KLEPPERMAN WEEKBERICHT
de dorpskrant van Amerongen.
Uitgave nr. 55 van 5 mei 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. Terug kijken in vorige weekberichten.
5. Aktie voor de Wingers.
6. Annie M.G.Schmidt’s kinderversje over Amerongen.
7. Gezocht medewerker Organisatiebureau Amerongen Inspireert.
8. Safarischip De Blauwe Bever.
9. Formaat keukenmakers.
10. Avondvierdaagse Leersum Amerongen.
11. Amerongen Toen en Nu.
12. Afspraken maken voor gebruik Napoleonschuur.
13. Werkgroep Herbouw Uitkijktoren van start.
14. Mooie drone opnamen van Amerongen.
15. Website www.amerongeninspireert.nl kijk op alle rubrieken vooral op
wandelcentrum.
16. Historisch archief in Allemanswaard.
17. Kasteel Amerongen.
18. Handjes.
19. Moestuin Zuylestein iedere vrijdag open van 10 tot 16.00 uur.
20. Mijn buurt welzijn.
21. Getuigschrift.
AGENDA voor de komende week:
Kijk wekelijks op website www.cursusprojectamerongen.nl voor het programma.
5 mei:
6 mei:
10 mei:
12 mei:
13 mei:
13 mei:

Nationale Bevrijdingsdag.
Kerkdienst Andrieskerk Ds. De Ruiter 10.00 uur.
Hemelvaartsdag Kerkdienst Andrieskerk 10.00 uur Ds. De Ruiter.
Grietmarkt op de Laan 10-17 uur.
Kerkdienst Andrieskerk 10.00 uur ds. Hofma.
Kasteel Amerongen Rondleidingen en Suppoostendag 10-17 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.
AKTIE VOOR DE WINGERD.

Op 31 augustus en 01 september 2017 heeft team de Wingerd, bestaande uit een aantal
medewerkers/vrijwilligers van de Hospice en de familie Hoogendoorn uit Amerongen, de Mont
Ventoux (de “Kale” Berg) beklommen voor het KWF en Hospice de Wingerd in het bijzonder.
In totaal hebben wij een bedrag van 12.500 euro bij elkaar gefietst en gewandeld. Dit bedrag is geheel
ten goede gekomen aan nieuw meubilair voor de kamers in Hospice de Wingerd, wat te zien is op de
onderstaande foto.
Wij willen een ieder die een bijdrage heeft geleverd in welke vorm dan ook hartelijk danken voor deze
bijdrage.

Ook dit jaar zal team de Wingerd weer vertrekken naar de Mont Ventoux om met de stichting Groot
verzet tegen kanker, deze al wandelend of fietsend te bedwingen om ook dit jaar weer een mooi
bedrag bij elkaar te sprokkelen voor het KWF en Hospice de Wingerd in het bijzonder. Een grote wens
van de Hospice is namelijk om een tuinhuis/stiltecentrum te creëren in de omliggende tuin van het
hospice. Een tuinhuis wat meerdere functies zal bekleden, waarbij je kunt denken aan een
stiltecentrum, een plek om buiten te sterven als dat de wens is etc.

Hiervoor zullen er weer de nodige acties gehouden worden, dus houdt onze Facebookpagina Actieteam de Wingerd in de gaten.

https://www.facebook.com/Actie-team-de-Wingerd-Amerongen753212508104648/?ref=br_rs
Annie M.G.Schmidt’s kinderversje.

BENT U OOK UIT Amerongen?
Bent u ook uit Amerongen? Vroeg de theedoek aan de schort,
Wel, daar heb ik ook gewoond. M’n hele leven, tot voor kort.
Wat toevallig, wat toevallig, zei de schort, het geeft zo’n band!
Vindt u Amerongen ook de mooiste plaats van ’t hele land?
Sssst, een beetje zachter praten, zei de theedoek tot de schort,
Anders zouden we riskeren, dat de rest afgunstig wordt;
Al die hemden en die broeken en die slopen aan de lijn,
Zijn afgunstig, weet u, daar ze niet uit Amerongen zijn!
Is het werkelijk? Vroeg de schort. Dat is ontzettend geborneerd!
Maar ze kunnen het niet helpen, want ze hebben niets geleerd.
Kijk ze daar nou toch eens hangen, met die afgunst in hun ziel!
Wat bekrompen, vindt u niet? Wat bekrompen voor textiel!
‘K zou niet met ze willen ruilen, zei de theedoek. Voor geen goud!
Toen werd al het goed gestreken, op de strijkplank, met de bout.
Wat een bruut, hé? Riep de theedoek. Au! Het sist! Hij doet me pijn!
En hij heeft totaal geen eerbied; hij beseft niet Wie We Zijn!
Ja, zo gaat het in de wereld. En het maakt ons weer iets wijzer:
Al of niet uit Amerongen, men komt onder het hete ijzer.

