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Wie is de klepperman?

Deze mooie klepperman-pop die ook in het vorige nummer stond heeft
zoveel reacties opgeroepen. Daarom wordt die nog een keer geplaatst.
Ook als een eerbetoon aan Mevrouw Pezarro. De pop is tentoongesteld
in het tabaksteelt Museum
Van de redactie van de Klepperman.
Dit is de eerste digitale uitgave. De druk- en verspreidingskosten waren
te hoog ten opzichte van de bijdragen van de Amerongse bevolking.
Vanaf 1 juli 2016 komt de Klepperman eens per kwartaal digitaal uit.
Inlichtingen en reacties:
Voor de juli uitgave moeten de stukjes
(maximaal 150 woorden) uiterlijk 30 juni binnen zijn.
Kopij sturen rjvee@ziggo.nl

DORPSAGENDA maand juni

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 juni
1 juni 19.00-21.00 uur. Boswandeling Utrechts Landschap Veenseweg
2 juni 20.00-22.00 uur. Boekbespreking in de Rijnkapel
2 juni 20.00 uur. Het mysterie van Amerongen in muurschilderingen
			
in de Andrieskerk
9 juni Kasteel Amerongen Sterke vrouwen
9 juni 17.30 uur. Open maaltijd in de Ark
11 juni 11.00-14.00 uur. Kunst en koffie Rijnkapel
			
11.30 uur. Opening nieuwe expositie
18 juni Vanaf 7.00 uur. Cunera Feest op de Hof wandelen fietsen en
			
middeleeuws feest met processie.
12 juni 14.30 uur. Kasteel tuinconcert
15 juni 19.00 uur. Zomerwandeling Utrechts Landschap Veenseweg
19 juni 12.00 uur. Cunera wandel-en fietstocht naar Langbroek
20-26
Volvo Reede open. ATV tennistournooi
23 juni 19.30 uur. Zomeravondconcert Ons Genoegen op
			
het voorplein van Allemanswaard
25 juni 19.00 uur. Midzomernacht Kasteel
25 juni 19.00 uur. SVA Dans avond in de Binder. Zaal open 18.30 uur.
25 juni 20.00 uur. Andrieskerk Symphonia concert
26 juni 10.30 uur. Lezing Rijnkapel

De Rijnkapel.
De Rijnkapel gaat steeds meer aan de weg timmeren met aktiviteiten.
Zie de dorpsagenda. Ook zal de Rijnkapel meer opteren om een
kunstcentrum van Amerongen te worden.

Cunera Feestweek.
Op zaterdag 18 juni wordt de Cunera pelgrims- en fietstocht gehouden
vanaf de tent op de Hof. Wandelaars kunnen al vanaf 7.00 uur vertrekken
met een keus van afstanden: 5-10-15-20-30 en 60 km. ’s Middags vanaf
12.00 uur is er op de Hof een Middeleeuws Feest. Om 18.00 uur is er
een Cunera processie naar de Andrieskerk waar de legende van de
Heilige Cunera wordt verteld. Het Middeleeuwse Feest met een heus
Romeinse kampement en allerlei middeleeuwse feesten presenteert ook
het Amerongse Limes project. Op zondag 19 juni wordt er vanaf 12.00
uur op de Hof een wandel- en fietstocht gehouden naar de Kastelen en
Ridderhofsteden in Langbroek. Doe er aan mee en ontvang een leuke
herinnering. En kom om 17.00 uur naar de Hof Romeins eten.

