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“De Klepperman” Wie is dit?
De “klepperman”van deze uitgave is Hijmie van Doornspeek. Hij is de
manager van het Shell pompstation Reede in Amerongen. Hij is 52 jaar
en werkt al meer dan 30 jaar bij Shell Reede. Naast autobrandstof
beheert hij ook de Shell shop. Daarin is nu een digitaal scherm voor
allerlei berichten. Verenigingen kunnen daarop GRATIS hun aktiviteiten
vermelden. Overleg maar met Hijmie hoe dat moet.
De klepperman was in vroeger tijden in Amerongen de dorpsomroeper.
Hij liep door het dorp en als de mensen zijn ge-klepper hoorden snelden ze zich naar buiten om het nieuws te horen. Deze dorpskrant heeft
ook die klepper functie.
ATTENTIE:
VOORTBESTAAN VAN DE KLEPPERMAN
Wilt u de maandelijkse klepperman blijven ontvangen stort dan ¤ 5,00
op bankrekening 146936922 (IBAN NL32RABO0146936922) ten name
van Promo Heuvelrug met vermelding van naam en adres. Velen hebben
al hun bijdrage gestort. Maar voor de kosten hebben we nog meer
meebetalers nodig als we nu hebben.

NIEUWS VAN DE GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUG
Op woensdag 19 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Ook voor
Amerongen is het van belang dat onze plaatselijke wensen goed worden opgenomen in een nieuw bestuurscollege.

DORPSAGENDA maand maart:
DORPSAGENDA Gedurende deze winter:
• Openstelling Kasteel in de wintermaanden: 1 november t/m 31 maart
2014 iedere zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur.
• Amerongse Berg via ’t Berghuis: 1 november t/m 31 maart 2014:
schoolvakanties van 9.00 tot 9.00 7 dagen per week. Buiten de
schoolvakanties: woe.-vr.-za. En zondagen van 9.00 tot 9.00 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
1 maart
3 maart
5 maart
6 maart
7, 14, 21
11 maart
13 maart
13 maart
14 maart
20 maart
20 maart
21 maart
22
23
24
25
26

maart
maart
maart
maart
maart

27 maart
28 maart
30 maart

Dorpswandeling en speurtocht door Amerongen inschrijven
willesseveld@gmail.com start De Tram 13.00 uur
20.00 uur Ark bespreking film Hannah door ds. de Ruiter
15.00 uur Bibliotheek Max Verstappen
Muziek op Zolder. 14.00-15.30 uur Bibliotheek ontmoetingscentrum i.s.m. muziekschool en Kinderopvang WereldKidz
Inloopochtenden WereldKidz School Uitkijk
14.30 uur Jaarvergadering PCOB in De Ark
17.30 uur Open Maaltijd in de Ark. Opgeven tel 451691
Cursus Hebreeuws Zendingshuis 19.45-21.45 uur
19.00 – 21.00 uur Wie is de Mol? Jeugdhonk Woudzicht
Opgeven B.Venus@zdh.nl voor jongeren van 11 tot 16 jaar
12.00 tot 14.00 uur Openbare Dorpsteam vergadering
Dorpsgericht Werken in ’t Hoekie.
17.00 tot 20.00 uur Inloop Netwerk bijeenkomst van ondernemers en verenigingen in Buitenlust.
20.00 uur Concert Andrieskerk
Kamerorkest Utrechts Conservatorium
20.00 uur zaal open 19.00 DVSA Bingo Burgwal 6
10.00 tot 17.00 uur PaasFair Zuylestein 10e editie
10.00 tot 17.00 uur PaasFair Zuylestein 10e editie
10.00 uur PCOB koffiemorgen in de Ark
Passage ledenbijeenkomst
Dhr. en mevr. Bast geven een presentatie over de “Kruiswegstaties”. Ook gasten zijn van harte welkom. Aanvang 19.45 uur
in de grote zaal van de Ark
Cursus Hebreeuws Zendingshuis 19.45-21.45 uur
19.00 tot 21.00 uur Wie is de Mol? Jeugdhonk Woudzicht
Opgeven B.Venus@zdh.nl Jongeren van 11.00 tot 16 jaar.
19.00 uur Ds. O. Lohuis in zendingshuis Grote zaal met de
zangklas van het Utrechts Conservatorium

