KLEPPERMAN WEEKBERICHT
de dorpskrant van Amerongen.
Uitgave nr. 79 van 20 oktober 2018.

INHOUD
1. Agenda voor de komende week.
2. Binnenkomst van Sinterklaas.
3. Maarten Luther Wandeltocht.
4. Makke Janne derde.
5. Allemanswaard…mooie familie film.
6. Klokkenstoel op kasteel hersteld.
7. Amuuz.
8. Zaklampentocht in kasteel.
9. Samen Soepen.
10. Herfstmarkt Utrechts Landschap.
11. Dialoogtafel in Allemanswaard.
12. Zangavond Zendingshuis.
13. Meneer de Wijze.
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: Pa v.d.A.
21. Veel leesplezier van de Klepperman.
AGENDA voor de komende week:
Kijk op website www.cursusprojectamerongen.nl voor het programma vanaf 5 september
2018.

20 oktober:
21 oktober:
21 Oktober:
23 oktober:
23 oktober:
23 oktober:
28 oktober:
28 oktober:
3 november:
17 november:

Herfstmarkt in het info centrum van UL.
Kerkdienst Andriesker 10.00 uur Ds. De Oude.
Kasteel opstelling zaal supposten.
PCOB koffiemorgen 10 uur De Ark.
Kasteel zaklampentochten voor de jeugd.
Allemanswaard…heel Amerongen Soept.
Ark 10.00 uur Ds. De Ruiter.
Zangavond Zendingshuis 19.30 uur met 12 zangers uit Houten.
Maarten Luther Wandeltocht.
Intocht Sinterklaas 13.00 uur.

Sinterklaas mag op zaterdag 17 november 2018 weer in Amerongen
komen. Hij heeft zwarte of halfzwarte Pieten bij zich. Dat zal wel weer
een verrassing zijn.

Maarten Luther Wandeltocht.
Op zaterdag 3 november 2018 wordt voor de 18e keer de Maarten
Luther Wandeltocht gehouden. De start is al vanaf 07.00 uur voor de
lange afstand lopers van 60 km. Er zijn de volgende routes: 5-10-1520-30-40 en 60 km. De routes gaan hoofdzakelijk door de bossen van
het Nationale Park. Dat is getooid in prachtige purperen
herfstkleuren. Nieuw is dit jaar ook dat de wandeltocht door de tuin
van Kasteel Amerongen gaat. De controleposten zijn de kerken op de
route die gratis koffie of thee aanbieden aan de wandelaars.
Noteer de datum en ga mee wandelen. Nadere inlichtingen bij Bert
Huibers mail: berthuibers@planet.nl of Rein van Ee mail:
rjvee@ziggo.nl

Kasteel Amerongen met ‘Makke Janne’derde in de Boom van het jaarverkiezing. Winnaar van de landelijke verkiezing was De Troeteleik in
de berm van de A58 in Noord Brabant
De tamme kastanje van Kasteel Amerongen is ruim 300 jaar oud en
heeft heel wat overleefd: storm, hagel, regen, warmte kou en de Duitse
Keizer Wilhelm 11. Toch wel een mooie prestatie. Ja ons Kasteel heeft
veel te bieden!

Allemanswaard draait op donderdag 25 oktober om 15.30 uur een
mooie familiefilm.

Kasteel Amerongen.
De aloude klokkenstoel is hersteld. Op het voorplein staat links van de
trappen deze houten klokkenstoel met ‘huysbel’.
Hij is gemaakt voor de erin hangende bel die het opschrift draagt
SOLI DEO GLORIA. Anno 1728. De klok werd gemaakt in de periode
van Henriette van Nassau-Zuylesten, vrouw van Frederik Christiaan
van Reede, tweede graaf van Athlone. De klok werd vroeger gebruikt
om de tijden (lunch-,koffiepauzes, etc) aan te geven aan het personeel
die in de omgeving aan het werk waren. De klokkenstoel werd enige
tijd geleden omver gereden en verkeerde daarna in zeer slechte staat.
Het hout en lood in de stoel zijn grotendeels vervangen, alleen het
luidasje en de metalen onderdelen zijn nog origineel. Het is dus een
reconstructie geworden van de oude stoel Het eikenhout is vervangen
door duurzaam/stevig hout (Bilinga, tropische houtsoort, dat weer en
wind kan doorstaan. Het fraaie bronzen klokje is hersteld en de oude
verflaag is verwijderd. Afgelopen vrijdag is de klokkenstoel weer
ingehuldigd door Herman Sietsma (directeur Kasteel Amerongen) in
het bijzijn van de Stichting Restauratie Hulpfonds Klokkenstoel en de
vrijwilligers van Kasteel Amerongen. De klokkenstoel klinkt weer als
vanouds!

Zaklampentochten in de herfstvakantie in Kasteel Amerongen.
Dinsdag 23 oktober 18 en 19 uur
Woensdag 24 oktober 18 en 19 uur
Donderdag 25 oktober 18 en 19 uur.

Zaklampentocht in een donker Kasteel.

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

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

Meneer de Wijze geeft de klepperman raad en sprak
“Hij is zo iemand die grijs ook ‘een prima kleur’ vindt”.

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:
OOST-EN WEST DUITSLAND (vroeger)
Aan een riviertje dat de grens tussen de oost-en westzone vormt, zat aan de ene kant een
Duitser en aan de andere kant een Rus te vissen.
De Duitser haalde elk ogenblik een vis uit het water, de Rus ving niets.

Na een uur vroeg de Rus:
‘Hoe komt het dat de vissen bij jou welbijten en bij mij niet?’
‘Dat komt’, schreeuwde de Duitser terug,
‘omdat ze bij jou hun bek niet durven open, te doen’.
De klepperman wenst u een prettig weekend toe.
Veel leesplezier.
Met hartelijke groeten van De Klepperman.

