KLEPPERMAN WEEKBERICHT
de dorpskrant van Amerongen.
Uitgave nr. 57 van 19 mei 2018.

INHOUD:
1. Agenda voor de komende week.
2. Meneer de Wijze geeft de klepperman raad.
3. Berichten voor het weekbericht.
4. Alle vorige uitgaven van het weekbericht.
5. Wandeling Utrechts Landschap.
6. De Amerongse Koploop.
7. De Blauwe Bever.
8. Grietmarkt succesvol.
9. De bibliotheek van Amerongen steeds meer middenin de samenleving.
10. Avondvierdaagse Leersum Amerongen.
11. Amerongen Toen en Nu.
12. Afspraken maken voor gebruik Napoleonschuur.
13. Mooie drone opnamen van Amerongen.
14. Website www.amerongeninspireert.nl kijk op alle rubrieken vooral op
wandelcentrum.
15. Historisch archief in Allemanswaard.
16. Kasteel Amerongen.
17. Handjes.
18. Moestuin Zuylestein iedere vrijdag open van 10 tot 16.00 uur.
19. Mijn buurt welzijn.
20. Spijkers slaan.

AGENDA voor de komende week:
Kijk wekelijks op website www.cursusprojectamerongen.nl voor het programma.
20 mei:
20 mei:
21 mei:
21 mei:
22 mei:
22 mei:
26 mei:
26 mei:
26 mei:
26 mei:
27 mei:
27 mei:

Kasteel Amerongen koffieconcert 11.00 tot 12.00 uur.
Andrieskerk Pinksterfeest 10.00 uur dienst Ds.de Ruiter.
Waslijn bij Il Sogno Zuylestein.
Kasteel Amerongen cupcakes versieren door de kinderen 13.30-15.30
Koffiemorgen PCOB 10.00 uur in de Ark.
Avond Vierdaagse.
Oldtimers op Kasteel Amerongen 15.30-17.30 uur.
Amuuz avond in Allemanswaard.
Amerongse Koploop.
Kasteel Amerongen Concert 20.00 uur.
Kerkdienst Andrieskerk 10.00 uur Ds. De Ruiter.
Zendingshuis 19.00 uur themadienst.

Meneer de Wijze geeft de klepperman raad en sprak:
“De leider richt zich op mensen en te beïnvloeden resultaten, de manager richt zich op
structuren en te beïnvloeden processen”.
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 uitgaven.

Thema wandeling ”De Natuur als Schatkist.”
Tijdens deze ongeveer 1.5 uur durende themawandeling komen veel
boeiende aspecten van de natuur aan de orde.
Al wandelend langs de Amerongse Bovenpolder en door de bossen van
de Amerongse Berg komen we een schat aan planten- en boomsoorten
tegen. We zien eetbare, smakelijke en vitaminerijke planten, planten die
geneeskrachtig zijn, kruiden die de huid kunnen verzorgen of die
gebruikt worden als ‘roesmiddel’. We vertellen over nuttige houtsoorten
die als ‘geriefhout’ of productiehout dienen.
De inzichten en gebruiken van onze voorouders zijn eeuwenlang
beproefd: zij beschouwden de natuur terecht als hun ‘schatkist.’
De 2 ervaren gidsen zullen u hierover weer veel weten te vertellen, zodat
u na afloop zelf met een schat aan nieuwe kennis naar huis zult gaan.
Deze wandeling, georganiseerd door het Utrechts
Landschap/Amerongse Bos, vindt plaats op woensdag 23 mei. We
starten om 14.00 uur, vanaf de Tabaksschuur aan de Veense weg 8
(Gratis parkeren aan de Burgwal). Deelname is gratis: wel dient u zich
vooraf aan te melden. Dit kunt u doen op de site van Utrechts
Landschap:
https://www.utrechtslandschap.nl/activiteiten/detailpagina/61527 (hier
klikt u op reserveren).
Helaas kunnen er dit keer geen honden mee.
Er is een beperkt aantal plaatsen, dus wie het eerst komt, het eerst
maalt.
Verkort:
Op woensdag 23 mei organiseert Utrechts Landschap/Amerongse Bos een
wandeling onder het thema “De Natuur als Schatkist”. We starten om 14.00 uur,
vanaf de Tabaksschuur aan de Veense weg 8 (Gratis parkeren aan de Burgwal).
Deelname is gratis: wel vooraf aanmelden. Dit kunt u doen op de site van Utrechts
Landschap:
https://www.utrechtslandschap.nl/activiteiten/detailpagina/61527

