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AGENDA voor de komende week:
Kijk op website www.cursusprojectamerongen.nl voor het programma vanaf 5 september
2018.

17 november:
18 november:
18 november:
23 november:
25 november:
27 november:

Intocht Sinterklaas 13.00 uur.
Rijnkapel 10.30 lezing.
Ark 10.00 uur Dr.Korpel.
Optreden RJ Stips in Allemanswaard 20u.
Gluren bij de Buren 13-17 uur.
PCOB koffiemorgen in de Ark.10 uur.

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.

Bron van inspiratie:
Licht in de duisternis.
We gaan de decembermaand tegemoet, de donkerste van het jaar. Maar ook de lichtste: overal
worden lichtjes aangebracht, de eerste kerstbomen en lichtslangen zijn al weer te zien.
We kunnen niet zonder licht – duisternis kan beangstigend zijn en somber maken.
Ik moet vaak denken aan een voorval in Rwanda, kort na de genocide die daar plaatsvond in
1994: we waren op bezoek bij de burgemeester, die zijn vrouw en 8 kinderen verloor….
We zaten in zijn kamer met enkele bewapende soldaten, tot opeens het licht uitviel. Het werd
aardedonker. Symbolisch voor wat er in het land gebeurde: volstrekte duisternis,
onbeschrijflijke angst.
Het duurde even totdat er iemand binnenkwam met een klein kaarsje, dat een eind maakte aan
de duisternis. Wat een opluchting! We konden elkaar weer zien! Voor mij is dit altijd het meest
sprekende voorbeeld gebleven van de zekerheid dat het licht sterker is dan de duisternis.
Zo staat het ook in de Bijbel: Jezus kwam op aarde als het licht voor de wereld en de duisternis
heeft dat licht niet in zijn macht kunnen krijgen! (Voor wie het na wil lezen: Johannes 1:5 in de
vertaling van Het Boek).
Laten we in de donkere decembermaand maar veel lichtjes ontsteken, in onze huizen en om
ons heen, bij mensen die deze maand veel eenzaamheid ervaren.
Het is beter om een kaars aan te steken dan over de duisternis te klagen (Chinees
spreekwoord).

Een “lichte” decembermaand toegewenst
Zr. Dorien Peet

Zuster Dorien.

Mooie steun voor De Wingerd

Cheque uitreiking. Van Stichting Mont Ventoux
Zaterdag 10 November j.l. was voor ons als team De Wingerd een belangrijke dag, de dag
waarop wij als team te horen zouden krijgen wat er was opgehaald voor Hospice de
Wingerd.
Dit gebeurt al jaren in De Meenthe in Steenwijk. Gabriel Schiebroek huisarts in Amerongen
en
verbonden aan het Hospice en de teamleider van actie-team De Wingerd Henk
Hoogendoorn
zijn ‘s middags naar Steenwijk vertrokken om de cheque in ontvangst te nemen.
Na het bekende welkomstdrankje en een stamppottenbuffet ging men over tot het
uitreiken van
de cheques. Dit is voor alle aanwezigen een spannend moment omdat men niet precies
weet wat
de uiteindelijke eindstand van de acties is geworden, mede omdat de Stichting
Grootverzettegenkanker er naar rato ook nog een bedrag bij doet.
Wij waren dan ook blij verrast toen wij hoorden dat het bedrag wat wij mochten
ontvangen €
11.000,= is geworden.
Om 20.00 uur was er een informeel gedeelte, waar meerdere leden van ons team bij
aanwezig
waren waarin bekend gemaakt zou worden wat de totale opbrengst van editie 2018 is.
Het eindbedrag van 2018 bedraagt €637.815, waarvan €382.800 euro rechtstreeks naar
het
KWF gaat en de rest naar overige lokale goede doelen die te maken hebben met kanker.
Wij willen als team een ieder bedanken die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan
onze
actie om te komen tot dit geweldige resultaat.

Op 5 en 6 september 2019 zal Actie-Team de Wingerd weer de Mont Ventoux al wandelend
of
fietsend bedwingen
Onze eerste acties voor deze nieuwe editie zullen de Kerstmarkten in Leersum (14-12) en
Amerongen (15-12) zijn, waar u o.a. de speciale Ventoux Kerstwijnen kunt kopen. Andere
acties
zult u ter zijne tijd kunnen lezen op onze Facebookpagina, in de Klepperman en de lokale
media.
Mocht u door dit artikel geraakt zijn om ook mee te gaan kan u contact opnemen met de
teamleider
van het actie-team Henk Hoogendoorn , per mail actie-teamdewingerd@icloud.com of
(heho_onderhoud@ziggo.nl)
of per tel. 06-53643554.
Facebookpagina:actie-team”de wingerd” amerongen
Email-actieteamdewingerd@icloud.com

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.

Optreden in Allemanswaard.
) Robert Jan Stips vliegt vrij en solo met vleugel door zijn muzikale tijd

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

Landgoed Zuylestein nieuws.
Mooi ingerichte Oranjerie, die te huur is voor feestjes e.d.

Op het Landgoed grazen nu 2 typen varkentjes. Straks is er vlees van te koop.

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:
‘Iets willen zonder daarnaar te handelen, is als op een krukje in de wei gaan
zitten wachten tot een koe melk komt geven’

••

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:
Chinese mop:
Een Chinees kreeg een pak slaag van zijn vrouw en kroop onder een kast.
“Kom er onder vandaan”, schreeuwde ze.
“Nee”gilde hij. Ïn deze dingen ben ik een kerel; als ik nee zeg, blijft het nee”
.De klepperman wenst u een prettig weekend toe.
Veel leesplezier.
Met hartelijke groeten van De Klepperman.

