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Wie is de klepperman?

De Klepperman is Meijer de laatste officiële klepperman van Amerongen.
In vroeger tijden ging de klepperman door het dorp om de nieuwtjes
bekend te maken. Hij had een houten klepper bij zich en op zijn
kleppergeluid kwamen de mensen naar buiten en hoorden zijn dorpsnieuwsberichten aan.
Deze digitale klepperman die eens per kwartaal uitkomt heeft dezelfde
functie.
Nieuws uit Amerongen. Er is altijd nieuws.
Van de redactie van de Klepperman.
Dit is de 3e digitale uitgave en nu voor het 4e kwartaal 2016.
Als je die wilt ontvangen moet je je melden met je e-mailadres en dan
krijg je de klepperman in je mailbox thuis.

Inlichtingen en reacties:
Voor de volgende uitgave moeten de stukjes
(maximaal 150 woorden) uiterlijk 19 december binnen zijn.
Kopij sturen rjvee@ziggo.nl

DORPSAGENDA 4e kwartaal 2016

Zie hiervoor op de website www.amerongeninspireert.nl in de rubriek
KALENDER. Wilt u zelf een aktiviteit of evenement melden voor deze
kalender dan kan dat via het formulier op de site. Uw aktiviteit wordt dan
direct vermeld in de DORPSKALENDER.

Amerongen Inspireert gaat nauw samenwerken met AMON
ondernemers.
Ook heeft de Stichting Amerongen Inspireert een supportersclub
opgezet Hiervoor zullen de komende maanden huis aan huis oproepen
worden gedaan. De supportersclub krijgt extra voordelen in Amerongen.
Hiervan zal steeds melding worden gedaan.
Via de inkomsten uit de bijdragen van de supporters zullen alle
aktiviteiten van de Stichting Amerongen Inspireert betaald worden. Zoals:
Het verzorgen van de dorpskalender; de publicaties op het
electronische publikatiebord op de rotonde; de kerstmarkt op de
Hof; de Cunera Feestdag; de Limes-dag; de wandelroutes via de app
van AbelLife (kijk hiervoor op www.abellife.nl voor de smartphone
routes); de nieuwjaarsreceptie op 3 januari 2017 in Allemanswaard;
de dorpsprojecten in het kader van dorpsgericht werken; deelname
in wegwijs in Amerongen; het Loempia beraad; de samenwerking
met AMON ondernemers; deelname aan het RBT (Regionaal Bureau
Toerisme; alle kontakten met de gemeente Utrechtse Heuvelrug; de
ontwikkeling van de Herbouw van de Uitkijktoren op de Amerongse
Berg; de kontakten met het Nationale Park; de Wandelbonden en de
gebiedscommissie O-gen.

PERSOONLIJK.
Amerongen is blij met de goedkeuring van de heer D. ten Hooven om
op zijn terrein het digitale informatiebord te plaatsen. Hartelijk dank
hiervoor.
Het rotonde publicatiebord.
De Stichting Woningbouw Rhenus
gaat in de leegstaande apotheek 3
begeleid woningen maken. Zij hebben
aangekondigd dat het publicatie bord
op de rotonde weg moet. Evenals de
bloembakken. Op dinsdag 11 oktober
2016 wordt het bord naar de overzijde
verplaatst.

Gedicht.
Samen.
Samen het dal
Samen de top
Samen een val
Samen weer op
Samen jon
Samen oud
Samen van zilver naar goud.
(bij een 25-jarig huwelijk)

Koersballen in de Ridderhof.
Er is animo onder de bewoners om te koersballen. Koersbal is een soort
jeu des boules wat binnen wordt gedaan.
Het zou mooi zijn als dit elke 2 weken gespeeld kan worden in de
Ridderzaal. Wie wil er komen helpen? Ik zoek eigenlijk 2 “sterke”mannen
die in de zaal ruimte kunnen maken voor het spel en de mat kunnen
uitrollen. En het ook leuk vinden om het spel te leren spelen. Wie o wie?
Voor informatie kunt u contact opnemen met de activiteiten begeleiding
van de Ridderhof: abridderhof@quarijn.nl of 0343449350
Groeten van Bertine van Raaij.

Toneeluitvoering Chapeau in Allemanswaard.
Op zaterdag 8 oktober 2016 worden 2 toneeluitvoeringen gehouden in
Allemanswaard. Dat is om 14.30 uur de middagvoorstelling en
om 20.00 uur de avondvoorstelling.
Het komische blijspel heet ONWIJS........ONDERWIJS
De regie is bij Rob Prinsen en de tekst van Peter Leenders.
Entree € 7,50

Max Tailleur.
Hortus Botanicus
Gids:
“En hier, mevrouw, hebt u een prachtige,
bloeiende tabaksplant”
Oud vrouwtje:
“Geweldig, meneer, en hoelang duurt het nou
voordat er sigaren aan komen?”

Verhalen van Jacob en Jetje uit de Bovenpolder

“Zeg Jacob, heb jij ook dat bordje op de uitkijktoren
over ons gebied gezien?” “Ja Jetje daar staat een mooie
foto van onze woonplek op en de tekst: De Limes van
Amerongen.”
“Ik heb nooit geweten dat die Limes de noordgrens van het Romeinse
rijk was. En dat wij daar nou op die plek mogen wonen in onze vogel
gemeenschap.” “Nou Jacob, dat moeten we nu maar eens goed gaan
vertellen aan onze mede-vogel-burgers.”