Verhalen aan tafel op zaterdag 8 maart in de Tram.
Verkiezingsbijeenkomst
Op zaterdag 8 maart 2014 wordt van 10.00 tot 11.00 uur tijdens
“Verhalen aan Tafel” het onderwerp Amerongse politiek besproken met
alle politieke partijen.
De onderwerpen zijn:
1. Verkeer Koenestraat.
2. Uitvoering verkeersvisie Oude Dorp.
3. Verplaatsing Eck en Wielse veer.
Of een rondweg zuid/west naar de westelijke rotonde.
4. Camperplaats op de Burgwal.
5. Subsidies.
Geinteresseerde Amerongers zijn welkom in De Tram.
De bijeenkomst wordt op video opgenomen.

PERSONALIA.
Op dinsdag 4 februari waren we bij de crematie van de heer Kleton.
Tijdens deze uitvaart sprak zijn grote vriend Otto Boogaard warme
woorden. 50 jaar geleden kwamen zij beiden als Amsterdammers als
gastarbeiders naar Amerongen. Beiden hebben zich een vaste plaats in
Amerongen verworven. Adri Kleton begon in een sigarenwinkeltje in de
Overstraat en breide zich steeds verder uit als hobbyzaak zoals die nu is.
Hard werken met als grote hobby duivensport hebben zijn leven getekend. Helaas moesten we afscheid van hem nemen.

Inloop Netwerk bijeenkomsten.
Iedere 3e donderdag van de maand wordt er van 17.00 tot 20.00 uur
een Inloop Netwerk bijeenkomst gehouden in Restaurant Buitenlust,
voor alle ondernemers en alle verenigingen in Amerongen. Ook kunnen
burgers deze bijeenkomsten bezoeken. De bedoeling is om verbindingen te leggen tussen ondernemers en verenigingen. De organisatie is in
handen van Amerongen Inspireert.

Postduivenvereniging PV de Postduif.
Vrijdag 21 maart organiseert Pv de Postduif koppelkaarten. Er word ter
plaatse geloot in het lokaal aan de kon. Julianalaan achter nr. 40
Zaal open 19.15 uur. Aanvang kaarten 20.00 uur. Inleg ¤ 5.00 zowel
jokeren als klaver jassen.

Kasteel Amerongen is een van de weinige echt authentieke kastelen in
Europa. Om dit belangrijke en bijzondere cultuur historische erfgoed te
behouden zet de Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen zich in
met groot enthousiasme. Gesteund door momenteel ruim 750 Vrienden
slaagt zij erin jaar na jaar belangrijke projecten en speciale uitgaven te
realiseren.
Zoekt u voor uw (zaken) relaties of vrienden een bijzonder geschenk
waarin Amerongen een belangrijke rol speelt, kom dan eens naar de
nieuwe kasteelwinkel waar u een aantal zeer karakteristieke cadeaus
kunt vinden, b.v.: een zeer rijk geïllustreerde tweetalige gids
(Nederlands/Engels) van het kasteel, een interessant boek over de 490
brieven van Margaretha Turnor aan haar man, uit de periode rond het
rampjaar 1672 een DvD met een interview van Boudewijn Büch met
dr. W. von Ilsemann, een vroegere bewoner en een BBC-documentaire
over kasteel Amerongen. Een CD van het “Englefield Ensemble” met
werken van Haydn, Bruch en Mozart. Stefan Hofkes bespeelt hierbij op
zeer vaardige wijze de bijzondere Erardvleugel van het kasteel uit 1868.
Voor meer informatie en prijzen:
www.kasteelamerongen.nl/vrienden/SVKA-uitgaven

Gedicht.

