KLEPPERMAN WEEKBERICHT
de dorpskrant van Amerongen.
Uitgave nr. 54 van 28 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. Avondvierdaagse Leersum Amerongen.
5. Amerongen Toen en Nu.
6. Afspraken maken voor gebruik Napoleonschuur.
7. Werkgroep Herbouw Uitkijktoren van start.
8. Nieuwe B&B in Amerongen..
9. 2 Koninklijke onderscheidingen.
10. Mooie drone opnamen van Amerongen.
11. Website www.amerongeninspireert.nl kijk op alle rubrieken vooral op
wandelcentrum.
12. Historisch archief in Allemanswaard.
13. Kasteel Amerongen.
14. Handjes.
15. Moestuin Zuylestein iedere vrijdag open van 10 tot 16.00 uur.
16. Mijn buurt welzijn.
17. Getuigschrift.

AGENDA voor de komende week:
Kijk wekelijks op website www.cursusprojectamerongen.nl voor het programma.
29 april:
29 april:
30 april:
2 mei:
4 mei:
5 mei:
6 mei:

Kerkdienst Andrieskerk 10 uur Ds.Hofma.
Zendingshuis Themadienst 19 uur Gert van den Bos.
Zendinghuis Retraite 10-17 uur.
Avondwandeling met Utrechts Landschap Start Veenseweg 19-21 uur.
Dodenherdenking 19.00 uur in de Andrieskerk.
Nationale Bevrijdingsdag.
Kerkdienst Andrieskerk Ds. De Ruiter 10.00 uur.

Meneer de Wijze geeft de klepperman raad en sprak:
“Je zegt heel wat door niets te zeggen”
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.
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 onderwerpen.

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

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
OPSTART VAN DE WERKGROEP HERBOUW UITKIJKTOREN OP DE AMERONGSE BERG.
Nu de Gemeente accoord gaat met de Herbouw van de Uitkijktoren is de werkgroep aan
de slag gegaan.
Architect Jan Griffioen maakt de officiële bouwtekening. Hij denkt die over 6 tot 8 weken
klaar te hebben. Dan gaat die bouwtekening naar Gert Morren van Bouwonderneming
Schimmel die de kosten gaat uitrekenen. Ondertussen gaar Rein van Ee allerlei mensen
benaderen voor de voortgang. Dat zijn: Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap, Nationaal
Park Utrechtse Heuvelrug, O-gen Gebieds Commissie, Rabobank, Triodos Bank,
Crowdfunding, en andere bouwondernemingen die samen met Bouwbedrijf Schimmel de
Herbouw gaan realiseren. De aanvraag op basis van de bouwtekening wordt ingediend bij
de gemeente en die komt dan ter inzage. In die periode kunnen zienswijzen worden
ingediend. Inmiddels is een bureau aan het werk om een quick-scan uit te oefenen voor de
Flora en Faunawet. Er gaat de komende periode gesproken worden met de Brandweer
voor een permanente digitale bewaking vanaf de 34 mtr. hoge toren. Ook zal er mogelijk
een GPS antenne op worden geplaatst. Kortom er is werk aan de winkel. Er wordt getracht
om de Herbouw van de Uitkijktoren van DUURZAME materialen in de eerste helft van
2019 te realiseren.

Lydian in haar mooie tuinhuisje dat zij verhuurt als B&B de Veranda Amerongen.

Nieuw in Amerongen:
Bed en Breakfast de Veranda in Amerongen in de Imminkstraat nr.6
Opgericht: mei 2017.
Eigenaren: Lydian Coppus en Sander Goudswaard.
Telefoon: 06-41780322
e-mail: lydian.coppus@gmail.com
website: www.veranda-amerongen.nl
Wat doet De Veranda?
1. Verzorging van Bed en Breakfast in het tuinhuisje in de achtertuin
2. Zij verhuren het huisje als hobby omdat ze beiden werken. Ze doen het erbij, maar
zullen er geen grote reclame voor maken.
3. Zij werken vooral via mond-op-mond reklame.
4. Het tarief is € 85,00 per nacht voor 2 personen, incl. ontbijt.
Wat zijn de sterke punten?
1. Het tuinhuisje staat afzonderlijk met een eigen ingang.
2. Er is mooi uitzicht op de tuin.
3. Er is veel privacy en stilte.
4. Het huisje heeft een mooie veranda met een houtkachel.

5. Het ligt in het centrum van het oude dorp Amerongen.

Wat vragen Lydian en Sander aan de Amerongers?
Help ons mee om een mooi welkomst pakket voor de nieuwe inwoners te ontwikkelen.
Wij doen daar zelf ook aan mee.

2 keer Koninklijke onderscheiding in Amerongen.
Trots staan op Koninginnedag 2 gedecoreerden op het bordes op de Hof. Dat zijn Anja
Brouwer en Piet Hopman. Beiden ontvingen een Koninklijke onderscheiding in de orde van
de Nederlandse Leeuw. Gefeliciteerd.

Mooi plaatje op de Hof.
VLIEGEN MET DE DRONE BOVEN AMERONGEN.

Wat een prachtdorp is Amerongen toch.

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.
De vraag is: kom met je oude beelden van Amerongen en geef die af aan het archief.
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.
GETUIGSCHRIFT:
“Heb je getuikschriften?”vraagt de man aan Moos die zich komt aanmelden voor een
betrekking. “Nee” zucht Moos, ‘die heb ik verscheurd’ ‘Had je beter niet kunnen doen’zegt
de baas. Moos lacht en antwoordt de man:
‘’ Als u ze gelezen had, zou u me gelijk gegeven hebben’

De klepperman wenst een prettig weekend.

Veel leesplezier.
Met hartelijke groeten van De Klepperman.

