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AGENDA voor de komende week:
3 maart: Kerkdienst in de Andrieskerk 10.00 uur Ds.de Ruiter.
4 maart: Allemanswaard info over de Overstraat.
5 maart: Repair Cafe in Elst.
5 maart: Concert Kasteel Amerongen. 15 of 20 uur??
8 maart: Concert Andrieskerk 20.00 uur Barok Composities.
8 maart: Rijnkapel Film 20-22 uur.
13 maart: Spannende thriller van het Filmhuis Amerongen in Allemanswaard.
13 maart: Úw huis op maat’ Seniorenplatform.
Filmhuis Amerongen-Leersum draait spannende thriller.
Op woensdagavond 13 maart draait ’t Filmhuis een spannende thriller in de
Allemanswaard in Amerongen.
Korte intro: een politieman die tijdelijk uit zijn functie ontheven is, werkt
noodgedwongen bij de alarmcentrale. Op een avond krijgt hij een noodoproep
van een verwarde vrouw…
Aanvang film: 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.
Kosten € 7,50 per stuk, te reserveren via 0343-702941 of via mail:
filmhuis.amerongen@skiam.nl

WIJZIGINGEN MIDDELEEUWS BANKET.
Er zijn de volgende wijzigingen:

1.In plaats van 2 data’s is er nu gekozen voor
VRIJDAG 29 MAART 2019 VAN 19 TOT 22 UUR
IN DE NAPOLEONSCHUUR.
2. Omdat het een proef is wordt er een reduktie gegeven op de prijs van € 52,50
van € 13.00 p.p.
3. De bijeenkomst kan alleen doorgaan bij minstens 50 deelnemers. Er wordt op
16
maart gekeken hoe de stand is en er wordt dan besloten of het Middeleeuws
Banket doorgaat. En naar een latere datum wordt verschoven.
4. Reserveringen via webwinkel ANDERS ARRANGEMENTEN op de site van
Amerongen Inspireert.nl of per meil: rjvee@ziggo.nl of telefonisch 0343452028.
5. Het Banket bestaat uit:
-Brokken zoutloos brood.(In de Middeleeuwen was zout een betaalmiddel
en dat moet je bij de graaf die aan tafel zit, halen.
-Biologische soep van groenten uit de tuin van Landgoed Zuylestein.
-Biologische varken van Landgoed Zuylestein.
-Biolologische groentenschotel uit de tuin van Landgoed Zuylesten.
-Lekker middeleeuws toetje.
-Er wordt rode en witte honingwijn gedrongen.
-Er wordt middeleeuws bier geschonken.
De avond wordt verzorgd door een troubadour en een nar.
Maak gebruik van dit Middeleeuws Banket dat helemaal bij de Historie van
Amerongen past.
.
Concert op Kasteel Amerongen.
Op 5 maart 2019 zal de Poolse pianist Tomasz Ritter optreden in het kader van
Chopin Verjaardagsrecitel Aanvang 15.00 of 20.00 uur ??? op de bovengalerij.
De komende weken gaat de Klepperman u op de hoogte brengen van een
nieuwe aktiviteit die perfect bij Amerongen past, namelijk:

Bosbaden en Bostherapie
In Japan hebben de Universiteiten bosbaden uitgevonden
Het woord is afgeleid van SHINRIN YOKU. Zij hebben een stof ontdekt die
helend werkt, namelijk phytonciden die door bomen en vooral door sparren en
dennen uitscheiden worden om zich te wapenen tegen insecten,
Deze stof is ook onderzocht in Wageningen, die bevestigen de helende werking
hiervan.
Er is een hele lijst van heilzame stoffen die in de bossen helend werken.
We noemen er een paar:
Ons immuunsysteem is een verdedigingssysteem van een organisme met als
doel zowel externe als interne ziekteverwekkers te bestrijden. Dit afweersysteem
zorgt ervoor dat het lichaam zich kan verdedigen tegen indringers waar we ziek
van kunnen worden, zoals bacteriën, virussen, giftstoffen en parasieten.

BEWEGEN VOORAL IN BOSSEN PEPT HET
IMMUUNSYSTEEM OP. BOSBADEN IS HEEL GOED VOOR
ONS IMMUUNSYSTEEM
DOMPEL JE ONDER IN HET AMERONGSE BOS VOOR
ONTSPANNING EN GEZONDHEID!
-

Bomen scheiden phytonciden stoffen uit die stress verminderen.

-

Bomen werken helend voor mensen met burn out.
Lopen in het bos verlaagd de concentratie stresshormonen in het bloed en
de bloeddruk.
Phytonciden activeren het immuunsysteem
En zo is er een hele rij te noemen van helende stoffen in de bossen van
Amerongen.