Ik ken een engels vrouwtje
Met oogjes bride and clear
En als ik haar dan aankijk, denk ik,
You are a lekker dier.
Toon Hermans

Tip van uw apotheker.
U kent het wel: u heeft een afspraak op de polikliniek van het ziekenhuis. Na een tijdje wachten in de wachtkamer wordt u naar binnen
geroepen. U arts vraagt u als eerste welke medicijnen u gebruikt. Daar
had u nog niet over nagedacht. U was immers druk in uw hoofd met de
reden van uw bezoek. U weet wel hoe de pillen eruit zien, maar hoe ze
nou exact heten en welke dosering ze bevatten kunt u even niet voor de
geest halen. Een goed overzicht van uw medicijnen zou toch wel handig
zijn. Uw apotheek kan u hierbij helpen. In de apotheek kunt u altijd vragen om een actueel medicatieoverzicht. Elke apotheek is verplicht om
een medicatiedossier van u bij te houden. Hierin staat precies vermeldt
welke medicijnen uw heeft gekregen, wat het gebruik daarvan is en
welke sterkte u gebruikt. Daarnaast staan allergieën en relevante aandoeningen erop vermeldt. Ook eventueel recent gestopte medicatie is
zichtbaar. Samen met u kan de apotheek dit overzicht controleren en
eventueel aanpassen indien er iets is veranderd zonder dat de apotheek
daarvan op de hoogte was. Dit medicatieoverzicht kunt u vervolgens
meenemen naar het ziekenhuis. Zowel voor uw arts als voor uzelf een
prettige gedachte dat duidelijk is welke medicijnen u gebruikt. En is er
iets veranderd in uw medicatie na uw bezoek aan het ziekenhuis? Geef
dit dan ook door aan uw apotheek. Wij passen uw dossier dan gelijk
aan. Vraag ernaar bij uw apotheek.
J.J.P. Valeton, apotheker
Apotheek Het Bosje, Elst & Apotheek De Drie Leliën, Leersum

Verhalen van Jacob en Jetje uit de Bovenpolder.
“Zeg Jetje”heb jij die borden in Amerongen gezien met
allemaal vreemde koppen erop?”
“Ja Jacob, die zijn voor de verkiezingen. En Jacob, daar
mogen wij uit de Bovenpolder geeneens aan meedoen”
“Oh Jetje, dat is niet eerlijk””Wij zijn toch ook inwoners van
Amerongen? “ “En Jetje, al die vreemde koppen op die borden”
“Die mensen zie je normaal nooit in Amerongen”. Maar Jacob, ze zijn
wel de baas in Amerongen ”Zij weten alles beter dan de bewoners denk
ik” . “Zeg Jetje, zijn dat nou al die mensen die kampioen vergaderen
zijn? “Ja Jacob, en weet je wat wij dan als vogels onder elkaar in de
Bovenpolder zeggen? “Nou Jetje zeg het maar: “Dan zeggen we: VERGADEREN DAT IS VOOR DE TALENTLOZEN” “Oh Jetje, wat zit er dan
toch veel talent in de Bovenpolder: wij vergaderen namelijk NOOIT. Wij
vliegen rond en weten ALLES van Amerongen.
“Jacob, laten WIJ dan maar op die borden gaan staan!”
Geschiedenis van Amerongen.
Oorlogsjaren door Meester Enserink
Het dagboekje van meester Co Enserink dat in bezit is van Corrie
Brouwer geeft een mooi beeld van de Amerongse oorlogs geschiedenis.
In deze klepperman het laatste artikel uit dat dagboek.
We worden op 26 april 1945 om zes uur gewekt. Een duitser zocht eine
Kammer. Kwam zeker van de Grebbe om uit te slapen. Wir sind fünfzehn
Personen. Alles vol. Hij ging bij de buren proberen. Ieder huis had heel
veel mensen in huis, evacuees en duitsers. Je kon niet weigeren.
’s Middags mochten we van 5 tot 6 op straat. Dat was erg gezellig. Maar
’s middags was er een bombardement geweest op Zuylestein.
5 mei 1945. Om 6 uur op. Meester Enserink. Mijn plan is om vroeg naar
Amerongen te vertrekken en daar feest te vieren.Om acht uur naar het
nieuws geluisterd. De omroeper kondigt aan: “Nog enige seconden en
de capitulatie van Duitsland zal een feit zijn. EINDELIJK VRIJ!
Op 20 mei 1945 eindigt het dagboek.
Wie meer wil weten, vraag het dan aan Corrie Brouwer.
In 1973 werd er door de Middenstandsvereniging A.Z.W. ook een klepperman uitgegeven. De redactie was Overstraat 52, tel. 2356 en in handen van Elbert van Geijtenbeek. In het septembernummer van 1973
schreef H.J. van Druten o.a.: Over “Hemur-Enge” Onze vereniging is
met recht een bloeiende vereniging, waar op vele fronten hard wordt
gewerkt en dan meestal nog achter de schermen. Wij zijn daar wel een
beetje trots op. Voor wat betreft de toekomst hebben wij vrij grootse
plannen. Als het een beetje meezit, en we eindelijk eens een echte veldaccomodatie hebben, hopen wij een gezellig clubgebouw te plaatsen.
U kunt zich voorstellen, dat we blij zullen zijn, als we na elf jaren “prutsen”op dezonneweide van het zwembad, over eigen ‘echte’ velden
gaan beschikken.