Historie van Amerongen.
Uit: Amerongen, een ‘’ aenzienlijck vleck’ van L.P. van Putten.
De slag bij Amerongen.
De onrust in de Nederlanden zou in 1584 alleen maar verder toenemen.
In Delft werd Willem van Oranje vermoord. Koning Philips II gaf de
stadhouder van de noordelijke provincies Francisco Verdugo opdracht
om alle onlusten de kop in te drukken. Hij benoemde de vechtjas Jean
Baptista Verdugo en De Tarsis werden belast met de strijd op te pakken.
Op 23 juni 1585 verscheen De Tarsis met een legermacht van zeshonderd
goed getrainde ruiters en duizend man voetvolk en een lange stoet
wagens in Amerongen. Dat lag gunstig aan de via Regia van waaruit men
de Gelderse vijand op de Amerongse heidevelden ontmoette en strijd
leverde met de Staatse troepen. De Spanjaarden wonnen en plunderden
ook het dorp. Een van de brouwerijen werd vernield. Ook de Andrieskerk
waarin de soldaten gelegerd waren werd zwaar vernield.
(tip: lees het mooie boek van Leo van de Putten ISBN 97890-75879-643)
Warm aanbevolen!

Ansichtkaart van Amerongen.
Het Amerongse raadhuis in de 16e eeuw. Het is mooi om te zien dat de
plaats op de Hof nog heel goed herkenbaar is.

Dorpsgericht werken.
De gemeente Utrechtse Heuvelrug
gaat samen met de 7 dorpskernen
bepalen hoe het project Dorpsgericht
Werken beter en duidelijker kan worden
opgezet. In de volgende klepperman
meer hierover.

De pomp op de Hof geeft weer water.
Ga er eens uit drinken.
Maarten Luther Wandeltocht.
Op zaterdag 5 november is het weer zover. Dan kunt u wandelen door de
bossen van het Nationale Park. kijk op www.maartenlutherwandeltocht.nl

De Napoleonschuur.
De napoleonschuur is verkocht
aan de familie van den Bosch. Het
dorp is benieuwd wat er in komt.

Ondernemerschap.
De leegstand van winkels baart ook zorgen in Amerongen.
In het nieuwe Economische Ontwikkelingsplan van de gemeente is er
mogelijk plaats voor een nieuwe aanpak om van de Overstraat een
ambachts-snuffelstraat te maken.

Buitenlust.
Er komen 2 wandel apps in Amerongen. Beiden starten in Buitenlust. Dat
wordt een mooie opstapplaats voor de 2 apps. De ene app gaat heten:
“Rondje Tabaksteelt” een wandeling door het oude dorp Amerongen en

de andere app: “De Rijkdom van Amerongen” een wandeling rondom
Amerongen. De apps worden professioneel ontwikkeld door AbelLife, die
de apps landelijk gaat promoten in vele media.

De Andrieskerk.
Op 1 januari 2017 wordt de Andrieskerk de thuisbasis voor de
Protestantse kerk van Amerongen. Dan is namelijk de fusie een feit
van de Hervormde Gemeente en
de Gereformeerde Kerk. De Ark
zal nog 5 jaar dienst gaan doen als
vergadercentrum voor de nieuwe
kerk. Ook Hervormde Gemeente van
Overberg gaat op als wijkgemeente in de
Protestantse Kerk van Amerongen.

Romeinse moestuin.
Op de hoek van de kromme hoek
komt een Romeinse moestuin. Dit
als onderdeel van het LIMES project.
Dat gaat over de Noordgrens van het
Romeinse rijk. Dat was de Rijn, die
vroeger pal onder Amerongen liep.

De snuffelstraat.
De Overstraat als snuffelstraat ombouwen
is nog niet zo’n eenvoudige zaak. Maar
we gaan er wel veel werk van maken.
De toeristen willen de oude winkelstraat
graag als snuffelstraat gaan bezoeken.
Er komen misschien binnenkort
mogelijkheden voor.

Koenestraat.
Na vermindering van de
verkeersintensiviteit midden in een zware
economische crisis die begon in 2008
en eindigde eind 2014 is er in 2015 een
licht herstel begonnen van de economie.
Dat herstel dat ook in 2016 zich heeft
voortgezet heeft ertoe geleid dat er
gedurende het 1e halfjaar van 2016 weer een toename van het verkeer
op de Koenestraat is geconstateerd. Er zal binnenkort begonnen worden
met de eerste verkeers veiligheids maatregelen.

Avond Stichting Aroon.
Inmiddels bestaat deze stichting al ruim 7 jaar. Het motto luidt “Een
hoopvolle toekomst voor Zuidoost-Azie.” Op 28 oktober houdt de
Stichting Aroon een info-avond in De Regenboog vanaf 19.30 uur.
Aanmelden bij: secretaris@stichtingaroon.nl De stichting zoekt
“vrienden”, die voor € 20,00 een voedzame maaltijd voor de kinderen
van Baan Mob Rak willen doneren.

De Rijnkapel.
In de Rijnkapel worden steeds meer
aktiviteiten ontwikkeld. Een mooi
programma vindt u op de KALENDER op
de site www.amerongeninspireert.nl
Tentoonstelling in de Rijnkapel.
Iedere zaterdag (t/m 19 november) zijn van 11-14 uur in de Rijnkapel
aquarellen van Rijkje Jonkers en foto’s van Bram Mabelis te bezichtigen.
De foto’s en aquarellen laten objecten zien zoals ze op het netvlies
verschijnen bij een onbevangen waarneming. De aandacht wordt
gevestigd op de natuur als leermeester van de kunst. Het gaat in feite
om de kunst van het waarnemen,

Kerst in Amerongen.
Er komt een nieuw programma om Amerongen in de komende
kerstperiode mooi op de kaart te zetten en dit dan via het RBT (Regionaal
Bureau Tourisme) bekend te maken.
Samen met Kasteel Amerongen, AMON, Jumbo en Allemanswaard wordt
een opvallend programma voorbereid.

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

