KLEPPERMAN WEEKBERICHT
de dorpskrant van Amerongen.
Uitgave nr. 53 van 21 april 2018

INHOUD:
1. Agenda voor de komende week.
2. Meneer de Wijze geeft de klepperman raad.
3. Berichten voor het weekbericht van de klepperman.
4. Het Amerongse Volkslied.
5. Avondvierdaagse Leersum Amerongen.
6. Amerongen Toen en Nu.
7. De Klepperman voelt zich BEDONDERD!
8. Afspraken maken voor gebruik Napoleonschuur.
9. Lammetjes in de wei.
10. Groen licht voor de Herbouw van de Uitkijktoren op de Amerongse Berg.
11. Nieuwe bewoners in Amerongen.
12. PAREL Amerongen.
13. Amerongen wandelcentrum met klompenpaden em 50 wandelingen.
14. Concert Voice Mail.
15. Mooie drone opname van Kasteel Amerongen.
16. Website www.amerongeninspireert.nl kijk op alle rubrieken vooral op
wandelcentrum.
17. Historisch archief in Allemanswaard.
18. Kasteel Amerongen.
19. Handjes.
20. Moestuin Zuylestein iedere vrijdag open van 10 tot 16.00 uur.
21. Mijn buurt welzijn.

AGENDA voor de komende week:
Kijk wekelijks op website www.cursusprojectamerongen.nl voor het programma.
21 april:
22 april:
22 april:
24 april:
24 april:
25 april:
27 april:
29 april:
29 april:
30 april:

De Ark…op reis met Voice Mail Zang 20.00 uur.
Rijnkapel 10.30-12.00 workshop zang door Ronald Naar.
Andrieskerkdienst 10.00 uur . Ds. De Ruiter.
PCOB koffiemorgen in de Ark 10 uur.
PCOB bloesemtocht met pannenkoeken eten.
Allemanswaard Film Oorlogsgeheimen 19-22 uur.
KONINGSDAG
Kerkdienst Andrieskerk 10 uur Ds.Hofma.
Zendingshuis Themadienst 19 uur Gert van den Bos.
Zendinghuis Retraite 10-17 uur.

Meneer de Wijze geeft de klepperman raad en sprak:
“Echte vernieuwing is gebaseerd op het geloof van dwazen”
BERICHTEN VOOR DE KLEPPERMAN.
Als u een bericht heeft voor de Amerongers, mail dat dan naar rjvee@ziggo.nl Dan wordt
dat geplaatst in het weekbericht van de klepperman en op het rotonde publicatie bord en

in de kalender van www.amerongeninspireert.nl . Dan blijft iedereen op de hoogte van
wat er speelt in Amerongen.
LEER HET UIT JE HOOFD….voor Koningsdag en zing mee op de Hof.

Amerongs Volkslied:
Waar lang geleen de Batavier,
Eens leefde frank en vrij,
Daar ligt nu Amerongen fier
Hun nazaat dat zijn wij.
In ’t liflijk groen verscholen,
Aan d’oever van de Rijn
Daar wonen en daar werken zij,
Die Bata’s zonen zijn.

Maar wat er ook veranderd zij,
In trouw zijn w’hun gelijk.
Die deugd zo groot als Batavier
Zijn d’Amerongers rijk.
In trouw aan koning en koninginne
En ’t koninklijk gezin.
Hoezee voor ’t Batavierenland,
Hoezee voor koning en koningin

Avondvierdaagse Leersum Amerongen.
De 23e Avondvierdaagse in Leersum/Amerongen wordt gehouden van 22 t/m 25 mei 2018.