PUZZEL Deze puzzel heb ik speciaal gemaakt voor de paastijd. Het
zijn zes cryptisch omschreven woorden, die u moet vinden. Deze zes
woorden hebben allemaal betrekking op de feestdagen en zijn de
oplossing van deze puzzel. Veel succes.
De gevraagde woorden zijn:
1. De hardloper van vader

--------

2. Voedsel roemen

------

3. Dagelijkse kost voor gierigaards

------------

4. Jonge rendieren

-------

5. Niet achter de periode

--------

6. Bij deze bloemen hoor je de komiek geluid maken.
Antwoord vorige puzzel : wyhe

---------

Winnaar is: D. van Asselt- Bruijn

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.

Ondernemers nieuws.
Technivorm gaat een mooie nieuwe hal in gebruik nemen. Het bedrijf
groeit uit haar voegen. De exporten nemen steeds toe. Het is al een
eerste stap in de renovatie van het Amerongse bedrijventerrein waar de
architect Griffioen samen met de gemeente hard aan werken. Later
meer nieuws hierover.
Kasteel Amerongen.
Het kasteel winkeltje is weer teruggekeerd op haar oude plek in het
poortgebouw. Ga er eens kijken naar al die mooie spullen.
Permanente kunst expositie in de Overstraat.
Als onderdeel van de revitalisering van de Overstraat komt er een permanente kunst expositie van foto’s, schilderijen, beeldjes e.d. Aan kunstenaars wordt gratis expositie ruimte aangeboden in etalages en voor
de ramen van woonhuizen. De bedoeling is om maandelijks de kunstwerken te wisselen, waardoor er steeds weer iets anders is te zien. Deze
kunst expositie gaat meehelpen om toeristen naar Amerongen te trekken.
Mooi nieuw idee voor Amerongen.
Mevrouw Janneke Veen heeft een nieuw idee voor Amerongers. Zij gaat
verbindingen leggen tussen mensen met gelijke ideeen en hobby’s. Dan
moet je denken aan: samen gaan eten, samen gaan wandelen, samen
naar een concert enzovoort. Gelijkgezinden kunnen elkaar zo vinden.
Neem kontakt op met Mevrouw Janneke Veen, Molenbrink 63, telefoon
756666.
Dorpsgericht werken.
Het dorpsteam heeft de 6 lopende projecten op donderdag 20 februari
weer besproken. Er kan gemeld worden dat de wandelroute Burgwal
naar Oude dorp goed op de rit wordt gezet met het plaatsen van informatieborden op de groene entree. Voor de Koenestraat komt er een
huis aan huis onderzoek naar de mening van de Amerongse bewoners
over het verkeer in de Koenestraat. En voor het Veense fietspad is een
concept voor verbetering gemaakt. De volgende dorpsgericht werken
bijeenkomst is op donderdag 20 maart van 12.00 tot 14.00 uur in
Brasserie ’t Hoekie.
Inlichtingen en reacties:
Voor de uitgave april 2014 moeten de stukjes uiterlijk 25 maart
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

