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Agenda voor de komende week.
Oproep. Vespa Piaggio.
18e Maarten Luther Wandeltocht groot succes.
Intocht Sinterklaas.
Berichten bibliotheek.
KBO-PCOB vergadering.
Napoleonschuur lezing over de Keizer.
Meneer de Wijze.
Kijk op de site www.amerongeninspireert.nl naar alle oude uitgaven van het
weekbericht van de Klepperman.
10. Amerongen Toen en Nu.
11. Afspraken maken voor het gebruik van de Napoleonschuur.
12. Vliegen met de drone boven Amerongen.
13. Historisch archief Amerongen iedere laatste vrijdag van de maand in
Allemanswaard van 18.30 tot 20.00 uur.
14. Moestuin Zuylestein.
15. Mop van Max Tailleur:
16. Veel leesplezier van de Klepperman.
AGENDA voor de komende week:
Kijk op website www.cursusprojectamerongen.nl voor het programma vanaf 5 september
2018.
11 november:
11 november:
13 november:
15 november:
17 november:
18 november:
18 november:

Ark Ds. Hofma School Gezinsdienst.
Kasteel Amerongen Opera De Grens.
PCOB in de Ark 14.30 lezing Apotheker Kooistra
Bibliotheek IJsland een mysterie 10.00 uur.
Intocht Sinterklaas 13.00 uur.
Rijnkapel 10.30 lezing.
Ark 10.00 uur Dr.Korpel.

Oproep:
Wie kent de man in Amerongen die een Snorfiets Vespa
Paiaggio heeft? Klepperman is op zoek naar hem. Graag
reactie op rjvee@ziggo.nl of bel 452028.

ACHTTIENDE MAARTEN LUTHER WANDELTOCHT
ZEER SUCCESVOL VERLOPEN.
Op zaterdag 3 november 2018 trokken in totaal achthonderdvierenvijftig enthousiaste
wandelaars door de schitterende bossen van Amerongen, Elst, Overberg en Leersum.
Het was die dag prachtig weer en de natuurgebieden en landgoederen langs de route
lieten zich van hun mooiste kant zien. Vijf kerken in de diverse dorpen hadden voor de
wandelaars hun deuren gastvrij geopend als rust- en/of controlepunt. Er kon gekozen
worden voor een afstand van vijf, tien, vijftien, twintig, dertig of veertig kilometer. Ook
kon worden gekozen voor een combinatieafstand van zestig kilometer voor de

langeafstandswandelaars.
Voor het eerst dit jaar trokken alle wandelaars ook door de middeleeuwse tuinen van
Kasteel Amerongen waar een route van ruim één kilometer was uitgezet en men kon
genieten van de sier- en moestuinen en waterpartijen met pittoreske bruggen. Reeds
om kwart over zes in de ochtend meldden zich al enthousiastelingen voor de afstand
van zestig kilometer. Vanaf dat moment was het tot aan het tijdstip van sluiting van de
start/finishlocatie een gezellige drukte bij Restaurant Het Berghuis.
Het bestuur van de Stichting Maarten Luther Wandeltocht kijkt dan ook met
tevredenheid terug op een zeer geslaagde wandeldag. Veel dank is verschuldigd aan
de kerken langs de route die weer gastvrij hun deuren openden voor de wandelaars.
Dank ook aan het Kasteel Amerongen en het Gebruikersplatform Utrechtse Heuvelrug
voor hun medewerking en ondersteuning. En natuurlijk is er veel dank voor onze
vrijwilligers waardoor het evenement zo succesvol kon verlopen.
Wij kijken alvast met enthousiasme uit naar de negentiende editie van de Maarten
Luther Wandeltocht op zaterdag 2 november 2019! Noteert u die datum alvast?
Intocht Sinterklaas en zijn Pieten in Amerongen 13.30 bij de molen.