Omdat Amerongen middenin de Amerongse Berg bossen ligt
ontwikkelen wij de
GOUDEN THERAPEUTISCHE BOS WANDELTOCHT IN AMERONGEN
Met een afstand van 17.6 km.
Deze kun je individueel wandelen Start in Buitenlust waar je de routefolder
die je vindt op de wandelmolen gratis kunt meenemen.
Ook wordt er 2 keer in dit jaar een georganiseerde wandelroute georganiseerd
samen met de wandelbonden SGWB en KWBN
Er is een georganiseerde
Voorjaars-GOUDEN THERAPEUTISCHE BOS WANDELTOCHT IN AMERONGEN
op 20 april. Start in Buitenlust met een wandelcoach er bij. De tocht is 17.6 km
Hierbij is een wandelcoach aanwezig.
En er is een georganiseerde
Najaars- GOUDEN THERAPEUTISCHE BOS WANDELTOCHT IN AMERONGEN
op 5 oktober 2019 ook start vanaf Buitenlust en met een wandelcoach.
Dagelijks kun je met de route beschrijving ook de route individueel wandelen.
De route gaat door de bossen vanaf Buitenlust via Hampshire Bos Hotel en weer
terug naar Buitenlust.
We gaan u regelmatig op de hoogte houden van de bostherapie en het bosbaden.

Opgave leerlingen Wilhelminaschool en Regenboogschool vóór 1 april 2019. Via
Telefoon: Wilhelmina 451268 of Regenboogschool 452466
Concert Andrieskerk.
Op 8 maart is er een concert door leden van het Utrechts
Conservatorium.Spannende Barok Composities. O.l.v. violiste Antoinette
Lohmann.

Repair Café in Elst.
Op 5 maart is er weer een repair café in Elst van 13.30 tot 16.00 uur.
In het Bestegoed. Inlichtingen bij Wil Schulte telefoon 0318-478704. Ga er eens
een kijkje nemen.

Sociaal Dorpsteam:
Brainstormavond over autisme op 26 maart 2019-02-22
Campagne ‘Uw huis op maat’
Samen met de gemeente Utrechtse Heuvelrug organiseert het Seniorenplatform op woensdag

13 maart a.s. een bijeenkomst over hoe u langer veilig en comfortabel in uw eigen woning kunt
blijven wonen.
Daarnaast zijn ook de politie en de brandweer bereid gevonden een bijdrage te leveren.
Het is belangrijk dat iedereen tijdig nadenkt over hoe nog veiliger en prettiger gewoond kan
worden in de eigen woning, zeker ook als je nog redelijk jong bent en/of je je nog niet oud voelt.
Met het nemen van kleine en soms wat grotere maatregelen kan mogelijk voorkomen worden
dat in de toekomst noodgedwongen verhuisd moet worden.
U wordt hierover bijgepraat op woensdag 13 maart van 14.00 – 16.00 uur in De Ark (in de
koffiezaal), Imminkstraat 11 in Amerongen.
U bent van harte welkom
Seniorenplatform Utrechtse Heuvelrug

Film avond in de Rijnkapel

8 maart 2019:
Amnesty Filmavond “Fighting The Silence”
Ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag vertoont de Amnesty werkgroep
Amerongen-Leersum op 8 maart de documentaire “Fighting The Silence”
(Doorbreek het zwijgen) van Ilse & Femke van Velzen.
Uit angst voor uitstoting zwijgen verkrachte vrouwen in Congo over wat hen is
overkomen. Activisten proberen het taboe bespreekbaar te maken. Zowel bij de
autoriteiten als de slachtoffers valt dat niet mee. Zonder blikken of blozen geven
soldaten en politiemannen in Fighting the Silence openlijk hun (vaak stuitende)
verklaring voor het gegeven dat er nog dagelijks zoveel vrouwen in de
Democratische Republiek Congo worden verkracht. Verkrachte vrouwen vertellen
in de documentaire wat hen tijdens de oorlog in hun land is overkomen. Door
zich uit te spreken, en door aanwezig te zijn bij voorlichtingsbijeenkomsten,
strijden ze voor verbetering van de situatie. Een aantal activistische vrouwen
probeert verkrachting door middel van voorlichtingen en theater bespreekbaar te
maken.
Plaats:
Rijnkapel, Imminkstraat 1a te Amerongen
Aanvang: 20:00 (zaal open om 19:45)
Toegang: Gratis.

Lentewandeling in het Amerongse Bos.
Woensdagmiddag 6 maart organiseert Utrechts
Landschap weer een mooie wandeling in het
Amerongse Bos. Nu de lentezon zich krachtiger
laat zien gaan de wandelaars onder leiding van
een gids op zoek naar de eerste
voorjaarssignalen. Hoe reageert de natuur (flora
en fauna) op de lenteprikkels en worden de
deelnemers hier ook blij van? Genoeg redenen
om mee te lopen en u te verbazen hoe krachtig
het Amerongse Bos reageert op de komende
lente.
De wandeling start om 14.00 uur vanaf het
infocentrum van Utrechts Landschap aan de
Veenseweg 8 in Amerongen en duurt 1.5 uur.
Deelname is gratis, aanmelding is niet vereist.
Parkeren kan bij de groene entree op de Burgwal,
vandaar is het 5 minuten lopen naar het
verzamelpunt bij het infocentrum.