Enquête sportverenigingen Amerongen.
Het Sportplatform Amerongen is een samenwerkingsverband van praktisch alle sportverenigingen in Amerongen. Om zo goed mogelijk aan te
kunnen sluiten op de wensen van de Amerongse bevolking op het
gebied van sporten en bewegen zijn wij op zoek naar antwoord op een
aantal vragen. Wij hebben daarvoor een enquête samengesteld.
Wij nodigen alle inwoners van Amerongen dan ook uit om hieraan mee
te werken. Invullen van de enquête kost ongeveer 5 minuten. De enquête is digitaal beschikbaar op de site van Sportplatform Amerongen.
www.sportplatformamerongen.nl
Onderzoek van het NOC*NSF wijst uit, dat in de gemeente Utrechtse
Heuvelrug 34,9 % van de inwoners lid is van een sportvereniging.
In Amerongen is dat 25,7% van de inwoners en daarmee het op één na
laagste aantal. Wij willen natuurlijk dat zo veel mogelijk mensen uit
Amerongen ook in Amerongen gaat sporten en lid worden van een
Amerongse vereniging. Hierdoor kunnen we de voorzieningen
op sportgebied op peil houden.
Meer bewegen voor ouderen, aan de Nederstraat in Amerongen.
In de krant, die al een poosje eerder verscheen, stond “Ouderen moeten van het kabinet sporten”. Meer bewegen voor ouderen, bewegingsaktiviteiten, geestelijk en lichamelijk functioneren van ouderen, omgang
met andere groepsleden. Meer lenigheid, uithoudingsvermogen, meer
kracht, muzikaliteit en ritmegevoel. Het is de bedoeling om zo lang
mogelijk de ouderen thuis te laten wonen. Een oudere constateert
immers een lichamelijke achteruitgang. “Ik kan niets meer, laat mij maar
zitten”. Bewegen is juist goed!!!. Consequenties voor mensen met
hartklachten: Zij komen tot verhoogd prestatievermogen van hart en
bloedsomloop. Een pacemaker.:U kunt gewoon een rustige les meedoen. Plastabletten? Geen belemmering voor deelname.
Vaatvernauwing: Juist bewegen.Pijn bij bewegen, startpijn en startstijfheid, na een poosje wordt dit beter. Graag wil ik u uitnodigen op de
groep. De les is op donderdagmiddag van 14.00 -15.00 uur
in De Uithof. De kosten zijn ¤10,- per maand.

Van de gemeentetafel.
Onderzoeksrapport ”De som der delen”? is door commissie Audit
aan gemeenteraad aangeboden. Hierin wordt huidige stand van zaken
aangegeven over: -samenwerking politiek (raad-college) en ambtelijk
apparaat (doelstellingen politiek en realisatie hiervan); -functioneren
ambtelijk apparaat (organisatiestructuur, directieteam, afdelingshoofden, (cluster) coördinators en andere leidinggevenden; -samenwerking
diverse domeinen en geledingen van ambtelijk apparaat; -dienstverlening aan de burger.
Gemeente Utrechtse Heuvelrug voor derde jaar op rij
‘Fairtrade-gemeente’. Jaarlijks beoordeelt een landelijke jury of een
gemeente nog voldoet aan de criteria om zich nog Fairtradegemeente
te mogen noemen. Met lovende kritieken van de jury prolongeert de
gemeente Utrechtse Heuvelrug de titel.
StemWijzer Utrechtse Heuvelrug online.
Nog geen idee op welke partij u moet gaan stemmen tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 19 maart a.s.?
Deze StemWijzer geeft u meer duidelijkheid. De StemWijzer bevat
30 stellingen die kunnen worden beantwoord met ‘eens’, ‘oneens’ of
‘geen van beide’. Na het beantwoorden krijgt u te zien met welke partij
u de meeste overeenkomsten heeft. Ook te vinden op
www.facebook.com/stemwijzer.
Uitkomsten tweede peiling proef zondagopenstelling winkels van
I&O Research
Amerongen is bij de tweede peiling positiever gestemd: 56% positief
10% neutraal en 34% negatief. Naar leeftijd laat het onderzoek het volgende zien:
- 18 t/m 24 jarigen is 50% positief, 9% neutraal en 41% negatief
- 25 t/m 44 jarigen is 70% positief, 4% neutraal en 26% negatief
- 45 t/m 64 jarigen is 53% positief, 8% neutraal en 42% negatief
- categorie 65+, is 28% positief, 11% neutraal en 61% negatief.
Ook deze tweede peiling wordt betrokken bij het te nemen definitieve
raadsbesluit over de zondagopenstelling winkels. De proef is verlengd
tot 16 april 2014.
Risico-inventarisaties en beheersplannen legionella van alle gemeentelijke gebouwen.
Deze zijn gereed en spoedig kan men hiermee aan te slag.

