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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 2e digitale uitgave en nu voor het 3e 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.

PERSOONLIJK.
Goede tijden voor Denny Mater.
Deze ras Ameronger krijgt landelijke bekendheid door zijn optreden in
Goede Tijden Slechte Tijden.Daarnaast is hij bekend in de voetbalwereld
onder andere bij DVSA. Hallo Denny….hou de kleuren van Amerongen
hoog!

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

DORPSAGENDA

DORPSAGENDA Gedurende zomer en herfst 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 3e kwartaal
13 aug. 11-14 uur Rijnkapel expositie
14 aug. 14-16 uur Utrechts Landschap Veenseweg publiekswandeling
17 aug. 19-21 uur Utrechts Landschap Veenseweg zomeravondw.
29 aug-2 sept. Zendingshuis Putten uit de Bron
2 sept. 19-21 uur Utrechts Landschap wandeling
8 sept. 18-20 uur Ark Maaltijd
9 sept. Zendingshuis Stilte weekend
10 sept. Open Monumentendag
10 sept. 10-17 uur Grietmarkt
10 sept. 11-14 uur Rijnkapel koffie
13 sept. 14.30-17.00 uur Ark. Lezing Wim Eimers
15 sept. Zendingshuis Oase dag
22 sept. Zendingshuis Rouwdagen
25 sept. 19-20 uur Zendingshuis Themadienst
1 okt. Zendingshuis Rwandadag.

Gedicht.
Plakperikelen
Voor het plakken van lekke banden
Heb ik echt twee linkerhanden.
Dat lukt me niet zo een, twee, drie,
Omdat ik er geen gat in zie!

Amerongen Inspireert gaat nauw samenwerken met AMON
ondernemers.
Ook gaat de Stichting Amerongen Inspireert een supportersclub
opzetten. Hiervoor zullen de komende maanden huis aan huis oproepen
worden gedaan. De supportersclub krijgt extra voordelen in Amerongen.
Hiervan zal steeds melding worden gedaan
Hier alvast de brief die u de komende maanden in de brievenbus kunt
verwachten om supporter van Amerongen Inspireert te worden.

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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Max Tailleur.
Moos die een beetje getikt is, komt bij een dokter en klaagt
dat er een kat in z’n maag zit. De dokter knikt begrijpend
en zegt: “Daar zullen we u vanaf helpen”. Hij brengt Moos
onder narcose en terwijl hij slaapt, zegt hij tegen de verpleegster: “Als Moos dadelijk bijkomt, haalt u de kat uit de keuken;
dan zegt u dat z’n kat eruit is”.
Moos komt bij en voor hem staat de verpleegster met een
prachtige, grijze kat in haar armen.
“Zo, zegt de dokter, u bent genezen, we hebben de kat uit
uw maag gehaald.
“Klopt niet”anwoord Moos ongelukkig: ‘in mijn maag zat een
zwarte kat’

18-05-16 14:46

Verhalen van Jacob en Jetje uit de Bovenpolder

“Zeg Jacob, waarom ben je toch zo eigenwijs en luister je
niet naar je vrouw Jetje, die je nog zo gewaarschuwd heeft
om bij dat hele hete weer niet op een dak te gaan zitten. En
nou zit je al een week met de gebakken peren. Nou heb je
2 verbrande pootjes, en kun je de hele dag in koud bovenpolder water
gaan staan.”
“Nou Jetje, ik ben niet de enige vogel die dat is overkomen. De daken
in Amerongen waren echt BLOEDHEET. En Jetje, het is waar ik heb niet
goed naar je geluisterd om niet op dat dak te gaan staan. Maar Jetje
weet je toen ik op dat hete dak stond heb ik wel veel blote mensen in
Amerongen gezien en dat maakt ook veel goed hoor. Jetje dat heb jij
gemist…..en er waren heel mooie schaars geklede Amerongse mannen
bij. Maar ik beloof , ik zal nooit meer zo dom zijn.
Historie van Amerongen.
Uit: Amerongen, een ‘’ aenzienlijck vleck’ van L.P. van Putten.
In Amerongen zijn nog steeds een aantal tabaksschuren op
hun oorspronkelijke plaatsen te bewonderen. Ook zijn er nog
demonstratieakkers waarop tabak wordt verbouwd. Aan de oostzijde
van het dorp is een informatiecentrum gevestigd in een voormalige
tabaksschuur en is tevens een demonstratie veldje te bezichtigen.
Vanuit Amsterdam werd de tabaksteelt in Utrecht en Gelderland
gestimuleerd en begeleid. De eerste vermelding van tabaksteelt
rond Amerongen stamt uit 1645. In dat jaar kocht de kasteelheer van
Amerongen een stuk land, te gebruiken als “toebax-camp” Hij had
de opkomende tabaksmarkt goed ingeschat in relatie tot de dalende
graanprijzen. De verbouw van graan werd steeds minder rendabel door
de positie van Amsterdam als stapelmarkt voor graan. Graan was in
de Republiek geen schaars product meer. De graanprijzen zouden tot
1750 laag blijven. Deze periode was dan ook de bloeiperiode van de
tabaksteelt.

