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“De Kleppermannen” Wie is dit?
Dit keer geen klepperman maar een kleppervrouw. De kleppervrouw is
Lisette van Vulpen, de trotse eigenaresse van HATO Computers. Ook is
zij de gastvrouw van het Bergen Voordeel Warenhuis.
Vroeger ging de klepperman de huizen langs om de mensen de nieuwtjes te vertellen. Nu doet Lisette dat door middel van de berichten op
de computers. Als u hulp hiervoor nodig heeft moet u bij haar zijn. Zij
weet alles op computergebied.
VOORTBESTAAN KLEPPERMAN.
Bij het volgende nummer van de klepperman begin juni 2014 ontvangt
u een acceptgiro met de omschrijving van alle werkzaamheden van de
Stichting Amerongen Inspireert. O.a. de maandelijkse uitgave van de
klepperman, die huis aan huis in een oplage van 2375 exemplaren
wordt bezorgd.

De website www.amerongeninspireert.nl wordt steeds vaker bekeken.
Vooral de DOORLOPENDE EVENEMENTEN KALENDER is in de belangstelling voor de plaatselijke afstemming van de verenigings aktiviteiten.
Er ligt een uitdaging om meer aktiviteiten te bundelen. Samen sta je
sterk in het opzetten van evenementen! Steeds meer hotels, campings,
recreatie bedrijven en bed & breakfast ondernemers kijken op de doorlopende evenementen agenda en maken daarop arrangementen voor
een overnachting en een bezoek aan Amerongen.

NIEUWS VAN DE GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUG
Op 19 mei 2014 is de presentatie van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Op basis van het RAADSPROGRAMMA wordt
een college programma voor de komende 4 jaren gemaakt en worden
de 3 of 4 wethouders benoemd. In het raadsprogramma wordt aangegeven dat men veel dichter bij de bewoners wil staan.
(Zie pag. 2)
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DORPSAGENDA maand mei:
DORPSAGENDA Gedurende deze zomer:
• Openstelling Kasteel in de zomermaanden: 1 april t/m 31 oktober
2014 iedere donderdag t/m zondag van 12.00 tot 17.00 uur.
• Amerongse Berg via ’t Berghuis: 1 april t/m 31 oktober: dagelijks van
09.00 t/m 21.00 uur
• Louise’s High Tea op zaterdag en zondag op Kasteel Amerongen.
Vooraf reserveren bij De Buitenplaats. Tel. 0343-455690
• wandelen en fietsen in en rond Amerongen…
zie www.amerongeninspireert.nl
• Tabaksteeltmuseum elke dag behalve maandag geopend van 13.00
tot 17.00 uur Adres: Burg. Jhr. H.v.d. Boschstraat 46.
DORTPSAGENDA mei 2014.
Tot 2 mei
Fietsdagen Zendingshuis
3 mei
Kasteel Concert Bovengalerij. Academisten van het
Koninklijk Concertgebouw orkest. 20.00 uur.
3 en 4 mei
Open huis op Kasteel Amerongen. 13.30 uur bloemschikken workshop van Bloemen Natuurlijk.
8 mei
Open maaltijd. 17.30 uur in de Ark. Opgeven tel.451691.
8 mei
Zendingshuis. Cursus Bijbels Hebreeuws.
10 mei
Ons Genoegen. Boeken-en plantenmarkt.
10.00 tot 13.00 uur. In de muziekzaal Majoorsweg.
10 mei
Grietmarkt 10.00 tot 17.00 uur op de Laan.
10 mei
Ameronger Koploop 5 en 10 km. Locatie Somatic Sportschool.Start 14.00 uur. Info: www.koploop.net
10 mei
Muziekshow Taptoe Amerongen. Door Corona Music.
19.30 tot 21.30 uur op een veld van DVSA op de Burgwal.
Kaarten via www.muziekfestivalamerongen.nl
15 mei
Dorpsteamvergadering Dorpsgericht Werken
12.00 tot 14.00 uur in ’t Hoekie.
15 mei
Wandeling door de Kasteeltuinen door het Ontmoetingscentrum van de Bibliotheek. 14.00 uur.
15 mei
Open Netwerk bijeenkomst in Buitenlust. 17.00 tot 20.00
uur ontmoetingen tussen ondernemers en verenigingen.
16 mei
Start actie Kweek de hoogste Tabaksplant. Zie informatie
in dit blad.
16 mei
Concert Andrieskerk. Het Domstad Blazers Ensemble.
20.00 uur.
17 en 18 mei Kasteel Amerongen: De Franse Dagen.
Zie: www.defransedagen.nl
17 mei
25 jaaar Jubileum actie Formaat Keukens. Van 11.00 tot
17.00 uur met proeverijeen, wandelingen en dialoogsessies. Rijksstraatweg 24.
17 mei
organiseert DVSA weer een bingo avond met allemaal
vleesprijzen. De bingo start om 20.00 uur in de kantine
aan “De Burgwal” en de zaal is vanaf 19.00 uur open.
19 mei
20.00 uur Cunera-avond in de Ark
22 mei
Zendingshuis. Cursus Bijbels Hebreeuws.
22 mei
12.00 tot 14.00 uur Lente lunch in de tuin bij de bibliotheek door het Ontmoetingscentrum.
23-26 mei
Zendingshuis. Stilteweekend. Thema de vonk die overspringt.
24 en 25 mei Atelierroute van 10.00 tot 17.00 uur door Amerongen.
25 mei
Zendingshuis Kerkdienst Grote zaal Ds. Gert van den Bos.
Thema groeien in geloof.
25 mei
Dag van de Nationale Parken op de Burgwal.
Van 11.00 tot 16.00 uur allerlei aktiviteiten
26 mei
20.00 uur Cunera-avond deel 2 in de Ark en Andrieskerk
27 mei
10.00 uur Koffiemorgen PCOB in de Ark
29 mei t/m 1 juni 6 juni t/m 9 juni
FEEST VAN DE GEEST. In de Andrieskerk en in het
Zendingshuis. Kunst en film voorstelling.
Week 2 juni . Verspreiding Klepperman met de acceptgiro en de uitleg
van wat Amerongen Inspireert allemaal doet.
3 juni .
10.00 tot 11.30 uur Mantelzorggroep in het ontmoetingscentrum Bibliotheek.
(Vervolg van pag. 1)
En ook veel vaker gebruik wil gaan maken van de kennis die er bij de
bevolking aanwezig is. Ook het dorpsgerichte werken wordt samen met
de aanpak van de zorg heel belangrijk. We zullen het zien en horen.

