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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 plaatselijke nieuwtjes om te roepen. Als de bewoners de klepper
hoorden gingen ze snel naar buiten en hoorden het nieuws. De digitale
klepperman heeft diezelfde functie.
Van de redactie van de Klepperman.
De klepperman is er voor alle Amerongers .Je krijgt deze eens per
kwartaal via je computer. De klepperman kan ook worden uitgeprint bij
de receptie van Allemanswaard voor diegenen die geen computer met
internet hebben.
Nieuw! een eens per kwartaal verschijnende klepperman vinden sommige
Amerongers niet voldoende. Diverse Amerongers vroegen om een
wekelijkse uitgave. Direkt na Pasen gaat er een wekelijkse klepperman
verschijnen. Deze komt iedere zaterdag uit. En bevat korte nieuwsflitsen.
Ook zal er een interview met een Amerongse ondernemer in worden
opgenomen. Ook kunnen de ondernemers aktie aanbiedingen in de
wekelijkse uitgave plaatsen. Daarvoor betalen ze dan € 10,-- + btw.
Inlichtingen en reacties:
Voor de volgende uitgave moeten de stukjes
(maximaal 150 woorden) uiterlijk 30 juni binnen zijn.
Kopij sturen rjvee@ziggo.nl

DORPSAGENDA 2e kwartaal 2017

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.

Mannen Café in Allemanswaard.
Iedere dinsdagmiddag om 2 uur is het Mannen Café in De Proloog,
Allemanswaard. Dit wordt georganiseerd door Quarijn. Afgelopen
dinsdag 4 april was de eerste bijeenkomst. Er waren bijna 10 personen
aanwezig, gezeten rond de leestafel van De Proloog met een kop koffie.
Zij wonen in Amerongen en ook daarbuiten.
Na een rondje voorstellen konden wij aangeven hoe wij deze middag
zouden willen invullen. Er werd contact gelegd tussen twee wielrenners,
die samen rondjes gaan fietsen in de omgeving van Amerongen. Er
werden voorstellen gedaan om lezingen/presentaties te houden over
verschillende onderwerpen, of ervaringen die sommigen in hun leven
hebben opgedaan. Dit ter lering ende vermaak.
Als er wat meer mannen aanschuiven aan de leestafel, kunnen er meer
interessante onderwerpen de revue passeren en kunnen er wellicht
andere (nog niet genoemde) activiteiten opgepakt worden. Komt allen
en laten we genieten van wat Amerongen ons te bieden heeft.
The Passion in Amerongen.
Op zaterdag 8 april 2017 werd de 3e editie van de PASSION gespeeld.
Een zeer enthousiaste groep bracht op een heel indringende wijze het
lijdensverhaal van Jezus in de musical ten gehore.
Amerongen mag zich heel gelukkig prijzen met zo’n geweldige uitvoering
van The Passion . Het unieke concert werd aan de hand van bekende
Nederlandstalige popklassiekers bracht het lijdensverhaal van Jezus op
het podium. Wie de opvoering gemeest heeft moet volgend jaar vooral
gaan kijken. De 2 opvoeringen in de dorpszaal van Allemanswaard waren
beide keren volledig uitverkocht. Bravo!

Gedicht.
Zij en Hij
Als m’n man weer naar de kroeg is,
Terwijl hier thuis toch ook genoeg is,
Kruip ik gezellig bij de buis
En voel me heel de avond thuis
Althans als manlief niet te vroeg is!
Als m’n vrouw weer zit te balen
Ondanks de meer dan tien kanalen,
Ga ik gezellig naar de kroeg,
En dan wordt het echt niet vroeg,
Althans als ze me niet komt halen!

Positionering Amerongen.
Het resultaat van een grondige studie naar DE POSITIONERING
van Amerongen heeft als kernwoord…WAARDE…..OPGELEVERD.
Amerongen heeft veel WAARDEVOLS te melden aan bewoners en aan
toeristen.
Er is er voor gekozen om aldat waardevols te gaan promoten in RONDJE
AMERONGEN….een waardevolle beleving!
Zo worden de volgende rondjes Amerongen met een groep
belanghebbenden uitgewerkt:
Rondje Historie…………een waardevolle Amerongse belevenis!
Rondje Natuur…………..een waardevolle Amerongse belevenis!
Rondje Cultuur………….een waardevolle Amerongse belevenis!
Rondje Oude Dorp…….een waardevolle Amerongse belevenis!
Rondje Nieuwe Dorp...een waardevolle Amerongse belevenis!
Op de website amerongeninspireert.nl zal onder de rubriek “rondjes”
alles worden zichtbaar gemaakt voor wandel-en fietsrondjes.
Handjes.
Er wordt samen met de zusters diaconessen en de regionale sociale
dienst (RSD) en AMON een pilot studie opgezet om voor mensen
in het sociale vangnet in Amerongen, zoals bijstands-uitkeerders,
migranten en gehandicapten vrijwilligers(werk) (bezigheid) te
zoeken. Er is behoefte aan vrijwilligers werk en “handjes”kunnen
hierbij van pas komen. De bedoeling is om een model op te zetten
hoe zij “werkzaamheden”kunnen doen voor ondernemers en
verenigingen die behoeften hebben aan vrijwilligershulpen. Op de site
amerongeninspireert.nl staat de rubriek handjes met daarop een vraag en
antwoord formulier voor de vraag naar vrijwilligers hulp.