Op zaterdag 17 november komt Sinterklaas en al zijn pieten naar Amerongen. Net als
vorig jaar komt de Sint om 13.30 uur aan bij de Pepermolen ‘Maallust’vanuit daar gaat
hij in een lange stoet naar Allemanswaard.
Staan Kees en Koos ook dit jaar weer te wachten op Sinterklaas, de pieten en de
wethouder.
Vanaf 13.45 uur zijn alle kinderen welkom in Allemanswaard. Tot 14.00 uur is er
vermaak onder begeleiding van het Amerongse dweilorkest Bende Gek.Na de
intochtgaan we via De Proloog, de Allemanswaard naar binnen voor een speterende
kindershow. Deze is voor alle kinderen van 3 tot en met 7 jaar. Wilt u het
telefoonnummer aan uw kind meegeven?
Natuurlijk zijn ook Sint en zijn pieten bij dit kinderfeest aanwezig. Dat is afgelopen om
16.15 uur. Dan kunnen de kinderen weer worden opgehaald
Het is enorm fijn dat alle Amerongse ondernemers, de gemeente, De Proloog en

Kringloopcentrum GoedZo dit weer mogelijk hebben gemaakt. Waar zou de Sinterklaas
optocht zijn zonder deze hulp.
Berichten van de bibliotheek
Bijgaand een aantal berichten voor in de Klepperman. Zou je deze willen plaatsen?
1) IJsland in beeld – mysterie en feiten
Op 15 november om 10:00 uur geven Atie Stienstra en Cocky Kok tijdens de Zoute Inval in de
Bibliotheek Z-O-U-T vestiging Amerongen een boeiende lezing over IJsland. Naast prachtige
foto’s en veel feiten is er ook aandacht voor de mystieke kant van dit bijzondere eiland. Atie
Stienstra en Cocky Kok, wonend in Leersum, zijn in het voorjaar van 2017 naar IJsland geweest
en troffen daar zoveel moois en mystieks aan, dat ze daar graag over willen vertellen. De lezing
vindt plaats in de Bibliotheek Z-O-U-T vestiging Amerongen. Toegang is gratis, koffie/thee kost €
1,-.
2) Bouillon maken met restjes (met afbeelding, zie bijlage)
Donderdag 29 november zal tijdens de Zoute Inval in de Allemanswaard in de Bibliotheek Z-OU-T vestiging Amerongen van 10.00 tot 12.00 uur een workshop bouillon maken gegeven
worden, samen met De Proloog. Het leuke daarbij is dat juist de restjes uit de koelkast of de
voorraadkast de hoofdrol gaan spelen. En het resultaat wordt gebruikt voor het Samen Soepen
dat dezelfde dag om 17:00 uur in De Proloog wordt georganiseerd. Dus kom langs, leer het
nodige over bouillon maken en geniet dezelfde dag nog van het heerlijke resultaat. Aanmelden
is niet nodig en er zijn geen kosten aan verbonden.
3) Robert Jan Stips vliegt vrij en solo met vleugel door zijn muzikale tijd (met afbeelding, zie
bijlage)
Vrijdagavond 23 november neemt Robert Jan Stips, bekend van o.a. NITS, Golden Earring en
Supersister, bezoekers mee op reis door zijn unieke en riante bijdrage aan de Nederlandse
popmuziek. Hits uit zijn heden en verleden komen allemaal voorbij in de Allemanswaard te
Amerongen. Ongedwongen, voorzien van de nodige anekdotes. Aan de vleugel speelt Robert
Jan verrassende versies uit zijn heden en verleden: Golden Earring – NITS – Sweet d’Buster –
Transister – Freek de Jonge – en veel van Supersister, zijn legendarische start in de 70-er jaren.
RJ vertelt vrijelijk de anekdotes en verhalen die hem daarbij te binnen schieten. Ook komen
links met klassiek en onverwachte covers voorbij.
Verzoeknummers
Geen avond is hetzelfde dankzij de verzoeknummers die kunnen worden aangevraagd via
info@stips.net! Er gelden slechts twee spelregels: het nummer moet iets met R J te maken
hebben en het verzoek moet minimaal 6 uur voor aanvang van het concert zijn ingediend.
Robert Jan Stips
Geboren (1950) en getogen Haags toetsenist / componist / arrangeur / producer. Tijdens de 60er jaren actief in Haagse subcultuur met de band waarmee hij later (1970) onder de naam
Supersister internationaal bekendheid verwierf. Via Golden Earring, Sweet d’Buster, Transister
en o.a. het produceren van Gruppo Sportivo, is hij inmiddels, naast een vruchtbare knipperlichtsamenwerking met Freek de Jonge en divers solowerk, ruim 25 jaar en tot op de dag van
vandaag in binnen en buitenland succesvol actief bij NITS.
Het concert begint om 20:15 uur, kaarten zijn verkrijgbaar via www.bibliotheekzout.nl/theater
en aan de deur en kosten 15,00 euro inclusief consumptie maar zonder eventuele kortingen. De
Allemanswaard is gevestigd in het multifunctionele gebouw Allemanswaard 13 (3958 KA) te
Amerongen