Ameronger Koploop op 26 mei 2018.
De opbrengst van dit evenement komt ten goede aan Team AMAZING,deelnemer aan de Roparun
2018 die plaats vindt van 19-21 mei 2018 en is een non-stop estafetteloop, waarbij teams een
sportieve prestatie leveren om geld bij elkaar te brengen voor palliatieve zorg aan mensen met
kanker, onder het motto: “Leven toevoegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden
toegevoegd aan het leven” De Koploop vindt plaats in Amerongen. Afhalen startnummers,
inschrijven en omkleden bij Workout Sportschool.zie: www.workoutamerongen.nl Industrieweg
Noord 4c Amerongen. Doe mee op 26 mei. Afstanden: jeugd 3 t/m 7 jaar jeugdloop van 750 meter.
Kids tot 12 jaar jeugdloop van 1500 meter. Volwassenen keus uit 5 of 10 kilometer.
De Blauwe Bever stopt soms ook in Amerongen vij de pont.

Rhenen, 16 mei 2018.

Wethouder Veldhuizen zwaait de Blauwe Bever uit.
Afgelopen vrijdag, 11 mei vertrok het safarischip de Blauwe Bever voor de eerste maal uit
Amerongen. Het schip lag aan de veerstoep aangemeerd voor een tocht naar het natuurgebied
De Blauwe Kamer bij Rhenen.

Wethouder Henk Veldhuizen was voor die gelegenheid ook aanwezig, mede om het belang van
een goede samenwerking tussen Amerongen en de stichting Rijnoevervaarten, die de Blauwe
Bever exploiteert, te onderstrepen.

Veldhuizen: “Een natuurexcursie, gecombineerd met een wandeling door een mooi
natuurgebied, past helemaal bij Amerongen. Begrensd door de Utrechtse Heuvelrug aan de
noordzijde en in het zuiden door de Rijn zijn er tal van mogelijkheden om hier en in de wijdere
omgeving te recreëren en de Blauwe Bever is daar een mooie aanvulling op”.

De wethouder bepleit een betere wandelverbinding vanaf de veerstoep naar het centrum van
Amerongen. “Op dit moment is de weg te smal en daardoor niet echt veilig voor voetgangers, een
veilige wandelroute langs het kasteel is een mooie aanvulling voor het toeristisch en recreatief
aanbod”.

De reis van afgelopen vrijdag ging naar het natuurgebied De Blauwe Kamer bij Rhenen, waar een
groot aantal Lepelaars nu nestelen. Amerongen wordt overigens ook nog een aantal keren als
aankomstlocatie gebruikt , zoals op 27 mei a.s. waarbij vanuit Rhenen naar Amerongen wordt
gevaren om vervolgens in Amerongse Bovenpolder op wandelexcursie te gaan.

De Blauwe Bever wordt geëxploiteerd door een groep van ongeveer vijfenzeventig vrijwilligers.
In 2017 is het schip overgenomen van het Utrechts Landschap.
Een van de initiatiefnemers en huidige voorzitter van de stichting Tine van der Stroom is blij dat
een aantal Rijnoevergemeenten een financiële bijdrage leveren.
“Het is een hele opgave om een schip als de Blauwe Bever goed en veilig in de vaart te houden, er
moet veel onderhoud gepleegd worden en het vervangen van onderdelen is vaak een dure zaak”.
Met behulp van sponsoren en donateurs, waaronder een aantal gemeenten, zoals de Utrechtse
Heuvelrug en ook door de opbrengsten van de vaarten, lukt het de stichting om financieel
gezond te blijven.
Meer informatie over de Blauwe Bever en de geplande tochten: www.deblauwebever.nl.

Lekker ijsje op de Grietmarkt.

Huisgemaakt ijs.

Gezellig druk op de Griemarkt.

De Bibliotheek van Amerongen in Allemanswaard.