Er is een nieuw bestuur waardoor de Avondvierdaagse ook dit jaar weer kan doorgaan. Je
kunt je voor deelname opgeven via info@avondvierdaagseleersum.nl . Ook worden nog
vrijwilligers hulpen gevraagd.
AMERONGEN TOEN EN NU.
Via facebook: www.facebook.com/AmerongenToenEnNu plaatst Arie Rebergen oude
Amerongse foto’s. Daar kan iedereen op reageren en dat gebeurd 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
DE KLEPPERMAN VOELT ZICH BEDONDERD.
Op 17 maart 2018 in het weekbericht uitgave nr. 48 heeft de Klepperman trots de opening
van de winkel van Herma Gerritsen met haar collectie beelden in de Overstraat
aangekondigd.
Maar…..oh wee wat voel je je genomen als blijkt dat er ook een hennepkwekerij in is
gevestigd.Daar heeft Herma de Klokkenluider NIETS van verteld. En zo is de winkel door
Burgemeester Naafs gesloten. Wat bestaat er toch een leugen en bedrog.Maar…….blij dat
de zaak gesloten is. Wij willen in het mooie Amerongen geen criminele ondernemers. En
zeker niet in het oude dorp in de Overstraat. Je kunt niet secuur genoeg wezen!
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: 0343-454776 of per mail: drostehuis@gmail.com
LAMMETJES IN DE WEI.
Ze zijn er weer. De lammetjes in de wei. Dat betekent lente. Alles groeit er weer lustig op
los. En…….je hoef er niks aan te doen. Beseffen we dat wel genoeg?

Mooi gezicht.

MOOI BERICHT VOOR DE HERBOUW VAN DE UITKIJKTOREN OP DE AMERONGSE BERG.
Na het indienen van het principe omgevings verzoek voor de Herbouw van de Uitkijktoren
hebben de omgevings ambtenaren( v.h. bouwvergunning) het groene licht gegeven. Ook
het College van B&W bij monde van wethouder Boonzaaijer is accoord gegaan.
Nu komt de werkgroep komende week bijeen om de definitieve bouwtekeningen en het
bestek te maken. Ook zal met Staatsbosbeheer ingegaan en gewerkt worden aan hun
voorwaarden voor de Herbouw op hun terrein. Er komt een nieuwe Stichting Uitkijktoren
Amerongse Berg. Dan gaan we aan de gang met de financiering. Het voorbereidend werk
barst los. De realisering gaan we inplannen 1e helft van 2019.

NIEUWE BEWONERS IN AMERONGEN.
We heten vader en moeder ooievaar hartelijk welkom in Amerongen.
Op de paal in het weiland van van de Pol langs de Lekdijk zijn een ooievaarspaar
neergestreken. Zij vinden Amerongen een mooie plek om hun eieren te leggen. De
Klepperman blijft ze volgen.

Vrouw ooievaar zit op het nest.

PAREL AMERONGEN.
Er wordt door veel mensen gesproken over “pareltje Amerongen”
Waar hebben ze het dan over?
Natuurlijk allereerst over Kasteel Amerongen. Hierin komt de rijke historie van Amerongen
tot leven. Het museum trekt steeds meer mensen en ook het café terras, de tuinen en alles
rondom Buitenplaats Amerongen. Het Bentinck Restaurant loopt gelijk al heel goed. Alles
HOGE KLASSE. Er komt weer een mooi programma voor het Museum. Het jaar 2018 wordt
opgepakt als het feit dat 100 jaar geleden de Duitse Keizer naar Kasteel Amerongen kwam.
Dan het OUDE DORP AMERONGEN.
Met de historiche Overstraat. Hier gaat op geïnvesteerd worden. Er komt panelen-route
afbeeldingen komen voor exposities. Het wordt een expositie straat. Allerlei thema’s
worden dan uitgewerkt samen met Kasteel Amerongen, Het tabaksteeltmuseum en de

Limes, de Noordgrens van het Romeinse Rijk. De Via Regia liep vroeger dwars door
Amerongen via de Overstraat.
Dan de cultuur met het tabaksteelt museum , de mooi gerestaureerde Napoleon schuur en
de vele monumentale huizen. Ieder met hun eigen geschiedenis. En de Grietmarkt.
Dan de natuur. Amerongen heeft de bossen en de uiterwaarden. Voor toeristen zijn dat
heel aantrekkelijke gebieden om te wandelen en te fietsen. Op de website
www.amerongeninspireert.nl staan in de rubriek WANDELCENTRUM maar liefst 50
wandelroutes. Deze kun je uitprinten en je kunt ze downloaden op je smartfone.

Deze flyer wordt massaal verspreid.

Zo staan er mooie klompenpaden in de rubriek. Deze lopen door de
bovenpolders en geven een mooie kijk op Amerongen.