KBO-PCOB
Medicijngebruik.
PCOB afd. Amerongen/Elst houdt op dinsdagmiddag 13 november a.s. haar
maandelijkse ledenbijeenkomst

De apotheker van de Drie Leliën, de heer K.Kooistra, houdt deze middag een
lezing over het medicijn gebruik. Een belangrijk onderwerp waar iedereen
vroeg of laat mee te maken krijgt.
Ook niet-leden zijn van harte welkom.
De Ark 14.30 uur.
Ook niet-leden zijn van harte welkom. De bijeenkomst begint om 14.30 uur in de
Ark, Imminkstraat 11 te Amerongen

Lokatie Napoleonschuur:
De Heemkundige Stichting organiseert een lezing over de ‘Keizer in
Amerongen’door Lambert Klaus op 21 november 2018 om 20.00 uur

Meneer de Wijze geeft de Klepperman raad en sprak:
‘Als je toch van plan bent om na te denken, denk dan in elk geval groot’

••

Alle uitgaven van het weekbericht van de klepperman.
Alle vorige uitgaven van het weekbericht van de klepperman staan afgedrukt op de
website www.amerongeninspireert.nl in de rubriek nieuws onder klepperman. Mooi om
nog eens terug te kijken naar gewenste uitgaven.
AMERONGEN TOEN EN NU.
Via facebook: www.facebook.com/AmerongenToenEnNu plaatst Arie Rebergen oude
Amerongse foto’s. Daar kan iedereen op reageren en dat gebeurt heel vaak. Oude
herinneringen komen bovendrijven. Ook als je zelf oud fotomateriaal hebt kun je dat
doormailen naar Arie die het dan bewerkt en op facebook zet. Mailadres:
a.j.rebergen@ziggo.nl

HOE MAAK JE AFSRAKEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE NAPOLEONSCHUUR?
De Afspraken voor het gebruik van de Napoleonschuur lopen via Mevrouw van den Bosch.
Telefoonnummer: 06-25048598 of per mail: napoleon@gmail.com

VLIEGEN MET DE DRONE BOVEN AMERONGEN.

Amerongen uit de lucht………de tabakschuren die er nog staan.

Het Amerongse Historisch archief zit in Allemanswaard.
Iedere laatste vrijdag van de maand is het Historisch Archief open van 18.30 tot 20.00 uur.
De vraag is: kom met je oude beelden van Amerongen en geef die af aan het archief.

MOESTUIN OP ZUYLESTEIN.
De moestuin op Landgoed Zuylestein is IEDERE WEEK vrijdags open van 10.00 tot 16.00
uur. Ga daar eens kijken.
Klepperman is gek op de moppen van Max Tailleur, zoals deze:
Astromoos.
Nebbishman en Mazzelman waren astronauten.
Mazzelman wilde naar de maan, maar Nebbisman naar de zon.
‘Je bent mesjogge’ zei Mazzelman. ‘Waarom wil je naar de zon?’
‘Omdat iedereen naar de maan gaat, laten wij iets anders doen. Ik wil naar de
zon’ ‘Stommerd’, zei astronaut Mazzelman, ‘weet je dan niet, dat, als je twintig
miljoen kilometer van de zon verwijderd bent, door de enorme hitte alles
smelt?’
Nebbisman haalde zijn schouders op en zei: ‘Gaan we ’s nachts.De
klepperman wenst u een prettig weekend toe.
Veel leesplezier.
Met hartelijke groeten van De Klepperman.

