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Wie is de klepperman?

Deze keer is de klepperman de mooie pop. Deze is gemaakt door
Mevrouw Pezarro. Zij was heel goed in handwerken. Haar dochter Wendy
heeft de Klepperman Pop aan mij geschonken. Ik heb hem daarna aan
het Tabaksteeltmuseum geschonken.
Zo blijft de Klepperman Pop mooi tentoongesteld.
BELANGRIJK NIEUWS.
De Klepperman uitgave mei 2016 is de laatste in gedrukte vorm. Het is
te kostbaar om de Klepperman maandelijks te drukken en uit te geven.
De jaarlijkse bijdragen van € 5,-- waren te gering. Slechts krap een derde
van de Amerongers betaalden er aan mee.
In mei is er nog een huis aan huis verspreide Klepperman
De uitgave in juni 2016 is alleen in digitale vorm. Wie geen internet heeft
kan de Klepperman dan in Allemanswaard bij de receptie laten uitprinten.
Wie zelf thuis de Klepperman wil ontvangen dient het e mail adres op te
geven via de e mail: rjvee@ziggo.nl De uitgave in juli is ook digitaal en
komt vanaf die datum eens in het kwartaal uit in de eerste week van het
kwartaal. Het adres om kopij aan te leveren wordt e mail rjvee@ziggo.nl
Per 1 juli 2016 vervalt ook de puzzle.
Amerongen Inspireert.
Er worden door Amerongen Inspireert bij een professionele app
ontwikkelaar namelijk AbelLife 2 app wandelroutes ontwikkeld. Zodra
deze operationeel zijn komt hierover de informatie. Apps zijn steeds
populairder aan het worden voor de smartphones

DORPSAGENDA maand mei

DORPSAGENDA Gedurende voorjaar 2016.
• Kasteel Amerongen 1 april t/m eind oktober dinsdag t/m zondag van
11.00 tot 17.00 uur geopend. De Rondleidingen starten 12.00 uur.
• ‘t Berghuis bij de Amerongse Berg: 1 april t/m eind oktober iedere
dag open van 9.00 tot 21.00 uur.
Zie voor vakanties en feestdagen ook de website.
• 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 kijk voor de mooie routes
op: www.amerongeninspireert.nl
• Tabaksteeltmuseum geopend van 5 maart tot 13 november.
Info en rondleiding 456500 Di-Zondag geopend van 13:00-17:00 uur.
• Info centrum Utrechts LandschapTabaksschuur Veenseweg.
Geopend: woensdag, zaterdag en zondag van 13:00 tot 16:00 uur.
Zie ook: www.amerongeninspireert in de rubriek kalender.
DORPSAGENDA maand mei
5 mei 06.00 uur dauwtrappen Utrechts Landschap Veenseweg
12-16 mei Feest van de Geest in de Andrieskerk en de Ark
11 mei 19.00 uur Utrechts Landschap Veenseweg Publiekswandeling
12 mei 17.00 uur Open maaltijd in De Ark
14 mei 11.00 en 14.00 uur. Kunst en Koffie in de Rijnkapel met een
			
expositie van Totie Vlek tussen Entree vrij
14 mei 10.00 uur Grietmarkt
14 mei 11.00 uur Rijnkapel Kunst en koffie
14 mei 20.00 uur Kasteel Concert
16 mei Per pedaal naar vocaal. 10.00 uur Andrieskerk en 11.00 uur
			
Info Centrum Veenseweg
18 mei 19.00 uur Utrechts Landschap Veenseweg Publiekswandeling
20 mei 16.00 en 18.00 uur Oecumenisch inloopcafé ‘de Vuurkorf’ in
			
de Rijnkapel.
21 mei 20.00 uur Voorjaarsconcert Zangkoor Voicemail in de Ark
21 mei De waslijn op Zuylestein 15-17 uur
21 mei 20.00 uur Toneel Chapeau in Allemanswaard
22 mei 10.00 uur Openlucht kerkdienst in Park Lievendaal
22 mei 10.30 uur Zin op zondag Rijnkapel
22 mei 10.30 uur Lezing in de Rijnkapel. ‘Op de wieken van de
			