De stichting amerongen inspireert zoekt supporters.
Er wordt in de maanden juni tot en met september 2016 huis aan huis
de DOE MEE brief verspreid. De bezorger komt dan in die week de DOE
MEE brief weer ophalen. Dan krijgen de supporters van Amerongen
Inspireert de nota thuis. Bovendien worden zij in een database gezet
gezet en ontvangen zij frequente nieuwsbrieven met aantrekkelijke gratis
aanbiedingen. Zo wil Amerongen Inspireert een Amerongse community
vormen om voor Amerongen mooie dingen te organiseren.
Hier alvast de brief die U straks in de brievenbus kunt verwachten.
Hallo Amerongen….
Geef kandidaten op die een Koninklijke onderscheiding mogen
ontvangen. Amerongen kan toch niet achterblijven bij de andere
dorpskernen? Opgaven worden door Nana Bies van de gemeente
tot 1 juli 2016 graag ontvangen.
Gedicht.
Geloof, hoop en liefde.
Al sprak ik vloeiend alle talen,
Zonder liefde zou ik falen.
Al had ik de gave te profeteren,
De liefde zou toch prevaleren.
Al was ik meester in de wetenschap,
Zonder liefde was ik niet knap.
Al zou ’t geloof me niet beletten,
Grote bergen te verzetten,
Maar ‘k zou m’n medemensen haten,
Dan zou ’t geloof me toch niet baten.
Al zou ik alles aan de armen geven,
Zonder liefde had ik een nutteloos leven.
Wat er ook in de wereld bestaat,
’t is de liefde die nooit vergaat.
’t Is goed te hopen en te geloven,
Maar de liefde gaat daar toch nog boven!
Ansichtkaart van Amerongen.
Dit is het Clubhuis dat is opgericht door de heer Schouten. Beter
bekend als Pietje Pap. Er werden allerlei uitvoeringen in dit clubhuis
gegeven. Later toen er een echt dorpshuis kwam in Amerongen werd
er een koekjes fabriek in gevestigd. Het clubhuis werd ook gebruikt om
schoolgroepen te ontvangen voor een vakantie week in Amerongen.
Later ging Piet Schouten naar Onse Bliscap op de Berg.

Verhalen van Jacob en Jetje uit de Bovenpolder

“Zeg Jetje, heb jij ook gezien dat de tabaksplantjes alweer
gepoot zijn?” “Ja Jacob, en zouden ze in Amerongen, net
als enkele jaren geleden weer overal voor de huizen van
die tabaksplantjes poten? Het was toch zo’n mooi gezicht.
Jacob, als wij nou eens een mooie prijs zouden uitloven voor de mooiste
tabaksplant, zouden er dan veel mensen gaan meedoen?”
“Jetje het is een heel goed idee. Wij bedenken een mooie prijs en gaan
de komende tijd vanuit de lucht eens goed kijken wie er allemaal gaan
meedoen. Want Amerongen is toch een tabaksdorp, nietwaar!
Historie van Amerongen. De ligging van de Sint Piter.
Amerongen lag aan de Via Regia, de weg die sinds oude tijden uit
Duitsland, via Arnhem en Rhenen naar Utrecht liep. Deze volgde in
Amerongen ongeveer de loop van de Nederstraat en de Kersweg,
waarbij we moeten weten dat de Drostestraat oorspronkelijk ook
Nederstraat heette. En we mogen ervan uitgaan dat het huidige stuk
Burg.Jhr.H van den Boschstraat, tussen Buitenlust en het Rode Hert
b(de oude Remise) vroeger ook een stuk Nederstraat was, voor dit
stukje straat deel uit ging maken van de Utrechtse postweg, welke later
Achterweg zou heten. Ook de Overstraat heeft blijkbaar destijds een
drukke verkeersroute gevormd. Een leenakte uit 1377 handelt over
vruchtgebruik van land in den Spijk te Amerongen, geheten die Nederste
Borchwalle van den Oversten wech als men van Amerongen tot Rhienen
rijdt. De bebouwing lag tussen de uiterwaarden van deze weg, dus de
Via Regia, beginnend bij het Sanfort (Zandvoort) en eindigend bij de
Meent, welke zuidwestelijk van het dorp gelegen was.
De Limes….de Noordgrens van het Romeinse Rijk.
Op zaterdag 18 juni tijdens de Cunera Feestweek wordt de gebouwde
Romeinse strijdwagen voor het eerst getoond. Ook allerlei andere Limes
onderdelen komen dan aan bod. Zoals de Limes wandelroute en het
Overzichts paneel, het spandoek en het boekje: “De Romeinse soldaat
die deserteerde en een Amerongs meisje vond”

Max Tailleur.
Al vijftien jaar spreekt Moos niet met Saar. Elke avond zitten
ze tegenover elkaar zonder een woord te spreken. Plotseling
zegt Moos: “Vrij”.
“Wat bedoel je daarmee? Zegt Saar verbaasd.
“Als ik je vijftien jaar geleden had vermoord, had ik vandaag
vrij gekomen”.

