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Agenda voor de komende week.
Herfstmarkt Utrechts Landschap.
Repair café in Elst
Bron van Inspiratie door zuster Greet.
Ff een Bakkie doen!
Herfstmark Utrechts Landschap.
Mooie boswandeling.
College van B&W positief over de Herbouw van de Uitkijktoren. En Nieuws over de
lift in de toren.
9. Opening gerestaureerde Toren Andrieskerk.
10. Allemanswaard voor allemaal iets waard? Kom in gesprek.
11. Lezing van Bram Mabelis over het Amerongse Bos.
12. Reis naar het Westen van Marieke Vos.
13. Meneer de Wijze geeft de Klepperman raad.
14. Kijk op de site www.amerongeninspireert.nl naar alle oude uitgaven van het
weekbericht van de Klepperman.
15. Amerongen Toen en Nu.
16. Afspraken maken voor het gebruik van de Napoleonschuur.
17. Vliegen met de drone boven Amerongen.
18. Historisch archief Amerongen iedere laatste vrijdag van de maand in
Allemanswaard van 18.30 tot 20.00 uur.
19. Moestuin Zuylestein.
20. Mop van Max Tailleur: De nieuwe brandweer auto.
21. Veel leesplezier van de Klepperman.
AGENDA voor de komende week:
Kijk op website www.cursusprojectamerongen.nl voor het programma vanaf 5 september
2018.

30 september:
30 september:
4 oktober:
7 oktover:

Kerkdienst Andrieskerk 10.00 uur. Ds. De Ruiter.
Zendingshuis SingInn 19.00 uur.
Zendingshuis 3 avonden rouwdragen. Zie www.zdh.nl
Kerkdienst Andrieskerk 10.00 uur. Ds.de Ruiter.

Repair Café Elst.
Op 2 oktober 2018 is van 13.30 tot 16.00 uur het Repair Café in Elst weer open
Info bij Els Clerx telefoon 0318-478704
Plaats: Het Bestegoed, Tabaksweg, Elst.

Zuster Greet, de leidingevende zuster in het Zendings-Diaconessenhuis spreek:

Die goeie ouwe tijd – over loslaten!
Ook wel eens een verhuizing meegemaakt? Dan kom je dingen tegen
waarvan j e allang niet meer wist dat je ze had; je hebt die spullen niet eens
gemist! Mijn vader zei altijd: ‘wat je in 6 maanden niet gebruikt hebt, dat
kan weg’. Waarom bewaren we zoveel, vroeg ik mezelf af, zeker als je het
toch niet meer gebruikt! Iets in je binnenste zegt, het mag niet weg, met je
verstand zeg je: ik heb het niet nodig en toch die discrepantie waar je
tegenaan loopt. Het kán weg, maar misschien komt er een dag dat ik het kan
gebruiken. Ja, dan leg je het ding een meter verder en dan ligt het weer te
liggen! Soms heb je iemand nodig die rigoureus zegt: Weg ermee of dát mag
niet weg! De waarde van dingen is meestal emotioneel verankerd in de
persoon en daarom wordt er zo verschillend mee omgegaan. De afgelopen
week hadden we de Amerongers op de koffie met… jawel, ouderwetse
appeltaart en nostalgische foto’s van de zusters op ‘de berg’, filmpjes,
verhalen en anekdotes. Het was hartverwarmend, nu een mooie
herinnering. Tijd kun je niet vasthouden, dingen wel. In deze tijd van
opruimen komen we van alles tegen, fotoboeken, beeldjes, bloempotten,
kandelaars, etc., wat nemen we mee, wat blijft hier… Er is in ieder geval één

ding dat mee gaat en dat ik écht wil bewaren, het woord van God. Waar? In
mijn hart! Dat zou ik voor mijzelf vertalen als: Uw woord is als een Lamp
voor mijn voet en een Licht op mijn pad. Ook als ik het even niet zie… dan
kan zo’n lied mij terugbrengen in de realiteit, gewoon opruimen, dingen
loslaten en me richten op de toekomst en op wat nooit verloren gaat!

‘ff Een bakkie doen

Ook wel eens behoefte om ergens buiten de deur verwend te worden
met een lekker bakje koffie of thee? Even gezellig kletsen, op adem
komen en het gevoel krijgen dat je gezien wordt en er even aandacht
voor jou is?
Dat kan! Stap eens de drempel over bij Koffie Ontmoetingspunt
Allevrouwenwaard.
Dit is een plek:
- voor vrouwen van alle leeftijden;
- waar je geliefd bent zoals je bent;
- waar je jezelf kunt zijn en op geen enkele manier druk uitgeoefend
wordt. Niets moet!
- van rust en ontspanning;
- waar niet geroddeld wordt;
- waar we naar elkaar omzien;
- waar vriendschappen worden gesloten;
- waar creativiteit, op wat voor manier, floreert;
- die geloofsneutraal is.