klep 2 2014

28-04-2014

15:10

Pagina 2

(Zwart/Process Black Plaat)

Dorpsgericht werken.
Het onderbrengen van veel zorgtaken bij de gemeente brengt mee dat
het Dorpsgerichte Werken wordt versterkt. In Amerongen functioneert
het maandelijks bijeenkomen al heel aardig. De 6 projecten voor dit jaar
worden iedere keer besproken. Dat zijn
1: De dorpsakker de Parel….dat loopt heel vlot en het zaaien en poten
gaat beginnen. Ga er maar eens kijken. Mogelijk gaan de scholen ook
met tuintjes meedoen.
2. De mooie wandelroute van de Burgwal naar Kasteel Amerongen /
Oude dorp is volop in ontwikkeling.
3. Het duurzaam en mooi maken van de Utrechtsestraatweg staat op de
ontwikkelrol.
4. Het Veense Fietspad wordt samen met het recreatieschap opgeknapt.
5. De Laan wordt straks samen met de Drostestraat en de Nederstraat
volledig opgeknapt.
6. Voor De Koenestraat komt er binnenkort een huis aan huis onderzoek
met de vraag wat de bewoners van GEHEEL Amerongen vinden van het
verkeer op de Koenestraat. Dorpsgericht werken werkt in Amerongen
goed!

ATV genomineerd.
De Amerongse Tennis Vereniging is genomineerd voor de verkiezing
‘Leukste sportvereniging’ van de Utrechtse Heuvelrug. Samen met tientallen andere sportverenigingen in de Utrechtse Heuvelrug dingt de ATV
mee naar deze prestigieuze prijs. Stemmen kan sinds 2 april jl. en is nog
mogelijk tot en met 24 mei 2014 via de website www.leukstesportvereniging.nl. De gemeentewinnaar zal eind mei bekend worden gemaakt.
De vele gemeentewinnaars maken vervolgens weer kans om provinciale
winnaar te worden

Gedicht.