Ansichtkaart van Amerongen.
Op de foto staat Gart met de Klep (van Veenendaal) Hij was een man met
vele beroepen. Niet alleen fungeerde hij als klepperman, ook vervulde
hij functies als nachtwaker, lantaarnopsteker, doodgraver, putjesschepper,
vuilophaler en geutenschoonmaker. En als klepperman ging hij het dorp
door om de laatste nieuwtjes te vertellen. Zijn klepper trok de aandacht
van de mensen die zich snel naar buiten begaven.

Dorpsgericht werken.
Er is weinig te melden van de
dorpsprojecten. Er wordt hard gewerkt
aan het herstellen van de dorpspomp
op de Hof. Er wordt geprobeerd dat die
weer heropend kan worden op open
monumentendag. Dat zou mooi zijn,
want als die weer water geeft kunnen
we ook weer de bijeenkomst “dorpspraot” gaan organiseren. Net zoals dat
vroeger gebeurde.

Op het Veense Fietspad is al veel verbeterd. Met mooie asfaltering is een
groot stuk veiligheid gerealiseerd.
Op donderdag 18 augustus is er van 12 tot 14 uur weer een openbare
vergadering in Buitenlust over de dorpsprojecten.

De Napoleonschuur.
Men zegt dat die verkocht is. Maar
de details zijn nog niet bekend.
De klepperman is heel benieuwd
wat daar in komt nu de bibliotheek
eruit is.

Ondernemerschap.
Dat kun je Il Sogno niet miszeggen. Wat hebben Carolien en Jorg Arends
iets moois geopend in het poortgebouw op Landgoed Zuylestein.
Ze zijn vanaf ’s woensdags t/m zondags open vanaf 10.00 uur.
Vanaf 17.00 uur is het pizza eten. Het is een mooi rustpunt in Amerongen
geworden na een boswandeling. In de schuur is een knus restaurant
geopend. En….alles in Italiaanse sfeer. En….heel betaalbaar. Ga er zeker
eens een keer wat gebruiken.
Nog zo’n aktieve ondernemer.
In Allemanswaard is de PROLOOG geopend door Berry van den Brink.
Hij gaat er de horeca van Allemanswaard verzorgen. En een fietscentrum
van maken. Veel succes Berry!

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.

Het rotonde publicatiebord.
De Stichting Woningbouw Rhenus
gaat in de leegstaande apotheek
3 begeleid-wonen woningen
maken. In hun “wijsheid” hebben zij
aangekondigd dat het publicatie bord
op de rotonde weg moet. Evenals
de bloembakken. Ja, nieuwe heren,
nieuwe wetten. We gaan nu kijken
waar het bord geplaatst kan worden. Het is heel jammer om die bekende
plaats te verlaten. Maar het is zoals het is.
De Uithof.
De uithof is niet meer, maar ervoor in
de plaats is een mooi huis verschenen
waar het prettig wonen zal zijn.

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.
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.

In maart 2016 is Ina van Meenen gestart met Hartegroet
Uitvaartverzorging. Zij is geboren en getogen in Elst. Ina is
gediplomeerd uitvaartverzorger en staat bekend om haar open en
vriendelijke karakter en organisatietalent.
Vanuit de wens iets te kunnen betekenen voor mensen uit de regio Elst,
Rhenen en omgeving, heeft Ina Hartegroet Uitvaartverzorging opgericht.
Hartegroet helpt mensen tijdens de laatste levensfase of direct na een
overlijden bij vragen over en het organiseren van een uitvaart. Door uw
wensen vooraf in kaart te brengen, is het mogelijk om te komen tot een
persoonlijke uitvaart. Deze wensen kunt u samen met Ina vastleggen
in een wensenboek. Dit wensenboek kunt u downloaden op de site
hartegroet-uitvaart.nl.
Na het overlijden van een dierbare kijkt Ina samen met u naar de wensen
van de overledene en nabestaanden voor de organisatie van de uitvaart,
zodat met een warme herinnering teruggekeken kan worden op dit
laatste afscheid. Hartegroet staat voor openheid en transparantie. U weet
wat u kunt verwachten, ook wat betreft de kosten van een uitvaart.
Touching Sounds Klankhealing-lig-concert.
Op 30 september bij De Hooiberg te Leersum (19.00- 21.30 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 / 0611.375.923
‘Vrouw-Zijn’, …… een moment voor jezelf
is een serie van 8 bijeenkomsten waarbij vrouwen elkaar kunnen
ontmoeten met als thema ‘Vrouw-Zijn in deze tijd’. De setting is dat we
hierbij ‘gebruik maken’ van momenten van rust, ruimte, ontspanning,
zachte beweging, voelen, ervaren, (geleide-)meditatie, onze ademhaling,
bewustzijn, een ‘klankenbad’, en met elkaar delen naar behoefte
doormiddel van de praatstok.
Data		
: Woensdagmorgen
		
5, 12, 26 okt., 2, 9, 16 nov., 7 en 14 dec. 2016
Tijd		
: 09.30 tot 11.30 uur
Locatie		
: De Hooiberg, Nieuwe Steeg 20, Leersum
Bijdrage
: € 128,=. voor 8 x; inclusief een kopje thee.
Meer info
: http://antevasin.eu/workshops/vrouw-zijn
Aanmelden
: www.info@antevasin.eu
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