Garoeda’ door Jan Willem van Ee. Aanvang. Entree 7,50
24 mei 10.00 uur PCOB koffiemorgen
27-30 mei Zendingshuis Stilte weekend
28 mei 13.00 uur Amerongse koploop
29 mei 19.00 uur Zendingshuis Thema dienst
1 juni 19.00 uur Utrechts Landschap Veenseweg Boswandeling
2 juni 20.00 uur Rijnkapel boekbespreking

Woonproject 55-plus.
Op donderdag 26 mei organiseert de stichting Centraal Bouwen en
Wonen Heuvelrug een tweede bijeenkomst voor Amerongers die
belangstelling hebben voor het samen oprichten van een kleinschalig
woonproject voor 55-plussers in Amerongen. Vanuit CBWH zullen
Marjolijn Fernhout en Harm Jan Korthals aanwezig zijn.
Wilt u deze avond bijwonen? U kunt zich opgeven via info@cbwh.nl
En zie de website: www.cbwh.nl
Bedrijvennieuws.
Nieuwe ondernemer bij de molen.
Naast het winkeltje van de molen is een nieuwe ondernemer begonnen,
namelijk Pizza d”Asporte. Ofwel een afhaal pizza bakker. Naast pizza’s
hebben ze ook Italiaanse delicatessen. Kijk verder op www.sediciposti.nl
Garage Reede in de prijzen.
Volvo Reede is excelent dealer van 2016 geworden. Gefeliciteerd.
Bovendien is de tweede wasplaats geopend. Wachten is daarmee
behoorlijk teruggebracht.
Horeca voorziening Allemanswaard.
In de entree is de Proloog geopend. Het is mooi ingericht.

Hallo Amerongen HOE ZIT DAT MET JULLIE?
Dit jaar geen enkel lintje in Amerongen. Dat is in de geschiedenis nog
nooit gebeurd. Waarom hebben we geen kandidaten aangeleverd? Later
we dat nu snel goed maken. Ga eens na wie u wilt aanmelden voor een
Koninklijke Onderscheiding.
De voorwaarden zijn:
~ De persoon moet bij meerdere verenigingen vrijwilligerswerk doen
~ De persoon moet dat al 15 jaar doen.
~ Er moet een onderbouwing van de aanvraag worden gedaan door
meerdere personen.
~ De persoon moet een blanco strafregister hebben
~ De persoon moet niets merken van de aanvraag.
Je kunt aanvragen indienen bij Nana Bies van de gemeente Utrechtse
Heuvelrug. Amerongen DOE JE BEST!!!
Cunera feestweek.
Op zaterdag 11 juni wordt de 8e Cunera Wandeltocht georganiseerd.
De nieuwe routes gaan vanuit Rhenen door de bossen van nationaal
park Utrechtse Heuvelrug. Er worden routes van 5, 10, 15, 20, 30 en
60 km uitgezet en de ijkpunten van de pelgrimsroute van Sinte Cunera
uit de Middeleeuwen krijgen extra accent. De tocht gaat dwars door
het spectaculaire natuurgebied Kwintelooijen (waar een stempelpost
en cateringtent is opgesteld) en over het prachtige natuurgebied
De Plantage in Elst met zijn konikspaarden, galloway-runderen en
roedels wilde damherten. Inschrijven kan vanaf 07.00 uur in Restaurant
“De Koning van Denemarken” te Rhenen. De netto opbrengst van
deze wandeltocht komt geheel ten goede aan de armen in Câmpina
(Roemenie) via de Diaconale Stichting “Hulp Câmpina”
(zie www.hulpcampina.nl )
Meer info via e-mail: w.j.vanzanten@ziggo.nl en cunerawandeltocht.nl
Zondag 12 juni Cunera lezing in Amerongen. De plaats wordt nog
bekend gemaakt. Maandag 13 juni t/m vrijdag 17 juni volgen nog nadere
invullingen in Amerongen. Zaterdag 18 juni vanaf 07.00 uur start van
de pelgrimswandeltochten vanaf de tent op de Hof. Er zijn 6 routes. Er
kan gestart worden tot 13.00 uur. Op de Hof is er een feestprogramma
in middeleeuwse sfeer. Dan wordt het Limes project ook geintroduceert
en rijdt de romeinse strijwagen rond vanuit het op de Hof gebouwde
romeinse kampement. Ook wordt gestart met water uit de dorpspomp
op de Hof. En het leuke project DE POMP-PRAOT
De middag eindigt met een processie naar de Andrieskerk naar de fresco
in de kerk van Cunera. Er is ter afsluiting een middeleeus buffet met
romeinse gerechten.
Op zaterdag 18 juni zijn er onder leiding van Velo Tourclub ook
fietstochten. Zondag 19 juni zijn er wandel- en fietstochten vanaf 12.00
uur uit de tent op de Hof naar de Langbroeker ridderhofsteden en
Kastelen routes.
Ansichtkaart van Amerongen.
De pomp op de Hof wordt weer geheel onder handen genomen. En er
zal dat weer helder en fris heuvelrug water uitkomen. We streven ernaar
dat de pomp op 18 juni tijdens de Cunera-dag in Amerongen klaar is.
Bovendien wordt dan voor de eerste keer de “Pomp-praot”bijeenkomst
gehouden. Zoals de mensen vroeger een emmertje water kwamen
halen uit de pomp op de Hof waarbij dan alle dorpsnieuwtjes werden
uitgewisseld, zo wordt dit oude gebruik weer geïntroduceerd.