SCHRIJF NU IN VOOR HET ‘VOLVO REEDE ATV OPEN 2016’.
Van maandag 20 juni t/m zondag 26 juni 2016 wordt op het tennispark
van de Amerongse Tennisvereniging het Volvo Reede ATV Open
gehouden. Op de 4 smashcourt-banen worden dubbels en mixeddubbels gespeeld in de categorieën 3 t/m 8 en singels in de categorieën
5 t/m 8. Tennissers uit de regio kunnen tot en met zondag 29 mei
inschrijven via www.toernooi.nl. Het ATV Open telt mee voor de officiële
KNLTB-ranking. De finales worden gespeeld op zondag 26 juni. Dit
belooft een spannende, maar vooral sportieve en gezellige dag te
worden. Het Volvo Reede Open heeft als thema ‘Mexican Madness’.
Naast tennisplezier staan Mexicaans eten, drinken, gezelligheid en
entertainment centraal

Toch een nieuw hotel in Amerongen.
Aan de Veenseweg in Amerongen verschijnt een nieuw hotel. Het
initiatief hiervoor is genomen door het Team Amerongse Bos van
Utrechts Landschap. Het hotel verrijst naast het Informatiecentrum de
Tabaksschuur en zal in overwegende mate dezelfde uitstraling hebben
als de authentieke tabaksschuur, waarin het informatiecentrum is
gevestigd. De harde materialen komen grotendeels van de voormalige
steenfabriek de Bosscherwaarden in Wijk bij Duurstede, eigendom van
Utrechts Landschap. De houten onderdelen komen uit het Amerongse
Bos, bijvoorbeeld Robiniastammen en Douglasplanken. De ruwbouw is
inmiddels gereed, de komende weken zullen de kamers voor de gasten
worden vorm gegeven en de bedden worden opgemaakt. Het is de
bedoeling dat een grote variëteit aan vooral vliegende gasten gebruik
zullen maken van dit hotel. In de directe omgeving is voor hen namelijk
van alles te beleven. Rond de akkers bij het informatiecentrum worden
ook dit jaar weer bloemrijke randen ingezaaid, waardoor de toekomstige
gasten niet ver hoeven voor heerlijke maaltijden.

Benefietvoetbaltoernooi voor Stichting ALS.
Op zaterdag 18 juni organiseert stichting Geloofshelden de tweede
editie van het benefietvoetbaltoernooi met 100% opbrengst voor het
goede doel. Dit jaar is dat Stichting ALS.
Vriendenteams, bedrijven, kerken/gemeentes, organisaties of gewoon
voetbalclubs: iedereen kan zich opgeven als competitief of recreatief
team. Ook G-voetbalteams zijn welkom. Er wordt gespeeld op een half
veld, 7 tegen 7. Inschrijfgeld per team is minimaal € 100,-.
Het toernooi vind plaats bij CJVV in Amersfoort en begint om 12.30 uur.
Toegang is gratis. Wel staan er collectebussen op het sportpark.
Om 16.15 uur speelt ‘team geloofshelden’ met meerdere ex-topsporters
tegen een selectieteam van deelnemende spelers. aansluitend is de
prijsuitreiking en een veiling met o.a. kaarten voor voetbalwedstrijden en
voetbalshirts.