Duidelijk: De verschillen tussen mens en dier
Kan ik niet zomaar noemen hier
Maar er zijn twee woorden in onze taal
(we gebruiken ze menigmaal)
Die, zonder ze verder uit te leggen
Duidelijk ons de waarheid zeggen
Ze geven van helder inzicht blijk
’t is mens-dom en ’t is dieren-rijk!

PUZZEL Deze puzzel is weer een aantal zinnen, waarin plaatsnamen zijn verborgen. Van die plaatsnamen moet men een letter (aangegeven tussen haakjes) sorteren, die achter elkaar ook weer een
plaatsnaam vormen. Die plaatsnaam is dan de oplossing.
1.
2.
3.
4.
5.

Deze vogel is geen torenvalk maar een buizerd. (1)
Wie geeft u ‘t recht om in mijn tas te snuffelen? (5)
Als je het zo koud hebt, moet je maar ‘n hemd aantrekken (4)
De staljongen kreeg de opdracht het paard even te roskammen (6)
De vertegenwoordigers geven de rayonchef v.d. Dalen hun
rapporten door (2)
6. Ik kan met deze prijs bergen verzetten zegt de gelukkige winnaar (1)
7. De jonge onderwijzer vond het a.b.c. ouderwets (2)
8. Weet u of Kees thuis is? Nee, Kees is met vakantie (3)
9. Is dat nou een konijn? Nee, dat is een hamster dame (6)
10. Op het strand lag Ron in genoeg’lijke rust te zonnen (1)
Ik wens u veel geluk bij het vinden van de oplossing.
Graag zien wij de oplossingen van deze maand ook weer tegemoet.
Uw opgave kunt u sturen aan de redactie:
info@promoheuvelrug.nl of per post naar Burg. de Graafhof 6,
3956 GS LEERSUM.
Oplossing vorige puzzel: Utrechtse sprits en Goudse stroopwafels
Winnaar: M. v.d. Grift, Amerongen
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Verhalen van Jacob en Jetje uit de Bovenpolder.
“Zeg Jetje, heb jij ook dat mooie poortje bij Restaurant De
Hooge Heerlijckheid gezien”?
“Nee Jacob, laten we eens samen erheen gaan, want je
weet het ik ben altijd heel nieuwsgierig wat er in
Amerongen gebeurd. Wij moeten als spechtenpaar onze
vogelkolonie wel van alles op de hoogte houden, nietwaar”.
Maar Jacob, sprak Jetje toen ze samen waren kijken. “Zo’n mooi blauw
poortje willen wij ook wel in de Bovenpolder hebben. Dan kunnen we
droog onze nesten binnentreden.” Bij de Hooge Heerlijckheid
hebben ze dat goed bekeken. Ga jij hen nu ook eens vragen om zo’n
mooi blauw poortje voor onze Bovenpolder” “Dan wordt jij Jacob de
poortwachter voor alle Bovenpolder vogels. Prachtig!!

Geschiedenis van Amerongen.
Op 21 augustus 1976 schreef het Reformatorisch Dagblad een artikel
over Kasteel Amerongen onder de titel:” Onzekere toekomst voor
Kasteel Amerongen”Vroegere bewoners waren grote staatsmannen. Het
blad schreef: Onlangs gaf een der eigenaars, te weten de heer Peters,
die tot de erven van het bezit van G.J.G.C. graaf van AldenburgBentinck behoort, te kennen tot boedelscheiding te willen overgaan. Dit
wil zeggen dat hij zijn deel van huis en goed liever in baar geld uitgedrukt ziet. Het gevolg van het voornemen van de heer Peters was dat
de erven besloten het kasteel te verkopen. Men heeft aan het ministerie
van Cultuur, recreatie en maatschappelijk werk (CRM) een aanbod
gedaan. Na een aantal raadplegingen met fondsen verschaffers en de
provincie is Kasteel Amerongen in bezit gekomen van de staat. Deze
heeft het toen daarna in een stichting ondergebracht. Zo werd Kasteel
Amerongen gered. En bloeit op als nooit tevoren.

