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AGENDA voor de komende week:
Kijk op website www.cursusprojectamerongen.nl voor het programma vanaf 5 september
2018.
29 juli:
5 augustus:

Kerkdienst in de Ark. 10.00 uur Ds. Mevr.A.Pilkes-van Delft.
kerkdienst in de Ark 10.00 uur. Ds. J.Plante Maarn

Expositie over natuurontwikkeling langs de Nederrijn in de
Tabaksschuur in Amerongen

Langs de noordoever van de Nederrijn wordt gewerkt aan een lint van
natuurgebieden. Bent u ook nieuwsgierig hoe het gebied er in de toekomst
uit gaat zien? Bezoek dan de expositie in bezoekerscentrum Tabaksschuur
in Amerongen. De expositie “Natuurontwikkeling langs de Nederrijn” blikt
terug op het ontstaan van de natuurgebieden in de Amerongse Bovenpolder
en de Blauwe Kamer en kijkt vooruit naar de op stapel staande
natuurontwikkeling in de Elster Buitenwaard. Ook de recent afgeronde
werkzaamheden om een meer gevarieerde natuur in de Palmerswaard te
krijgen, zijn in beeld gebracht. Van juli tot en met september is de expositie
te zien in het infocentrum Tabaksschuur Veenseweg 8, Amerongen. U bent
van harte welkom op woensdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 16.00
uur.
Ontwikkelingen in beeld gebracht
De expositie is ontwikkeld door Gebiedscoöperatie O-gen in samenwerking
met de vrijwilligers van Utrechts Landschap en was eerder al te zien in de
Blauwe Kamer, Elst en Utrecht. De expositie is voor de gelegenheid
aangevuld met prachtige foto’s en informatie over de Amerongse
Bovenpolder. De informatiepanelen tonen voorbeelden van de geulen,
moerasgebieden en bloemrijke hooilanden die worden aangelegd om de
uiterwaarden nog aantrekkelijker te maken voor planten en dieren. Op de
overzichtskaarten is te zien hoe zo een lint van natuurgebieden ontstaat. De
bijbehorende film geeft een prachtig beeld van het gebied vanuit de lucht en
met de viewer kunt u een virtueel bezoekje brengen aan de Elster
Buitenwaard van de toekomst.

Project Uiterwaarden Nederrijn
De expositie is ontwikkeld vanuit het project Uiterwaarden Nederrijn. Dit
project richt zich op natuurontwikkeling in de Palmerswaard, uiterwaarden
rond de stad Rhenen, Elster Buitenwaard en de Lunenburgerwaard.
Provincie Utrecht, Gebiedscoöperatie O-gen, Rijkswaterstaat, Utrechts
Landschap, gemeenten Rhenen en Wijk bij Duurstede werken daarin samen
aan een lint van natuurgebieden langs de noordoever van de Nederrijn. Het
project is onderdeel van de Agenda Vitaal Platteland van de provincie
Utrecht. De provincie werkt daarmee aan een krachtig en vitaal landelijk
gebied.
U bent van harte welkom om de expositie te komen bekijken!
Bent u niet in de gelegenheid om naar het bezoekerscentrum te komen.
Bekijk dan de film en de viewer van de Elster Buitenwaard online.
https://www.o-gen.nl/portfolio-item/natuurontwikkeling-uiterwaardennederrijn/

Mooi bericht voor Amerongen: DE KOENESTRAAT WORDT
AANGEPAKT.
Persbericht
Verkeersmaatregelen Koenestraat

18 juli-2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse
Heuvelrug heeft een besluit genomen over verkeersmaatregelen op de
Koenestraat in Amerongen. Hierbij grijpen ze meteen de kans aan om
maatregelen te nemen tegen overlast van overvloedig regenwater.
Samen met omwonenden, bedrijven en het bewonerscomité Koenestraat is
gewerkt aan de voorbereiding van verkeersmaatregelen op de Koenestraat.
Het plan is om plateaus te maken op alle kruispunten, nieuwe zebrapaden
aan te leggen en het trottoir aan te pakken. Hierdoor ontstaat er een
verkeerssituatie die weer jaren vooruit kan. Daarnaast heeft het college
kans gezien om werk vanuit een ander project in te passen in de
werkzaamheden op de Koenestraat. Op drie kruispunten worden
maatregelen genomen om het hemelwater op te vangen en af te voeren.
Direct na de zomer heeft het college meer duidelijkheid over de aannemer

en kan de uitvoering starten. Omwonenden en andere belanghebbenden
worden persoonlijk geïnformeerd over de uitvoering.
Verkeerswethouder Gerrit Boonzaaijer is blij dat de Koenestraat met deze
maatregelen verkeersveiliger wordt en dat de wateroverlast wordt
aangepakt.
////////////////////////////////////////////////// einde persbericht
////////////////////////////////////////////
Voor meer informatie:
Koers, Strategie en Advies, team communicatie
Telefoon : (0343) 56 56 00
Mail: communicatieadvies@heuvelrug.nl

HET GAAT GOED MET DE VEILIGHEID IN ONDE GEMEENTE.
In de eerste 6 maanden van 2018 is het totaal aantal geregistreerde
misdrijven in de Utrechtse Heuvelrug gedaald met -17% ten opzichte
van de eerste zes maanden van 2017.
De scores op een rijtje: 2018 1e halfjaar ten opzichten van 1e halfjaar 2017.