Max Tailleur.
Moos en Bram waren veertien dagen in Parijs.
Nachtclub in, nachtclub uit, strip-tease in, strip-tease uit en na
veertien dagen en nachten in de lichtstad op stap te zijn geweest, rijden ze weer terug naar hun vertrouwd Amsterdam.
In de coupe van de trein die hen weer naar huis zal brengen,
zet Bram, die een heel kaal hoofd heeft, z’n hoed af. Moos
kijkt met walging naar Bram en smeekt hem: “Bram, om ’s
hemelswil zet je hoed op, ik kan geen naakt meer zien!”

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

Verhalen van Jacob en Jetje uit de Bovenpolder

Jacob en Jetje hebben ruzie met elkaar.
En het drijgt op een echtscheiding uit te lopen. Wat is er
aan de hand; Jetje wil maar 1 eitje leggen en dat pikt Jacob
niet. Hoor maar: “Zeg Jetje, wat hoor ik nu van je, wil je
dit jaar maar 1 eitje leggen? Nou dat pik ik niet! “ “Jacob jij moet niet
zo boos op mij worden. Ik heb besloten om maar 1 eitje in het nest te
leggen want dat vind ik genoeg. Er zijn al genoeg vogel-bewoners in
de bovenpolder. En bovendien wil ik niet te lang gaan zitten broeden.
Nee Jacob is vertik het om meer eitjes te leggen. Ik ben baas in eigen
buik…….hoor je dat? “Nou Jetje dat is feministische vogeltaal en dat
accepteer ik niet. Jetje ik ga op zoek naar een andere vrouw. Jij bekijk
het maar alleen met je ene ei.” “Oh Jacob, moet zo ons huwelijk gaan
eindigen….bindt nou toch een een beetje in en erbarm je over mij”.
“Jetje ik ga eens raad vragen aan de andere vogels in de bovenpolder.
Begin jij nou maar aan het leggen van dat ene door mij bevruchte eitje.
Als dat uitkomt noemen we dat kuiken….mea vota”.

Historie van Amerongen.
Ziekenhuisje in
Amerongen.
Bij zijn vertrek uit
Amerongen naar Huis
Doorn, wilde de Duitse
Keizer de gemeente
Amerongen een
ziekenhuis aanbieden.
Het was een houten
oorlogsbarak. De
Johaniter orde nam dit in gebruik en verzorgden er veel Amerongers. Het
ziekenhuisje stond op de Rijksstraatweg richting Elst.

Ontvangst van de klepperman.
Er is inmiddels al een grote databank met adressen die de digitale
klepperman ontvangen. Als u Amerongers spreekt die ook de
klepperman willen ontvangen, dan kunnen die hun e-mailadres opgeven
via mail: rjvee@ziggo.nl
Cunera-en Romeinse Limes dag.
Op zaterdag 17 juni 2017 wordt de Cunera Pelgrimstocht gehouden.
De start is vanaf de tent op de Hof. Tevens worden de Romeinse
Limes feesten ’s middags gehouden ook op de Hof. De dag wordt
geëindigd met de Cunera processie naar de Andrieskerk. En er is een
Bourgondische maaltijd op de Hof zie www.wandeleninamerongen.nl
Wandelen in Amerongen.
Er zijn nu 5 AbelLife smartfone wandelingen in en om Amerongen. Kijk
op www.abelife.n om de wandelroutes te downloaden op je smartfone.
Alle wandelingen starten in Buitenlust. Onderweg worden allerlei
wetenswaardigheden aangegeven. Probeer het eens uit.
De Grebbelinie bunker en loopgraven wandeltocht.
Op zaterdag 26 augustus 2017 wordt voor de eerste keer de Grebbelinie
Bunker-en loopgraventocht gehouden. De start is Het Berghuis.
Zie www.wandeleninamerongen.nl
Veel leesplezier.