Wordt ook Vriend van het Tabaksteeltmuseum.
Wist U dat het Tabaksteeltmuseum dit jaar 30 jaar bestaat. Er is van alles
te zien en te horen over de 300 jaar Tabaksteelt in Amerongen en omgeving. Zeker een bezoek waard. Dit jubileumjaar zijn er diverse activiteiten:
o.a. een tabaksplantjes actie, tentoonstelling, en een dag in oktober
waarop we 30 jaar als Museum willen vieren. www.tabaksteeltmuseum.nl
Meld U aan in het Museum of via info@tabaksteeltmuseum.nl

Het Amerongse gemeentehuis.
Door de gemeente was het oude gemeentehuis van Amerongen (Hof 13-5) verkocht aan Amerongen Investments BV. Met de ontbindende
voorwaarde dat er een hotel in gevestigd kon worden. Daarvoor waren
tekeningen voor een hotel van 19 kamers voorgelegd aan de gemeente.
De gemeenteraad heeft toen een bestemmingwijziging die er op lag nl.
kantoor en wonen naar horeca bestemming goedgekeurd op 4 oktober
2012. Een bewonersgroep van de Vereniging van eigenaren Oranjestein
Drostestraat 2 t/m 6 en anderen (VvE) hebben tegen dit besluit van
horeca bestemming beroep aangetekend. De gemeente heeft dit
beroep weerlegd. Daarop is de VvE in beroep gegaan bij de bestuursrechter de RAAD VAN STATE. Deze heeft allereerst een tussen uitspraak gedaan waarbij de gemeente wordt uitgenodigd bepaalde overwegingen nader te onderbouwen. De gemeente kreeg daarvoor de tijd
van 26 weken. Abusievelijk is dit binnengekomen tussenvonnis niet
voorgelegd door de ambtenaren aan het College van burgemeester en
wethouders. Die hebben aan dat tussenvonnis dus niets gedaan. De
ambtenaren vonden het niet nodig om in te gaan op de vragen van de
Raad van State om verduidelijking op sommige punten. Vervolgens verliep de termijn van 26 weken. In die tussentijd had Amerongen
Investments BV ook al problemen gekregen met het zoeken van een
horeca exploitant. Zij wilden van de koopovereenkomst af. Hetgeen
door de gemeente werd geweigerd. (Vermoedelijk is dat de reden
geweest dat de ambtenaren het college niet meer hebben willen “lastig
vallen”) Als burger en bewoner van de GUH snap je hier helemaal niets
van! Maar á la, de Raad van State heeft geen antwoorden van de
gemeente gekregen en heeft op 20 februari 2014 uitspraak gedaan dat
er geen hotel in het oude gemeentehuis mag komen.
(Vervolg op pagina 5)
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Waardebonnen
Uitsluitend tegen inlevering
van de uitgeknipte en ingeleverde waardebon geldt de
reductie.

Totale waarde

geldig tot 01-06-14

BERICHT IN DE KLEPPERMAN.
Iedereen die een bericht geplaatst
wil hebben in de klepperman kan
kopij aanleveren. Het stukje kan
maximaal 150 woorden hebben.
Kopij voor het juni nummer insturen
naar info@promoheuvelrug.nl naar
Linda van der Lans. Uiterlijke inzending voor het juni nummer is 27 mei.

geldig tot 01-06-14

WAARDEBON ¤ 10,00 bij aankoop
van Bommel herenschoenen.
Loek Shoes Amerongen.

WAARDEBON Euro 4,00
Op het volledigste
autowasprogramma
Autobedrijf Reede BV

WAARDEBON 3 pakken van 500 vel
printerpapier waarvan 1 pak gratis.
Waarde 3 pak is ¤ 14,85 op
3+ 1 gratis betaald u ¤ 9,90.
HATO Computers.

geldig tot 01-06-14

WAARDEBON Euro 5,00
bij besteding van ¤ 25,00
uit het assortiment. Il Sogno

Kijk ook op www.bergenvoordeelshop.nl

WAARDEBON ¤ 5,00
bij besteding van ¤ 25,00 op het
fietsverzorgings assortiment.
Fietsdomein Overstraat

geldig tot 01-06-14

geldig tot 01-06-14

WAARDEBON Euro 5,00
bij bestedeing van Euro 25,00
uit het assortiment
Vakwinkel Kleton

Uiterste inleverdatum 31-05-2014

WAARDEBON ¤ 5,00
bij besteding van ¤ 25,00
aan schildersartikelen.
Schilderswinkel van Doorn
Donkerstraat 5

geldig tot 01-06-14

geldig tot 01-06-14

WAARDEBON
5% korting op alle cardridges.
Expert Leersum

geldig tot 01-06-14

45,00

geldig tot 01-06-14

Euro

WAARDEBON Euro 1,80
Voor gratis blikje frisdrank
Bij een menu van ¤ 10,00
Cafetaria De Brabander.