Mooie gemarkeerde klompenpaden routes door de bovenpolder en over Zuylestein en
over Kolland.
De parel Amerongen is een aaneenknoping van prachtige zaken die toeristen interesseren.
Maar ook de bewoners van Amerongen kunnen genieten van de evenementen die
georganiseerd worden, zoals:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Koningsdag.
De Cunera Pelgrims Wandeltocht met de Romeinen middag.
Open Monumentendag
De Grietmarkt
De Grebbelinie Bunker en Loopgraven Wandeltocht
Kerst in Amerongen.
En het programma van Kasteel Amerongen.

PAREL AMERONGEN wordt almaar mooier. Het trekt toeristen.

AMERONGEN WORDT STEEDS MEER CENTRUM VOOR WANDELAARS.

CONCERT Voice Mail in de Amerongen in de Ark .

Bezoek dit byzondere Voorjaarsconcert
21 april 2018 om 20.00 uur in de Ark

VLIEGEN MET DE DRONE BOVEN AMERONGEN.

Overzicht van Kasteel Amerongen met het dorp Amerongen.
DE WEBSITESITE: www.amerongeninspireert.nl
Het weekbericht van de KLEPPERMAN is een van de vele aktiviteiten van de Stichting
Amerongen Inspireert. Kijk maar op de website: www.amerongeninspireert.nl Dit is een
van de beste websites van Amerongen. Met tal van rubrieken zoals de KALENDER en
WANDELCENTRUM waarop maar liefst 50 uitgewerkte wandelingen zijn te downloaden.

DEZE BESTE WEBSITE VAN AMERONGEN EN OMGEVING WORDT DAGELIJKS BIJGEWERKT
DOOR NOVAD REKLAME BURO DIE DE WEBMASTER IS.
KIJK WEKELIJKS OP DEZE INFORMATIEVE PROFESSIONELE WEBSITE.

HISTORISCH ARCHIEF.
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.

KASTEEL AMERONGEN.
De grote trekker voor toeristen is Kasteel Amerongen. De openingstijden zijn van april t/m
oktober dinsdag t/m. zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Vanaf november t/m. maart zijn de
openingstijden van donderdag t/m zondag van 11.30 uur tot 16.00 uur. De rondleidingen
starten op ieder heel uur. Tijdens schoolvakantie en de kerstperiode gelden afwijkende
openingstijden, zie hiervoor de website. De tuin is open vanaf 11.00 uur. Kijk voor actuele
programma’s op www.kasteelamerongen.nl/agenda. Het programma staat ook op de
www.amerongeninspireert.nl in de rubriek kalender. En wekelijks in het weekbericht van
de klepperman en op het rotonde bord.
Handjes.

Door dorpsakker de Parel worden vrijwilligers gevraagd voor tuin werkzaamheden.
Opgeven via www.zdh.nl
In de rubriek HANDJES op de www.amerongeninspireert.nl staat een formulier om
mensen te vragen voor vrijwilligerswerk. Je kunt je ook zelf opgeven voor
vrijwilligerswerk. Ook verenigingen kunnen eventueel tegen vergoeding hun leden
vrijwilligerswerk laten doen bij evenementen van andere Amerongse verenigingen.
MOESTUIN OP ZUYLESTEIN.
De moestuin op Landgoed Zuylestein is IEDERE WEEK vrijdags open van 10.00 tot 16.00
uur. Ga daar eens kijken.
MIJN BUURT WELZIJN.
Kijk eens op de website: www.mijnbuurtwelzijn.nl voor nieuwtjes.
Klepperman is gek op de moppen van Max Tailleur.
Hadig in verdelen:
Een dominee, een pastoor en een rabbijn waren in discussie, hoe ze het geld dat ze in hun
respectievelijke kerken en synagoge ontvingen zouden verdelen tussen hen en God.
‘Ik’, sprak de pastoor, ‘trek een lijn op de grond en gooi het geld in de lucht. Wat links valt
is voor mij en wat rechts valt is voor de Heer’.
Ík doe hetzelfde’, sprak de dominee’. ‘Alleen ik maak een cirkel; wat binnen de cirkel valt is
voor de Heer’.

Én ik,’sprak de rabbijn,’gooi het geld in de lucht en wat Hij grijpt, mag Hij houden’.
De klepperman wenst een prettig weekend.

Veel leesplezier.
Met hartelijke groeten van De Klepperman.