Dorpsgericht Werken Amerongen.
Aanwezigen: Carli Aulich, Bram Mabelis, Thijs van Loon,
Pander Roskam,Rein van Ee,Harry van Dijk.
Afwezig m.k. Martijn Cappenberg, Ilona van Drenth, Frans Hoogendijk.
Verslag:
De notulen van 21 april riepen enkele vragen op zoals:
Hoe gaat het organogram van Dorps Gericht Werken er uit zien?
Harry van Dijk geeft aan dat er vermoedelijk in september a.s. een
visie document in de Raad besproken zal worden. Wij zullen worden
opgeroepen om aan dat document mee te werken. Op die Raadsuitslag
moeten we wachten.
Bram stelt voor om de projecten te nummeren conform het jaar dat het
project is goed gekeurd met een nummer. Dat zullen we gaan toepassen.
In de klepperman een goed verslag op te nemen van het DWA-overleg.
DE PROJECTEN:
2013.1 Dorpsakker de Parel.
Bram Mabelis zal samen met Liesbeth van de Berge de
perken van naambordjes voorzien. De bordjes zijn besteld.
2013.2 Een deel van het voetpad van de Groene Entree naar het
oude dorp is sterk geërodeerd en moeilijk begaanbaar. Het
betreft het verlengde van de Veenseweg (cultuurroute). Dit is
gemeld aan de gemeente met het verzoek de afwatering te
verbeteren.
2013.4 Aan het achterstallige onderhoud van het Veense fietspad zal op
korte termijn worden gewerkt. Wij zien dit als een tijdelijke
oplossing. Later zou het verbreed kunnen worden en van een
leem-grind verharding kunnen worden voorzien, zoals het Let de
Stigter fietspad. Die aanpak zal volgens Harry van Dijk niet op
korte termijn kunnen plaatsvinden, maar pas als het
Recreatieschap is opgeheven en bekend is wie de eigenaar van
het fietspad wordt.
2013.5 De Laan.
Het idee van Evert Verweij om een afdak voor fietsen te maken
op de Laan zal moeten wachten tot de riolering van Drostestraat
en Nederstraat wordt aangepakt. Dan zal ook De Laan
gereconstrueerd worden.
2015.1 Water uit de dorpspompen.
Carli Aulich gaat bij de installateur, die betrokken is bij herstel
van de dorpspomp in Doorn, vragen naar een technische
oplossing om veilig met de zwengel te kunnen werken. Carli
informeert bij gemeente wat hun wensen zijn tav. zwengel,
drukknop of sensor. Ook zal zij met Dorp en Natuur contact
opnemen over de pomp bij de Molen. D&N stelt € 4000,beschikbaar uit hun jubileumkas voor het gebruiksklaar maken
van de Molenpomp. Het is echter nog niet duidelijk of het
haalbaar is om deze operationeel te maken (aangezien er nog
geen overeenkomst is voor de exploitatiekosten en beheer).
Wellicht is het beter de schenking van D&N te gebruiken voor
de pomp op de Hof in aanvulling op de schenking van
Bronsvoort architecten. De gemeente is eigenaar van pomp op
de Hof en staat achter het operationeel maken ervan en kan
beheer en exploitatie op zich nemen. Indien er voldoende steun
is voor beheer en exploitatie van de andere pompen, dan gaat
Carli een aanvraag doen bij het streekfonds voor een bijdrage.
Harry van Dijk stemt met GUH af of zij het verdwenen, kapot
gereden bankje bij de pomp op de Hof kunnen repareren en
opnieuw plaatsen.
Op 18 juni (Cuneradag) zal d.m.v. een waterslang alvast water uit
de pomp op de Hof komen.