Vanaf dinsdag 2 oktober staat elke dinsdag-, woensdag- en
donderdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur gratis koffie en thee klaar in
de oude sportkantine aan de Burg. Martenslaan. Kom op het tijdstip dat jou
het best uitkomt en voel je vrij om te gaan wanneer je wilt. Ontmoeting
staat centraal. Allevrouwenwaard zijn we samen, dus alle eigen (creatieve)
inbreng is welkom!
Allevrouwenwaard: omdat alle vrouwen het waard zijn om gezien te
worden!
Meer info: Hester Klein: 06 12384410

Herfstmarkt 2018 Utrechts Landschap/Amerongse Bos
Op zaterdag 20 oktober organiseert Utrechts Landschap/Amerongse Bos
van 10.00 tot 16.00 uur weer haar jaarlijkse herfstmarkt in Amerongen.
Tijdens deze Herfstmarkt is het ieder jaar weer feest met tientallen kramen
en gezellige “doe-dingen” voor iedereen.
Zo kan bijvoorbeeld jong en oud deelnemen aan een leuke Herfstworkshop.
Kinderen kunnen samen met papa en mama of opa en oma volop knutselen
in een workshop ouder/kind.
Wie meer zin heeft in een ontspannen wandeling kan met de gids mee voor
een herfstwandeling door de prachtige bossen van Amerongen.
Natuurlijk is ook aan de inwendige mens gedacht; men kan proeven van een
heerlijk stoofpotje van lamsvlees of een kom vers gemaakte erwtensoep, de
geitenboer verkoopt met trots zijn overheerlijke geitenkaas en er wordt op
ambachtelijke wijze zalm en paling gerookt.
Wat ook niet ontbreekt zijn de zelfgebakken speltpannenkoeken! Het
hiervoor gebruikte speltmeel komt van de Amerongse molen Maallust, dit
meel en vele andere soorten, zijn op deze dag te koop in de stand van de
molen op het marktterrein!
Ook kan er kennis gemaakt worden met vilt- en wolbewerking.

De midwinterhoornblazer vertelt je een boeiend verhaal over hoe een
midwinterhoorn wordt gemaakt en gebruikt.
De gehele dag is er een portrettekenaar aanwezig door wie een ieder die dat
wil zich kan laten portretteren.
Kinderen kunnen broodjes bakken boven een vuurkorf en er is een heuse
kinderboerderij, veilig omheind door een landelijk schapenhekwerk. De
aanwezige imker kan u alles vertellen over de bijenteelt.
Er is fruit, pompoenen en kalebassen, kaars- en wasproducten.
Er zal live volksmuziek klinken en samen met de gezellig brandende
vuurkorven zal het een sfeervol geheel worden!
De markt is grotendeels overdekt en vindt plaats in en rond de
Tabaksschuren van Utrechts Landschap aan de Veenseweg 8 in Amerongen
Parkeergelegenheid is er voldoende bij Sportpark De Burgwal, van daar is
het een paar minuten lopen naar onze Herfstmarkt.
*Pinnen is op deze markt helaas niet mogelijk

Mooie boswandeling

Ontspannen wandelen door het Amerongse Bos
Heeft u ook zin om weer eens een heerlijk ontspannende wandeling te
maken door het Amerongse Bos? Op woensdag 3 oktober organiseert
Utrechts Landschap/Amerongse Bos weer een mooie en leerzame
wandeling door de Amerongse bossen.
Deze wandelingen vinden plaats onder de deskundige leiding van een gids,
die u tal van interessante wetenswaardigheden zal vertellen over o.a. het
ontstaan van het landschap in de voorlaatste ijstijd, zo’n 150.000 jaar
geleden, maar ook over de latere invloed die de bewoners van Kasteel
Amerongen op het aanzien van het landschap hebben gehad.
Ook zult u veel te weten komen over de verschillende boomsoorten die er
voorkomen, de dieren die er leven, het bosbeheer en hoe u al die invloeden
in het landschap kunt herkennen.
De deelnemers worden verwacht bij de Tabaksschuur van het Utrechts
Landschap aan de Veenseweg 8 in Amerongen. Om 14.00 start de
wandeling vanaf dit punt en na zo’n 1.5 tot 2 uur komt u hier weer terug. U
hoeft zich vooraf niet op te geven. Deelname is gratis en uw hond mag, mits
aangelijnd, mee.
Parkeren kunt u ook gratis op de Groene Entree aan de Burgwal in
Amerongen. Van daar loopt u in 2 minuten naar de Veenseweg.
College positief over de herbouw van de Uitkijktoren op de Amerongse Berg.
Nieuws over de Herbouw van de Uitkijktoren op de Amerongse Berg.