Hoera!....Hoera!......Hoera!
Het heeft de Zijne Majesteit De Koning
behaagd om 3 Amerongers een Koninklijke
onderscheiding toe te kennen.
Zuster Dorien Peet, voor haar jarenlange maatschappelijke werk in Amerongen en Rwanda.
Anton Bronsvoort, voor zijn jarenlange vrijwilligerswerk in de Andrieskerk en met de jeugd en
zijn werk voor de architecten bond.
Arie van Barneveld, voor zijn jarenlange werk
in de Gereformeerde kerk en bij de Heem-kundige stichting en het Tabaksteeltmuseum.
De Klepperman feliciteert de gedecoreerden
van harte!
(Vervolg van pagina 4)
Hoe nu verder met dit pand?
Er zullen mensen blij zijn met deze uitspraak en er zijn mensen die het
jammer vinden dat er op de Hof geen hotel komt.
OPROEP: wat vinden de bewoners van Amerongen dat er nu moet
gebeuren. Mail jouw idee naar rjvee@ziggo.nl De gemeente kan nu 2
dingen doen die ze ook de gemeenteraad gaan voorleggen:
•Het bestemmingsplan herstellen door de door de Raad van State aangegeven nadere onderzoeken te plegen en het plan opnieuw in procedure brengen. •Het oude Amerongse gemeentekantoor opnieuw in de
verkoop brengen. U mag als Ameronger uw keus mailen. Wij leunen nu
even op onze gemeenteraadsleden, waarvan er 2 in Amerongen wonen.
Hun mening lezen we graag in de volgende klepperman.
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Al meer dan 35 jaar
Uw Glas / Verf / Behang speciaalzaak
Donkerstraat 5 3958 BH

Stichting voor het genereren van publiek en meerdaags toerisme

Hulpmiddelen nodig voor uw evenement? Zie onze website
Burg. de Graafhof 6 3956 GS Leersum
T 0343 451929
M 0614798730

info@promoheuvelrug.nl
www.promoheuvelrug.nl

“Kinderlogica”.
Toen onze dochter ongeveer een jaar of drie was, woonden we in een
flat (tegenwoordig heet dat “appartement”) waar weinig van het platteland te merken was. Op een keer waren we met de auto onderweg en
stond er in een weiland een koe en ik wees onze dochter daarop met de
woorden: “kijk lieverd, een koe”. waarop zij zeer beslist zei:”nee dat is
een paard”. Ik antwoordde natuurlijk met: “Nee, dat is een koe”.
De reactie van dochterlief was: “Nee, mamma, dat is een paard verkleed als koe”. Wat moet je daar dan nog op zeggen.