Evaluatie waardebonnen.
In dit maart nummer een keer geen waardebonnen. De deelnemers krijgen maar heel beperkt waardebonnen binnen. Daarom dit onderzoek.
De volgende vragen van de deelnemers aan de Amerongse bevolking.
VRAGEN: Wat vindt men van de waardebonnen?
Wat vindt men een mooie waardebon aanbieding?
Welke winkeliers moeten volgens u meedoen met de pagina
waardebonnen?
Wanneer gaat u gebruik maken van een waardebon?
Stuur uw antwoorden naar: info@promoheuvelrug.nl of rjvee@ziggo.nl
In het aprilnummer komen weer waardebonnen,
die ingevuld gaan worden op basis van Uw reakties.
Namens:
Expert Leersum
Autobedrijf Buijink
Autobedrijf AIM
Hato Cumputers
Autobedrijf Reede
Brasserie ’t Hoekie
Woninginrichting Breeschoten
Vakwinkel Kleton
Fietsdomein Amerongen
Loek Shoes
Il Sogno
Natuurlijk Bloemen
Slijterij De Tram
Safely Beveiliging
Cafetaria De Brabander
Drogisterij Koenhoek
Solo Grillroom-Pizzeria-Snackbar
Schilderwerken van Doorn
En alle andere winkeliers.
De aanpak moet in ieder geval interessant genoeg zijn voor de bevolking.

Waar het kleine Amerongen GROOT in is
Daar waar den Andries trots en fier torent
Tabaksteelt jaarlijks haar eerste pluk kent
Griet van alle markten thuis is
De Allemanswaard haar gasten vertrouwd
Waar lang geleen de Batavier eens leefde vrij en blij
Een kasteelroman werkelijkheid wordt
Amon geen keelverzachter is
De kerststal eind 2013 levendig was
Het verenigingsleven bloeit gelijk een roos
De Koningin Wilhelminaweg laag van hoog scheidt
En wie de historische wandeling door het dorp
combineert met de atelierroute, die schildert Amerongen
vanaf een palet aan mogelijkheden
en laat de eenzame eik achter op haar berg.
John Boer

Lezing Dode Zee rollen.
Woensdag 12 maart geeft theoloog Piet Bloemberg een lezing over de
Dode Zee rollen. Deze bijeenkomst wordt gehouden in de grote zaal
van het Zendings-Diaconessenhuis Bethanië in Amerongen en begint
om 19.00 uur. Entree is gratis. Wel is er een collecte voor een Joods
kindertehuis.
De lezing gaat over de meer dan 900 boekrollen, die rond 1950 bij
Wadi Qumrân zijn gevonden, in de buurt van de Dode Zee. Daaronder
zijn veel Bijbelse manuscripten. Bloemberg gaat in op de historie van
Israël en vertelt op boeiende wijze over de tijd van Jezus. Vervolgens
bespreekt hij de waarde van de boekrollen in het licht van de bijbel en
het hedendaagse denken daarover.
Drs. Pieter Bloemberg is theoloog en studeerde aan de Theologische
Universiteit in Kampen. Ook studeerde hij godsdienstwetenschappen in
Zwolle en Groningen. De boekrollen van Qumrân hadden zijn bijzondere
belangstelling. Hij bracht er diverse publicaties over uit. Bloemberg is
momenteel docent aan het Vechtdal College in Hardenberg. Hij doceert
bijbelwetenschappen, godsdienst-ethiek, filosofie en wereldgodsdiensten.

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