Op 18 september heeft het College van B&W van de gemeente Utrechtse Heuvelrug een
positief besluit genomen over de principe aanvraag voor de herbouw van de Uitkijktoren.
Dat is heel mooi nieuws. Dat betekent dat de definitieve bouwtekening nu binnenkort kan
worden ingediend. Deze komt dan ter inzake en daar kan men dan zienswijzen op geven.
Deze procedures wachten we dag af. De ingediende zienswijzen moeten hout snijden.
Inmiddels gaat Bouwbedrijf Morren de kosten berekenen. Het wordt een duurzame toren
met hout uit de bossen van Staats Bosbeheer. Als de kosten van de toren die in modules
gebouwd wordt bekend zijn kan met de financiering gestart worden. Er wordt een stip op
de horizon gezet. In oktober 2019 hopen we met de bouw te kunnen starten waarbij
ernaar gestreefd wordt dat deze eind december 2019 klaar is.
Extra nieuws over de Herbouw van de Uitkijktoren.
De officiële tekening van de Uitkijktoren gaat ruimte maken voor een lift. Afhankelijk van
de financiering wordt die lift er wel direct ingebouwd of later. Zo’n lift maakt de toren heel
aantrekkelijk voor gehandicapte bezoekers. Bij het opzetten van de financiering zullen de
kosten van de lift apart mee gaan wegen.

Officiele opening van de Andrieskerk toren door wethouder Boonzaaijer.

Uitnodiging
woensdag 10 oktober 13.30 uur

Opening gerestaureerde Toren
Andrieskerk
In het voorjaar van 2018 zijn wij gestart
met de restauratie van de Toren van de
Andrieskerk in Amerongen. Mede dankzij
een subsidie uit het Fonds Erfgoedparels
van de provincie Utrecht konden wij dit
rijksmonument herstellen. Inmiddels zijn de
restauratiewerkzaamheden afgerond.
Graag nodigen wij u uit voor de feestelijke
opening van de gerestaureerde
Andriestoren op 10 oktober a.s. Deze zal
plaatsvinden op en nabij het monument op het Hof 16 te
Amerongen

Programma
13.30
uur Inloop met koffie en thee.
14.00
uur Officiële opening door wethouder G. Boonzaaijer.
14.30
uur Afsluiting

Aanmelden
Graag vernemen wij uiterlijk dinsdag 2 oktober a.s. via
secretariaat@heuvelrug.nl of u aanwezig bent.
Graag tot 10 oktober a.s!

ALLEMANSWAARD.
Allemanswaard; voor
allemaal iets waard?

Kom in gesprek en laat weten wat u belangrijk vindt.
Dinsdag 6 November vanaf 19:30
Allemanswaard 13 te Amerongen
Een initiatief van:
Het tafelgesprek ...
> Wat? Een open gesprek over wat de het gebouw Allemanswaard kan betekenen voor Amerongers.
> Voor wie? Iedereen die zich betrokken voelt bij Amerongen, van inwoner tot ondernemer, van
toerist tot vrijwilliger. Iedereen is welkom.
> Wanneer? Dinsdagavond 6 november vanaf 19:30 uur I
> Waar? Uiteraard in Allemanswaard. Koffie en thee staan klaar!
> Waarom? Amerongen heeft een prachtig hart, Allemanswaard, maar onvoldoende bloed,
gebruikers. Samen met u willen we in gesprek gaan over invulling met activiteiten. Voor en door
inwoners, van particulier en vereniging tot commercieel.
Meedenken en doen?
Vooraf aanmelden is niet noodzakelijk maar wel prettig. Vermeld dan uw naam, telefoonnummer en
e-mailadres via:
amerongen@bibliotheekzout.nl
of per telefoon
0343 453 587

Lezing van Bram Mabelis over de toekomst van ons bos

Vrijwel al het bos in ons land is ooit aangeplant voor de houtproductie.
Tegenwoordig wordt er meer rekening gehouden met de functies recreatie
en natuurbehoud. Dit betekent dat de beheerder zal sturen in de richting
van een natuurlijk bosecosysteem. Duurzaamheid is daarbij een belangrijk
motief. Desondanks zijn er de laatste jaren veel bomen gekapt op de
Utrechtse Heuvelrug. Welke invloed zal dit hebben op de biodiversiteit van
het bos?
Ook in enkele andere bosgebieden binnen Europa zijn vorig jaar veel
bomen gekapt, zoals in het Poolse oerbos Białowieza . De kap zou
noodzakelijk zijn om de plaag van bastkevers te bestrijden.
Is zo´n maatregel effectief of zouden we natuurlijke processen beter op zijn
beloop kunnen laten? De houtkap is uiteindelijk stil gelegd nadat het
Gerechtshof van de EU heeft gedreigd met een forse boete. Uiteindelijk gaat

het om de vraag hoe we de biodiversiteit van een bosgebied kunnen
behouden ondanks houtoogst en recreatieve activiteiten.
Met behulp van powerpoint zullen situaties worden getoond waar een
bosbeheerder mee te maken kan krijgen. Het betreft zowel situaties in het
bos op de Utrechtse Heuvelrug als die in het oerbos Białowieża.