Aktiviteit van de Bibliotheek.
Bloeiende Betuwe door de ogen van Vincent
Donderdag 21 maart om 10:00 uur geeft Vincent
van Poortvliet tijdens de Zoute Inval in de
Bibliotheek Z-O-U-T vestiging Amerongen een
bijzonder interessante lezing over de Betuwe in

bloei, met een uitstapje naar het Land van Maas
en Waal. De speurtocht door de Betuwe begon
door fietstochten die Van Poortvliet gemaakt
heeft om de bloei vast te leggen. Eerst wat meer
in de oostelijke helft, later meer naar het westen
tot aan Leerdam. Ieder soort fruitboom, van
pruim tot kers en appel, heeft zijn eigen moment
van bloei. Daar moet je rekening mee houden.
Tijdens de presentatie is ook aandacht voor
prachtige Betuwse monumenten; de Betuwe
heeft bijzondere oude kerken en vrijstaande
kerktorens, interessante molens en een schat
aan oude boerderijen.
De Zoute Inval, bijeenkomsten speciaal voor
volwassenen, staat wekelijks op donderdag van
10:00 tot 12:00 uur geprogrammeerd in de
Bibliotheek Z-O-U-T vestiging Amerongen in de
Allemanswaard. De toegang is gratis.

A Rocha Dorpsakker de Parel doet mee aan NLdoet!

Op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart is het weer
zo ver. Dan organiseert het Oranje Fonds voor
de 15e keer NLdoet in het hele Koninkrijk. Zo
ook A Rocha Dorpsakker de Parel. Zij gaan
een strook aanleggen met akkerbloemen.
Het is onze wens om Dorpsakker de Parel te verrijken door een strook grond in te zaaien
met een akkerbloemmengsel. Hiermee kunnen we bijdragen aan meer biodiversiteit. Naast
insecten die genieten van de wilde bloemen, zullen dorpsbewoners dit zeker ook doen.
“Tijdens NLdoet worden bergen werk verzet. We zijn daar ontzettend blij mee, want we
komen daar normaal niet aan toe. Bovendien leren we allerlei leuke nieuwe mensen
kennen, iedereen is welkom. Mensen die bij ons in actie willen komen kunnen zich
aanmelden op www.nldoet.nl.

Doet u mee?
Voor meer informatie over deze klus:
A Rocha Dorpsakker de Parel,
Contactpersoon: mw. E. Gijsbertsen,
E-mailadres: esther.gijsbertsen@arocha.org
Datum: zaterdag 16 maart 09:30-12:30
Waar: Holleweg 37, 3958 EA, Amerongen
(naast Kringloop Goed Zo)
Klus: Akkerbloemen strook aanleggen
We beginnen met een kopje koffie/thee/limonade en
iets lekkers erbij en aan het eind zelfgemaakte soep
uit eigen tuin. U ontvangt ook een bedankje van ons

CURSUSPROJECT Amerongen:

Kijk op de website www.cursusprojectamerongen.nl en doe
daar Uw boeking voor deelname.

Kasteel Amerongen is de grootste trekker van Amerongen.
Kasteel Amerongen is geopend:
OPENINGSTIJDEN KASTEEL AMERONGEN.
Nieuwe openingstijden en prijzen in 2019.
November tot en met maart 2019:
Maandag, dinsdag en woensdag gesloten.
Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend van 11.00 tot 15.00 uur.
Zondag van 12.00 tot 15.00 uur.
April tot en met oktober 2019:
Maandag gesloten.
Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.
Zondag geopend van 12.00 tot 15.00 uur
De nieuwe entreeprijzen zijn als volgt:
Volwassenen € 12,50.
Kind t/m 4 jaar gratis.
Kind 5 t/m 18 jaar € 6,00.
Tuinticket € 4,50
Museumkart gratis.
Voor meer entreeprijzen mail: info@kasteel-amerongen.nl bij Willemijn van Hees.

OPENINGSTIJDEN De Proloog in Allemanswaard.
Maandag-dinsdag en woensdag:
17.00 tot 23.00 uur
Donderdag:
9.00 tot 23.00 uur
Vrijdag;
9.00 tot 23.00 uur
Zaterdag:
9.00 tot 17.00 uur
Zondag:
9.00 tot 17.00 uur
OPENINGSTIJDEN TABAKSTEELTMUSEUM.
Het museum gaat weer open op zaterdag 23 februari 2019-02-23 De tijden zijn:
Dinsdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur.
Toegangsprijs € 3,00.

Meneer de Wijze geeft de Klepperman raad en sprak:
‘’Ik ben overal tegen. Tot ik een besluit neem, dan ben ik ervoor, aldus Johan
Cruijff”

••

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.

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:
Niet verhuizen!
Moos komt met een verheugd gezicht thuis en zegt tot zijn vrouw:
‘Schat, we hoeven niet te verhuizen naar een betere buurt, de huisbaas heeft de
huur opgeslagen’
.De klepperman wenst u een prettig weekend toe.
Veel leesplezier.
Met hartelijke groeten van De Klepperman.