De bibliotheek is 6 dagen in de week open in Allemanswaard.
De tijden zijn:
Alle werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Zaterdags van 9.00 tot 12.00 uur. Zondags gesloten.
Op de foto: Mieke Kuiper, de leidinggevende medewerker en het gezicht van de
Amerongse bibliotheek die samen met
Martijn der Veer, voor het communicatieplan zorgen.
Bibliotheek Z.O.U.T. (Zuid Oost Utrecht) is onderdeel van 13 vestigingen op de Heuvelrug.
De Bibliotheek is drieenhalf jaar geleden verhuisd van de Napoleonschuur naar
Allemanswaard.
DE BIBLIOTHEEK DOET VEEL MEER DAN BOEKEN UITLENEN. Kijk maar:
Wat doet de bibliotheek allemaal?
1. Uiteraard nog altijd boeken uitlenen. Hiervoor heb je een bieb-pas nodig.
2. De schoolbibliotheel verzorgen. En klassikaal boeken uitgeven.
3. Op de scholen in Amerongen de lees-en taalvaardigheden stimuleren
4. Aan de 0 tot 4 jarigen educatie verzorgen op de basisscholen. Ook aan de
onderbouw van de middelbare schoolleerlingen educatie op lees-en
taalvaardigheden verzorgen.
5. Leerlingen media wijsheid bijbrengen. Zoals de pers, de journalistiek, de sociale
media en alle verderen nieuwe media. Daarvan de kennis overbrengen.

6. Eens per week op de donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur een ontmoeting en
een aktiviteit aanbieden aan de Amerongse bevolking.
7. Eens per maand een computer info bijeenkomst organiseren.
8. Allerlei andere speciale aktiviteiten organiseren.
9. Eens per maand een mamma-cafe organiseren.
DE BIBLIOTHEEK GAAT STEEDS MEER EEN CENTRALE ROL SPELEN IN HET SOCIALE DOMEIN
VAN AMERONGEN.
Wat zijn de sterke punten van de bibliotheek?
1. De ruime openingstijden. (zie boven).
2. De gelegenheid geven voor ontmoetingen voor iedereen.
3. Een breed aanbod leveren van kennis op media gebied en sociale informatie.
4. De bibliotheek wordt steeds meer veelzijdig en innovatief en wil een centrale
plaats innemen in het Amerongse maatschappelijke leven
5. Zij wil heel laagdrempelig zijn. Voor iedereen gratis entree.
6. De jeugd tot 18 jaar is gratis lid van de bibliotheek.
7. Samenwerking met het Revius Lyceum en de bibliotheken op de scholen. En
vraagbaak wezen voor boeken en publicaties.
Wat wil Bibliotheek Z.O.U.T. aan de Amerongers vragen?
Stap eens binnen voor EDUCATIE EN ONTMOETING.

Met een bibliotheekpas geniet je MEER.
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: 06-25048598 of per mail: napoleon@gmail.com

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.

Ruil je Rijk.
Er is een zomer kleding ruil ‘Ruil je Rijk’ Op maandag 21 mei (2e Pinksterdag) hangen ze
opnieuw de was uit tussen de bomen bij Il Sogno Zuylestein. Van 14.30 tot 17.30 uur. Ga er
kijken!

KASTEEL AMERONGEN.
Maandag 21 mei is de Dag van het Kasteel. Dan is er van alles te doen.
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.

Spijkers met koppen.
De schtrijke Samuel Hardloper, groothandelaar in ijzerwaren,had een prachtig huis laten
bouwen ergens in Buitenveldert.
Op een dag dat een vriend hem kwam bezoeken, zag deze tot zijn verbazing de kleinzoon
van Samuel Hardloper, een jongetje van drie jaar, gewapend met een grote hamer spijkers
slaan in een tafel, in het buffet, in de stoelen, de piano, zelfs in de televisie.
‘Dat is een duur spelletje, dat je kleinzoon daar speelt’, zei de vriend.
Samuael schudde ontkennend het hoofd en antwoordde:
‘Helemaal niet……ik krijg die spijkers tegen inkoopprijs!’

De klepperman wenst een prettig Pinkster weekend.

Veel leesplezier.
Met hartelijke groeten van De Klepperman.