Verhalen van Jacob en Jetje uit de Bovenpolder

“Zeg Jetje hoe staat het met de 2 eieren die jij gelegd
hebt. Ik vlieg me rot om jouw voedsel te brengen, terwijl jij
rustig op je nest die eitjes zit uit te broeden.” ”Nou Jacob,
het gaat heel goed met de eieren. En dankzij jouw zorg om
mij eten te brengen gaat het uitbroeden ook heel voorspoedig. Ik ben
je heel dankbaar dat je zo goed voor me zorgt.” ”Jij wordt vast een heel
goeie vader voor de kleintjes.” ”Maar Jetje, weet jij al of het een jongetje
of een meisje wordt? Een vrouwtjes vogel voelt dat toch al tijdens het
broeden? Ik hoor in het dorp dat de mensenmoeders al ver van te voren
weten wat voor baby zij krijgen. Zou het niet mooi zijn als ik ze eens ga
vragen hoe ze dat doen? Wij vogels kunnen dat toch mooi leren van die
mensenvrouwen.” “Zeg Jacob, schei nou toch uit. Ik wil dat helemaal niet
weten. Dan is onze verrassing toch helemaal weg. Nee, Jacob laat dat
maar zitten. Want die mensenvrouwen hebben ook niets aan die wijsheid.
Zij worden echt niet meer verrast. Jacob wij houden de moed er in.”
Historie van Amerongen. De Limes.
De Limes is het Latijnse woord voor grens. En die noordgrens was de
Rhenus die wij nu de Rijn noemen. Vroeger liep de noordgrens van de
Romeinse Limes vlak onder Amerongen langs. Door de toename van het
water in de Rijn en het afslijpen van zand van de heuvelrug ging de Rijn
meanderen (verplaatsen). Het Limes project in Amerongen betekent het
zichtbaar maken van die limes-historie. Dat wordt allemaal duidelijk op
zaterdag 18 juni tijdens de Cunera Feestweek.
In het juni nummer van de klepperman komt al de informatie naar voren.
Max Tailleur.
“Je verdient weer aardig je brood, he, zegt Bram tot
Moos. Wat doe je eigenlijk?”
‘Je weet toch dat er een nudistenkamp in het bos is
gekomen?’
‘Natuurlijk, maar wat kun jij die mensen verkopen?’
‘Ik verkoop ze niks, smiegelt Moos, ‘ik verhuur ze
kussentjes’.
Puzzel.
Oplossing vorige puzzel: arbeid adelt Winnaar: Mevr. v. Barneveld
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1. communicatie middel
9. communicatie middel
13. voorzetsel
14. viseter
16. mager
17. voedingsmiddel
18. plaats in Overijssel
19. plaats op Sumatra
22. voegwoord
23. oosterlengte
24. mannelijk dier
27. toiletartikel
28. herindeling
32. droogvloer
33. soort onderwijs
34. zoom
35. onbekende
36. muzikaal drama

41. vaste spiritus
42. Chinese maat
43. onverbrekelijk verbond
47. hinder
49. familielid
50. bijwoord
52. rund
53. mestvocht
56. rivier in Frankrijk
59. voorzetsel
62. groente
63. waagstuk
64. muzieknoot
65. op dit ogenblik
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VERTIKAAL
1. goochelen
2. ook
3. Europeaan
4. bijwoord
5. electr geladen deeltje
6. vogel
7. hetzelfde
8. water in Friesland
9. groet
10. omrollen
11. voorzetsel
15. dwarsmast
18. wier
19. verdragsorg.
20. Griekse letter
23. vogel
25. land in zee

65.