Woninginbraken nu 70 was 83
Geweldmisdrijven nu 46 was 46
Bedreigingen

nu 18 was 24

Mishandelingen

nu 24 was 35

Huiselijk geweld

nu

Jongeren overlast

nu 71 was 116

9 was 17

Autokraken , fietsendiefstallen, vernielingen respectievelijk – 23%, 34% , - 15%
Dat zijn geruststellende berichten.
We moeten als burgers doorgaan met GOED OPLETTEN!
“Samen maken we het veiliger!”

Het RBT in Maarn…Regionaal Bureau Toerisme.

Vlnr> Harald van der Sluijs, Nasera Elfring, Sanne van Tuijl, Laura van de Rijke.
Het RBT is opgericht april 2005.
Het is een Stichting met als voorzitter ex.wethouder Roy Pamboer.
De Stichting heeft bestuursleden bedrijven, stichtingen en verenigingen die nauw bij het
toerisme betrokken zijn.
Er zijn 8 gemeenten die zorgen voor de financiele middelen. Dat zijn: de gemeenten
Utrechtse Heuvelrug, Rhenen, Veenendaal, Renswoude, Woudenberg, Soest, Baarn en
Zeist.
Daarnaast werkt het RBT met participanten die belang hebben bij de bevordering van het
toerisme naar het gebied. Bijvoorbeeld zijn dat horecabedrijven vakantie oorden,
stichtingen of verenigingen die ieder een belang hebben bij toerisme.
De doelstelling van het RBT is:
1. De regio Midden en Zuid-Oost Utrecht toeristisch op de kaart zetten.
2. De partners zorgen voor de betaling van de campagnes en de gemeenten
financieren de invulling van de huisvesting en het personeel van het RBT.
3. De doelgroep is de aktieve 50-plusser.
4. Het focus gebied is de Randstad. Maar verder ook heel Nederland.
5. In de vakantietijden ligt de focus op jonge gezinnen met kinderen die belangstelling
hebben in de mooie Natuur op de Heuvelrug.

Wat doet het RBT?
1. De marketing verzorgen voor de partners voor het ontwikkelen van thema’s.
2. Zij werkt met een Jaarkalender waarop de participanten met hun plaatselijke
evenementen en aktiviteiten kunnen inschieten.
3. Het RBT maakt zelf geen evenementen.
4. Het RBT inspireert de leden om op de gekozen thema’s “voeding”aan te leveren.
5. Het RBT Informeert aan de brede doelgroep van de programma’s.
6. Het RBT organiseert bijeenkomsten om het Jaarprogramma vroegtijdig bekend te
maken.
7. De programma’s worden door het RBT digitaal en schriftelijk bekendgemaakt via
nieuwsbrieven aan de participanten.
8. Het RBT wil hun taak verder uitbouwen als het INSTRUMENT om toeristen te
trekken naar ons mooie gebied.
Vraag van het RBT aan de participanten……voorzie ons vroegtijdig van uw programma’s.
Het RBT moet het van die aangerijkte plaatselijke programma’s hebben.
Het RBT moet “gevoed”worden.
De Directeur is Michiel van de Schaaf.

De opstart bijeenkomsten is nog op 28 juli in Buitenlust van 9.30-10.30 uur.

Kom even langs op deze morgens om informatie te ontvangen.

Meneer de Wijze geeft de klepperman raad en sprak:
“ Regels zijn de steunkousen van de moraal”.
3e Uitmarkt in Amerongen.
Op vrijdag 14 september 2018 wordt van 18.00 tot 21.00 uur de 3e uitmarkt “Amerongen
in Beweging”georganiseerd in Allemanswaard.
Opgave voor deelname vóór 1 augustus via e mail met NAW gegevens naar
welkom@deproloog.cc t.a.v. Mirjam Schennach.Of bel: 06-31175929.

De KALENDER op de website amerongeninspireert.nl biedt ruimte om ook uw evenement
te melden. Dan komt die in de kalender. Het geeft overzicht van wat er alzo in Amerongen
te doen is.
Ook handig om bij het plannen van een evenement of activiteit even de KALENDER te
RAADPLEGEN.

Help, De Keizer Komt.
Op Kasteel Amerongen is de tentoonstelling over de komst van de Duitse Keizer naar
Amerongen geopend. Deze tentoonstelling loopt t/m 2 december 2018.
Interessant om te gaan kijken deze zomer .

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.
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.

Wat een prachtdorp is Amerongen toch.
DE WEBSITE: www.amerongeninspireert.nl bekijk die wekelijks.
Het weekbericht van de KLEPPERMAN is een van de vele activiteiten 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.

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.
Bezoek ook de expositie DE DUITSE KEIZER KOMT naar 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 verruimde
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.
Ventoux beklimmen voor het goede doel.
Op maandag 27 augustus gaat een groepje Amerongers weer meedoen aan de aktie voor
de kankerbestrijding. 40% Van de opbrengst is bestemd voor Hospice De Wingerd in
Amerongen en 60% is voor KWF. Dit jaar heeft de Wingerd de wens om een tuinhuis aan te

schaffen waar ook een bed in kan. Doe mee met deze aktie en stort een bedrag op
NL08SNSB0933766343 ten name van H.Hoogendoorn m.v.v. Sponsoring Team De Wingerd.
EVEN DOEN DUS.
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:
Het cadeau.
De verkoopster van de Bonneterie kwam verbaas naar de chef toe, keek naar een
paskamer en zei fluisterend:
‘Daar staat een dame een heel chique japon te passen met een blinddoek voor haar ogen’
‘Klopt’, zei de chef, ‘ik weet ervan, ze mag van haar man een mooie japon uitzoeken voor
haar verjaardag, maar het moet een verrassing blijven’.

De klepperman wenst u een prettig weekend toe.
Veel leesplezier.
Met hartelijke groeten van De Klepperman.