Knuffelbollen voor de knuffelweide.
Er wordt een knuffelweide ontwikkeld aan de westkant van de Prins
Bernhardlaan en het bedrijventerrein. Een groep onder leiding van Anja
Brouwer is hier mee bezig.
Op zaterdag 10 mei a.s. worden er Knuffelbollen (Oliebollen) gebakken,
waarvan de opbrengt voor de Knuffelweide zal zijn. Dit is een kleinschalige kinderboerderij voor Elst, Amerongen, Overberg en Leersum. Wij
krijgen geen subsidie zijn geheel afhankelijk van sponsoring en donaties.
U kunt de Knuffelbollen kopen vanaf 9.00 uur tot 17.00 uur aan de
Koenestraat 30-32 nabij de Viskar in Amerongen. Per Knuffelbol ¤ 1,00
per 10 ¤ 6,00 Bestellen : bel: 06-22793098 of 0343-451961
Ze kunnen ook thuis bezorgd worden.
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‘Open maaltijd’.
Op donderdag 8 mei 2014 is er in de Ark, Imminkstraat 11, weer een
‘Open maaltijd’. U kunt genieten van een heerlijke driegangen maaltijd,
inclusief een drankje en een kopje koffie of thee. Vanaf 17.30 uur bent u
van harte welkom en om 18.00 uur starten we met de maaltijd.
U kunt zich hiervoor op donderdag 1 en vrijdag 2 mei tussen 18.00 en
20.00 uur telefonisch opgeven bij: mw. R. v.d. Lagemaat: 0343-451691.
De kosten zijn ¤ 7,50 p.p. Vanaf 50 jaar is iedereen van harte welkom!
Tapplaatsen Heuvelrugwater.
Bij de oude pompen waarvan er 4 in
Amerongen staan worden weer tapplaatsen gemaakt. Er is een ontwerp in de
maak. In de volgende klepperman meer
hierover.
Meidoorns.
Amerongen kent hele lanen en straten
vol met meidoornstruiken. Het meeste
op de Veerweg. Ze komen weer in volle
bloei. Ga er eens naar kijken en geniet!
Paardjes in de wei.
Waar eerst de geitjes liepen lopen nu de
paarden van Joice Zumbrink. Wat hebben ze schik op deze mooie nieuwe
lokatie. Echt een mooie aanwinst voor
het zicht op Amerongen.

Open dag bij Koeching, kinder- en jeugdtherapie op de boerderij.
Vrijdag 30 mei is iedereen van harte welkom om te komen kijken bij
Koeching van 11.00 tot 15.30 uur. De toegang is gratis. Voor deelname
aan de creatieve activiteit wordt een vergoeding gevraagd.
Tot ziens bij Koeching, Lekdijk 13, Amerongen.

Inlichtingen en reacties:
Voor de uitgave juni 2014 moeten de stukjes uiterlijk 27 mei binnen
zijn. Kopij sturen naar Linda van der Lans: info@promoheuvelrug.nl

Colofon:
Uitgever: Stichting Amerongen Inspireert
Productie & verspreiding: Stichting Promo Heuvelrug www.promoheuvelrug.nl
Losse nummers buiten Amerongen: ¤ 1,25 + portokosten
Losse nummers: ¤ 1,25 Verkoopadres: Il Sogno
Tekst Redactie: Stichting Promo Heuvelrug
Eindredactie: Stichting Amerongen Inspireert
Verschijning: 12 keer per jaar, in de week van de eerste dag van de maand
Advertenties: Stichting Promo Heuvelrug: mail: info@promoheuvelrug.nl
Drukwerk: Drukkerij “Perfecta” Amerongen
Reacties en vragen; mail: info@promoheuvelrug.nl
Marketing: Reclame Bureau NOVAD Amerongen
Foto-Video en geluidsverzorging: www.arierebergen.nl
www.facebook.com/amerongeninspireert