ORGANISATIEBUREAU AMERONGEN INSPIREERT
Gezocht: een medewerker.(parttime)
ACHTERGRONDEN:
bij de Vereniging AMON, de ondernemers van Amerongen,
bij de Stichting Amerongen Inspireert,
bij de Stichting Maarten Luther Wandeltocht,
bestaat de behoefte om voor de continuïteit over te gaan tot de oprichting van het
Organisatiebureau Amerongen Inspireert.
Het is voor verenigingen en stichtingen steeds moeilijker om aan bestuursleden te komen.
Ook vrijwilligers laten zich moeilijk vinden. Er is de laatste jaren zoveel geïnvesteerd in
AMON de Ameronger Ondernemersvereniging , Amerongen Inspireert en de Maarten
Luther Wandeltocht dat er continuïteits problemen kunnen ontstaan bij het uitvallen van
de 2 voorzitters Rein van Ee en Bert Huibers.
Om die continuïteit te waarborgen wordt het Organisatiebureau Amerongen Inspireert
opgezet.
Het mooie dorp Amerongen heeft hulp nodig. Wie wil haar helpen?
PROFIELSCHETS :
1. samenwerkingsverbanden opzetten, te weten:

-

Bevordering van het toerisme naar Amerongen.
Bevordering van wandelen in en om Amerongen.
Informatieverstrekking aan de Amerongse bevolking.
Netwerken kunnen opbouwen met gemeente, verenigingen, stichtingen,RBT en
ondernemers.
- Beschikken over tekstuele- en communicatieve vaardigheden.
- Gevestigd in Amerongen.
- Deskundige bezetting, die continu beschikbaar is voor de taken.
- Is het ‘gezicht’ evenals de ‘handen en voeten’ van AMON en Amerongen
Inspireert en St.Maarten Luther Wandeltocht.
- Kan communicatief soepel en initiatief operenen.
- Houdt een duidelijke verslaglegging bij van alle werkzaamheden.
- Houdt een urenregistratie bij waarop financiële vergoedingen zijn gebaseerd.
- Kan innovatieve voorstellen doen en uitwerken.
- Past binnen het Amerongse verenigingsleven.
- Heeft draagvlak bij de Amerongse bevolking.
2. Voorzitters Rein van Ee en Bert Huibers en Philip Nederkoorn van NOVAD
(webmaster van www.amerongeninspireert.nl ) zullen de werkzaamheden van het
nieuw op te zetten bureau aansturen en er supervisie op houden.
3. Als u zich herkent in het bovenstaande profiel, of kent anderen die daarin passen,
geef u dit dan s.v.p. zo snel mogelijk door aan Rein van Ee via e mail:
rjvee@ziggo.nl

Safarischip DE BLAUWE BEVER
NIEUW voor Amerongen
Themavaart naar de LEPELAARSKOLONIE
vrijdag 11 mei
Het aangewezen moment om Lepelaars op hun nesten te zien!
Vaar langs prachtig bloeiende uiterwaarden, langs de Grebbeberg naar natuurgebied de
Blauwe Kamer waar de loopplank wordt uigelegd en u met de gids het gebied in wandelt,
op weg naar de vogelkijkhut.
14.00 – 17.30 uur
Vertrek veerstoep Amerongen, ten oosten van de pont.
Kosten € 20,00 en kinderen t/m 12 jaar € 10,00
INFO EN RESERVEREN : www.deblauwebever.nl

Formaat Keukenmakers.

Opgericht 1989.
Eigenaren Willeke en Fons Mulder.
Adres: Rijksstraatweg24, 3958 ES Amerongen.
E mail: info@formaatkeukens.nl
Website: www.formaatkeukenmakers.nl

Wat doet Formaat keukenmakers?
1. Hulp bieden bij het ontwerpen van de ideale keuken.
2. Verkoop van keukeninrichtingen.
3. Aanbieden van de allerlaatste ontwikkelingen op gebied van keukens.
4. Maatwerk leveren en exclusiviteit.
5. Leveren van alle keuken inbouw apparatuur. Alle merken.
6. Dagelijks volgen van alle nieuwe ontwikkelingen op keukengebried.
7. Binnenkort komt er nieuwe noviteit op keukenkranen gebied.
Wat zijn de sterke punten?
1. Maatwerk leveren.
2. Persoonlijk advies.
3. Nazorg bij de leveringen.
4. Persoonlijke instalatie.
5. Duurzaamheid.
Wat zijn de vragen aan de Amerongers?
Lokaal besteden geeft beiden voordelen op service en op persoonlijke contacten.

Trotse eigenaren van een mooi bedrijf.
Mooie meidoorns in Amerongen en vooral op de veerweg naar de pont.

Amerongen in meidoornpracht. Kom kijken….vooral de Veerweg

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 begin juni 2018
klaar te hebben. Dan gaat die bouwtekening naar Gert Morren van Bouwonderneming
Schimmel die de kosten gaat uitrekenen. Ondertussen gaat 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 kan mogelijk een GPS antenne op worden geplaatst voor betere
verbindingen met de overkant van de Amerongse Berg. Gesprekken met de brandweer
gaven aan dat die niet geïnteresseerd zijn om een brantwacht op de toren te plaatsen. Die
was er vroeger wel maar men heeft nu een beter meldingssysteem. 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. Er wordt een nieuwe Stichting opgericht: Stichting
Uitkijktoren op de Amerongse Berg. Hiervoor worden bestuursleden gezocht. Als u
hiervoor voet mail dat dan naar Rein van Ee: rjvee@ziggo.nl

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 getuigschriften?”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.