2015.2 De tabaksbladroute is klaar. Er wordt nu een app van gemaakt
door AbelLife. Er zal hierbij worden aangegeven dat men
komend met de auto op de Groene Entree Burgwal moet
parkeren. Ook zal het bord bij Kasteel Amerongen worden
vervangen. Rein zal bij Staatsbosbeheer informeren naar de
eigendomsrechten. Bij de ontwikkeling van het nieuwe bord wil
Bram Mabelis betrokken worden. Dat geldt ook voor het maken
van een app van een wandelroute in de omgeving van
Amerongen.
2015.3 Natuurlijk Groen.
Bram Mabelis heeft met de heren R. ter Horst
(manager buitenruimte) en A. van Wijngaarden (openbaar groen)
overlegd hoe aan enkele wensen van Amerongers kan worden
voldaan. Het betreft: beheer snippers openbaar groen door
particulieren, de wens om het dorp hier en daar wat op te
fleuren, ecologisch groenbeheer en het beheer van de houtwal
aan de Holleweg. Zij zullen dit samen nader uitwerken.
2015.4 Bankjes bij de Rijn.
De gemeente gaat de bankjes verplaatsen. Evert Verweij wil
hierbij aanwezig zijn. Het zal op korte termijn worden
gerealiseerd.
Mededelingen:
Rein is bezig met het zoeken naar een geschikte locatie voor een
Romeinse moestuin. Hij zal tevens nagaan of er op Landgoed Waayestein
een historische tuin zou kunnen komen. Bram zal deel nemen aan de
bijeenkomst over zwerfafval (25.5.2016 op het gemeentehuis).
Rondvraag
Bram heeft van verscheidene dorpgenoten gehoord dat de oude
bibliotheek in de Napoleonschuur niet alleen meer te bieden had dan de
nieuwe bibliotheek in Allemanswaard, maar dat het zoeken naar boeken
er ook veel gemakkelijker was en bovendien was het er veel gezelliger.
Harry van Dijk zal proberen een afspraak te regelen met het hoofd van de
bibliotheek om te overleggen wat er verbeterd zou kunnen worden.
De volgende vergadering is op donderdag 16 juni van 12-14 uur in
Buitenlust.

Effectief Adverteren in de Klepperman.
Er zijn de volgende mogelijkheden om te adverteren:
1/8 pagina advertentie (116 x 50 mm)
€ 12,50 excl. btw.
2/8 pagina advertentie (116 x 100 mm) € 25,00 excl. btw.
Opgave van de advertenties in de voorlaatste week van de verspreiding.
De advertentie kant en klaar aanleveren via de mail: rjvee@ziggo.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

Voorbeeldbrief die in juni t/m september huis aan huis
wordt verspreid en in diezelfde week weer wordt
opgehaald

DOE$MEE$MET$
$

EN$WORD$SUPPORTER$
$
(dit%formulier%graag%volledig%invullen)%

Ja,$ik$word$supporter$met$een$jaarlijkse$bijdrage$van$
€$100,00$E$$€$75,00$$E$$€$50,00$$E$$€$25,00$
(omcirkel%uw%keus%en%u%krijgt%een%nota)%

Nee,$omdat$…………………………………………….…………….$

$
Naam$…………………………………………….………………..$
Adres$…………………………………………….…………………$
Postcode/Plaats$……………………………………………….$
Telefoon$…………………………………………….…………….$
EEmail$…………………………………………….………………..$
Website$…………………………………………….……………..$

$
Wat$doet$de$Stichting$Amerongen$Inspireert?$
Stimuleert$toerisme$naar$Amerongen,$uitgever$van$de$Klepperman,$verzorgt$de$dorpskalender$op$de$site:$
www.amerongeninspireert.nl$,$verzorgd$het$publicatiebord$bij$de$rotonde,$organiseert$de$kerstmarkt,$de$
Cunera$Feestweek,$de$LimesEdag,$de$wandel$app$tabaksbladroute$en$de$omgeving,$de$nieuwjaarsreceptie,$de$
sponsoring$aan$de$verenigingen,$is$betrokken$bij$Dorpsnetwerk$projecten$en$wegwijs$in$Amerongen,$het$
Loempia$Beraad,$sterk$verbonden$met$AMON$de$Amerongen$Ondernemersvereniging,$het$sociale$vangnet,$
het$Regionaal$Bureau$Toerisme,$OEgen$Gebiedscommissie$en$Nationale$Park$Utrechtse$Heuvelrug.$Contacten$
met$Gemeente.$ONL$middenEen$kleinbedrijf.$Wandelbonden.$Kasteel$Amerongen.$Uitkijktoren.$
Ontwikkeling$van$de$Overstraat$tot$SNUFFELSTRAAT,$En$de$permanente$kunstroute.$Etc.,$etc.$
$

$$$$$$$Stel$Amerongen$en$mij$niet$teleur$en$DOE$MEE!$
$$$$Dit$formulier$wordt$binnen$een$week$opgehaald.$Inlichtingen$bij$Rein$van$Ee,$eEmail:$rjvee@ziggo.nl$
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