26. Utr. stedelijk orkest
29. rond
30. oppervlakte maat
31. insect
35. plaats in Brabant
38. plaats in Italië
39. Rom. rijk
40. bedrog
45. vreemde
46. verpakkingsmiddel
48. verlichting
51. betalingsbewijs
54. lichte klap
55. zoutloos
57. struik
58. Olympische spelen
59. dierengeluid
61. vogel

Kopen in Amerongen
Waarom elders kopen als Amerongen het heeft!

Steun de Amerongse middenstand
op diverse manieren
Waardebon
€ 4,00 op het meest
Uitgebreide wasprogramma.
Met ook was voor de lak
Autobedrijf Reede.

geldig tot 01-06-2016

geldig tot 01-06-2016

Waardebonnen
Waardebon

Bij Schildersbedrijf van Doorn
in de Donkerstraat.
20 % korting tegen inlevering van
deze bon op isolerende muurverf.
Zaterdags gesloten.

Geneesmiddelen en de zon.
Wanneer je in de zomer lekker van de zon wilt genieten, moet je
bij sommige geneesmiddelen extra voorzorgsmaatregelen nemen.
Er kunnen namelijk huidafwijkingen optreden als gevolg van het
effect van UV-straling uit de zon met het geneesmiddel. Een goed
voorbeeld hiervan is doxycycline, een antibioticumkuur die vaak bij
luchtweginfecties wordt voorgeschreven. Er is dan een kleine kans dat
er een donkere huidverkleuring optreedt, met name op de handen. Ook
kunnen medicijnen die het afweersysteem remmen, zoals methotrexaat
bij Reuma, ervoor zorgen dat je sneller verbrand. Maar ook sommige
bloeddrukverlagers en hartmedicatie kan problemen geven. Kijk dus
goed in de bijsluiter voordat u op vakantie gaat en vraag bij twijfel aan
uw apotheker of en zo ja, welke zonbescherming voor u nodig is.
Erkend streekbier.
Het Utrechtse Heuvelrug Bier heeft de certificering verkregen van
“Nationaal erkend streekeigen product van de Utrechtse Heuvelrug”.
Hiermee wordt nog maar eens bevestigd dat het water en de granen
van dit (h)eerlijke duurzame speciaal bier, daadwerkelijk uit de eigen
regio afkomstig zijn. Alle spookverhalen zijn hiermee in één keer te niet
gedaan. Met deze certificering openen zich nu ook veel deuren die
voorheen gesloten waren voor dit duurzame streekproduct. En wie weet,
kunt u dit bier ook aantreffen bij één van de volgende edities van de
Grietmarkt.

Overstraat 33
AMERONGEN
T 0343 - 45 64 90
www.luckerhof.nl
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Blijft u maar bij de
bbq, wij komen de saus
wel brengen...
Bestel uw boodschappen op
www.ahleersum.nl en wij zetten
alles voor u klaar of brengen het langs.
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Gedicht.
Gas.
We danken onze welvaart
Deels aan de vondst van ’t gas,
En ieder deelde er in mee
Alsof ’t oneindig was.
Maar nu het weer iets minder gaat
Nu komen de problemen,
Want bijna niemand is bereid
Iets gas terug te nemen.

Cuneradag Amerongen op zaterdag 18 juni.
Dit jaar zal wederom de Cuneradag (legende 425 na chr.) worden
gehouden in het historische centrum van Amerongen. Locatie: de
Hof naast de Andrieskerk). De dag start op de Hof vanaf 07.00 met
de Cunera-pelgrimstochten. Vanaf 13.00 uur is de Hof open zijn voor
belangstellenden en publiek. Het zien en beleven van de vroege
middeleeuwen ten tijde van Cunera (425 na chr.) staat centraal. Vooral
wordt aandacht besteed aan de thema’s: Cunera(legende) en de Limes
(noordelijke watergrens van het Romeinse rijk). De authentieke Romeinen,
Pelgrims, Franken, Ambachten & Handel (nieuw) en Gratis Kindervermaak
(nieuw), worden met name verzorgd door diverse re-enactment groepen.
De sfeer wordt versterkt door passende (mechanische) en live muziek.
Vanaf 18.00 uur wordt deze dag afgesloten met een Bourgondische
authentieke maaltijd (vis of vlees) waarvan deelnemers en publiek
kunnen genieten voor een bedrag van € 17,50. De bourgondische
kwaliteitsmaaltijd wordt wederom verzorgd door Café-restaurant
Buitenlust. Aanmelden voor deelname aan de markt kan via info@
promoheuvelrug.nl. Aanmelden voor de bourgondische maaltijd kan via:
info@buitenlust-amerongen.nl
Verder worden deze dag Pelgrimswandel- en fietstochten gehouden.
Locatie de Hof is vertrek en terugkeerplaats van deze tochten. Als u
hieraan wilt deelnemen, kom dan die dag naar de Hof. Vooraf inschrijven
is namelijk niet nodig. Voor verdere informatie en het hele programma
zie: www.amerongeninspireert.nl en www.promoheuvelrug.nl .