Belangrijke telefoon nummers:
Alarmnummer politie en brandweer
112
Landelijk politienummer
0900-8844
Ziekenhuis Gelderse Vallei
0318-434343
Milieuklachtentelefoon
0800-0225510
Huisarts Breuking
451678
Huisarts Schiebroek
451273
Huisarts na 17.00 uur en weekend 0318-434444
Tandarts Amerongen Van der Veeke
453841
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Taptoe Muziekshow op de Burgwal.
Stichting Promotie Blaasmuziek en Corona Evenementen, gevestigd in
Amerongen gaan een muziekfestival in Amerongen opzetten. De bedoeling is dat dit uiteindelijk een meerdaags evenement wordt. Tijdens de
eerste editie organiseren zij op zaterdagavond 10 mei a.s. een grootse
taptoe muziekshow. Een echt familie evenement voor jong en oud. Het
gaat plaatsvinden tussen 19.30 en 21.30 uur op sportpark De Burgwal.
We hopen dat dit veel publiek gaat trekken zodat het een jaarlijks evenement kan worden.
Er zijn gerenommeerde muziekkorpsen gecontracteerd die een aantrekkelijke, gevarieerde show gaan opvoeren. Zo is Showkorps Excelsior uit
Renkum een van de smaakmakers en komt de bekende Scheepjeswolharmonie een nieuwe show laten zien en horen. Ook verzorgt het
bekende jeugdkorps Bernhard een optreden. Dit korps bestaat uit
bijna 40 jongens en meisjes die hun gloednieuwe show ‘This is Love’ vol
overgave brengen. Ook wordt een top muziekkorps naar Amerongen
gehaald: Muziek & Showband ‘Juliana’. Dit korps is internationaal
bekend en is een van de betere en grotere korpsen van Nederland.
60 muzikanten vullen het veld met zelfs 2 shows. Zij presenteren in hun
mooie uniformen de show ‘The New World’, dat een muzikale reis door
de Amerikaanse geschiedenis is. Ook voeren zij de Brits/Schotse show
‘The Brave’ uit. Deze bekende muziek op een aantrekkelijke choreografie wordt uitgevoerd samen met de echte schotse doedelzakken van
the Seaforth Highlanders.
De 2 uur durende taptoe wordt afgesloten met een gezamenlijke finale,
waarin alle 150 muzikanten onder meer het prachtige Highland Cathedral
spelen. Kortom: een muzikale show die je niet niet mag missen!
Er wordt een tribune geplaatst en er zijn staanplaatsen.
Tribunezitplaatsen kosten ¤ 7,50 en staanplaatsen zijn ¤ 4,50. Kinderen
t/m 12 jaar krijgen ¤ 1,50 korting. De kaarten zijn in de voorverkoop in
Amerongen verkrijgbaar bij bloembinderij ‘t Blommeke, Kleton doe-hetzelf winkel en op de website www.muziekfestivalamerongen.nl of
www.taptoe.info. Ook worden er nog kaarten ter plaatse aan de kassa
verkocht (voor de tribune geldt: vol=vol, dus koop in de voorverkoop).
Op de website is ook meer informatie over het evenement te vinden.
Komt allen!

Een nieuw Seizoen Oude Muziek 2014-2015 in Amerongen.
Het Seizoen Oude Muziek keert in 2014-2015 terug naar
Amerongen. Het Seizoen is samengesteld door Organisatie Oude
Muziek (makers van het Festival Oude Muziek), en brengt 1000 jaar
muziek in 95 concerten op 43 bijzondere locaties.
In het Koetshuis van Kasteel Amerongen staan drie concerten op de
agenda. Frank Groothof speelt in december de oudemuziekkindervoorstelling ‘Ridder Florian’ samen met knipselkunstenares Marjet Huiberts,
ensemble Furor Musicus speelt fijne en hoog-kwalitatieve vioolsonates
van de Nederlandse componist Nozeman en Mieneke van der Velden
schetst samen met Fred Jacobs een beeld van rijke barokmuziek op
viola da gamba en luit.
Van oudsher betekent het Seizoen Oude Muziek de mooiste muziek uit
middeleeuwen, renaissance en barok, uitgevoerd door internationale
topmusici op bijzondere locaties. Het seizoen 2014-2015 start in oktober
2014 en eindigt in mei 2015. Kaarten en meer info: www.oudemuziek.nl

Een Tabaksbloem voor alle Amerongers.
Het Tabaksteeltmuseum viert dit jaar haar 30-jarig bestaan en deze
zomer wordt een belangrijk deel van Allemanswaard geopend. Dat zijn
twee cultuurbepalende feesten voor ons dorp. Onder het motto „van
Toen naar Nu” bieden beide organisaties in samenwerking met Open
Monumentendag Amerongen een tabaksbloem aan alle Amerongers aan.
Zo zetten we samen heel Amerongen op de Open Monumentendagen in
de bloemen met tabaksbloemen van Amerongse grond !!!
De basisschoolleerlingen doen allemaal mee aan een educatieve kweekwedstrijd om de mooiste tabaksbloemen. Zij krijgen de plantjes uitgereikt op 16 mei. De feestelijke prijsuitreiking door burgemeester Naafs is
op 13 september tijdens Open Monumentendag bij het Tabaksteeltmuseum als onderdeel van de jaarlijkse Laatste Tabakspluk en de Oogsttocht. Rond 17 mei worden ruim 2000 plantjes inclusief een mooie folder en in samenwerking met AMON verspreid door Amerongen. Zetten
we met zijn allen op 12, 13 en 14 september potten met prachtige
tabaksbloemen in heel Amerongen zichtbaar aan de straat??