Datum: 10 oktober (woensdag)
Plaats: Allemanswaard 13, Amerongen
Aanvang: 20 uur
cursusprijs: 10 €
aanmelden: https://www.cursusprojectamerongen.nl (natuur, nr.29)
Contactpersoon Paul Machielsen (tel.06 39 19 66 25)
machielsen@cursusprojectamerongen.nl

Reis naar het westen.
Boekuitgeverij Qilin van Marieke Vos
Opgericht 2017
www.reisnaarhetwesten.nl
e-mail: uitgeverijqilis@gmail.com
telefoon: 06-34851426
Wat doet Marieke Vos:
1.boeken vertalen in het engeld en chinees en omgekeerd.
2. specialisatie vanuit het Chinees het boek Reis naar het westen.
Daar zijn 5 delen van. Deel 1 en 2 zijn nu kaar en te koop. Op de
website staan alle byzonderheden.
3. Verdere ontwikkelingen van de Chinese Cultuur om die te
vertalen.
4. lezingen houden.

Wat zijn de sterke punten van Marieke:
1. Diepgang in Chinese vertalingen.
2. Uitvoerige bekendmaking van de 5 uitgaven van de Reis naar het
Westen.
3. Nu al deel 1 en 2 beschikbaar.
4. Deel 1 is in de 2e druk.
5. Kosten per deel € 24,95.
6. Verkoop via website www.reisnaarhetwesten.nl
7. en via www.bol.com
Vraag aan de Amerongers:
Wie heeft belangstelling voor een literaire schrijversclub?
En koop het 1e deel van de serie om de smaak te pakken te krijgen

Meneer de Wijze geeft de klepperman raad en sprak:

“ Ik geloof heilig in de kracht van herhaling!”.

Alle uitgaven van het weekbericht van de klepperman.
Alle vorige uitgaven van het weekbericht van de klepperman staan afgedrukt op de
website www.amerongeninspireert.nl in de rubriek nieuws onder klepperman. Mooi om
nog eens terug te kijken naar gewenste uitgaven.
AMERONGEN TOEN EN NU.
Via facebook: www.facebook.com/AmerongenToenEnNu plaatst Arie Rebergen oude
Amerongse foto’s. Daar kan iedereen op reageren en dat gebeurt heel vaak. Oude
herinneringen komen bovendrijven. Ook als je zelf oud fotomateriaal hebt kun je dat
doormailen naar Arie die het dan bewerkt en op facebook zet. Mailadres:
a.j.rebergen@ziggo.nl

HOE MAAK JE AFSRAKEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE NAPOLEONSCHUUR?
De Afspraken voor het gebruik van de Napoleonschuur lopen via Mevrouw van den Bosch.
Telefoonnummer: 06-25048598 of per mail: napoleon@gmail.com

VLIEGEN MET DE DRONE BOVEN AMERONGEN.
Amerongen uit de lucht………de tabakschuren die er nog staan.

Het Amerongse Historisch archief zit in Allemanswaard.

Iedere laatste vrijdag van de maand is het Historisch Archief open van 18.30 tot 20.00 uur.
De vraag is: kom met je oude beelden van Amerongen en geef die af aan het archief.

MOESTUIN OP ZUYLESTEIN.
De moestuin op Landgoed Zuylestein is IEDERE WEEK vrijdags open van 10.00 tot 16.00
uur. Ga daar eens kijken.
Klepperman is gek op de moppen van Max Tailleur, zoals deze:
De nieuw brandweerauto.
In het kleine stadje had het gemeentebestuur een nieuwe brandweerauto aangeschaft.
Het grote moment was aangebroken dat deze zou worden ingewijd door de burgemeester.
Die wendde zich tot de brandweerlieden en genodigden en zei:
‘Ik hoop dat deze brandweerauto dezelfde functie in deze stad zal vervullen als de oude
vrijsters: “Ze staan altijd klaar, maar worden nooit gebruikt”
De klepperman wenst u een prettig weekend toe.
Veel leesplezier.
Met hartelijke groeten van De Klepperman.