Voorjaarsconcert koor voicemail.
Het thema van het concert is “FLY WTH ME” .
Het koor neemt u in een vogelvlucht mee de wijde wereld in en laat u
door de vertolking van liederen over natuur en liefde van heinde en
ver proeven van het voorjaar. Ondertussen kan het publiek genieten van
lichtbeelden, die passen bij het thema. Daarnaast zijn er verschillende
verrassende muzikale intermezzo’s. Het concert wordt gegeven in “De
Ark” te Amerongen om 20.00 uur. De zaal is open om 19.30 en de
toegang is gratis (al is een vrijwillige bijdrage in de kosten natuurlijk
welkom!). Het koor zingt onder leiding van haar vaste dirigente Elien v.d.
Meer. Iedereen is van harte uitgenodigd om dit concert bij te wonen.
Afscheid, wens en bedankje reactieleden.
Met de start van de digitale dorpskrant De Klepperman komt er een
einde aan onze redactionele werkzaamheden. Omdat wij aan de wieg
hebben mogen staan van dorpskrant De Klepperman nemen we met
pijn in het hart, afscheid van u. Maar, het is een logisch gevolg van het
moderne digitale tijdperk dat grote, papierloze en goedkope voordelen
met zich meebrengt. En, de Klepperman gaat in digitale vorm gewoon
verder! Hierdoor zal deze zich sneller kunnen ontwikkelen en gaan
uitgroeien tot een volwaardige digitale dorpskrant. Wij spreken dan
ook de wens uit dat u ook de digitale Klepperman blijft lezen en blijft
steunen. Advertenties en kopij l kunt u met ingang van direct sturen naar
de contactpersoon van eigenaar Amerongen Inspireert dhr. Rein van Ee
via rjvee@ziggo.nl
Alle trouwe lezers, adverteerders, puzzelmaakster mevr. Hajema,
drukkerij Perfecta en eigenaar Amerongen Inspireert willen wij bij deze
hartelijk danken voor het gestelde vertrouwen, de steun en de prettige
samenwerking. Graag tot een volgend project.
Linda van der Lans en Jan Spies (stichting Promo Heuvelrug)
Touching Sounds Klankhealing-lig-concert
Op 20 mei bij Allemanswaard in Amerongen ( 19.30- 22.00 uur).
Liggend op een matrasje anderhalf uur genieten van Klanken met
etnische instrumenten van over de hele wereld.
Niet alleen luisteren met het oor maar met het gehele lichaam.
Een innerlijke reis die voor ieder individu uniek is, een direct ervaren
zonder dat het denken er tussen zit. Een cadeautje aan jezelf.
Zie voor meer informatie en reservering ook de agenda bij:
www.touchingsounds.nl of direct reserveren bij Jeannine van der Heijden:
info@antevasin.eu / T 06 11 37 59 23

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

Colofon:
Uitgever en productie: Stichting Amerongen Inspireert
			
i.s.m. met Novad Amerongen

Eindredactie: Stichting Amerongen Inspireert
Verschijning: vanaf 1 juli 2016 4 keer per jaar, in de week van de eerste dag
van het nieuwe kwartaal
Opmaak: Drukkerij “Perfecta” Amerongen
Reacties en vragen; mail: rjvee@ziggo.nl
www.facebook.com/amerongeninspireert

Inlichtingen en reacties:
Voor de juni uitgave moeten de stukjes
(maximaal 150 woorden) uiterlijk 30 mei binnen zijn.
Kopij sturen rjvee@ziggo.nl

