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Agenda voor de komende week.
Wintermarkt Elim.
Historisch Museum is op zoek naar het aspiratieboek.
De grote Dorpskwis.
Kerstconcert Andrieskerkkoor.
Heerlijk avondje compleet.
Landgoed Zuylestein nieuws.
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.
25 november:
25 november:
27 november:
29 november:
29 november:
8 december:

Gluren bij de Buren 13-17 uur.
Andrieskerk Ds. Hofma kerkdienst 10 uur.
PCOB koffiemorgen in de Ark.10 uur.
Allemanswaard 10-12 uur Samen Soepen.
Rijnkapel: Zweedse documentaire.20 uur.
AmuuZ dorpskwis 20 uur.

Het Amerongse Historisch archief is op zoek naar het in het
overzicht genoemde document. Wie heeft het daarin genoemde
inspiratie boek in zijn/haar bezit. Graag melden aan dhr.
Hoogendoorn van het archief.

Kerstconcert Andrieskerkkoor
Dinsdag 4 september is het Andrieskerkkoor vol enthousiasme begonnen met het kerstproject
2018.
Nu wordt u van harte uitgenodigd tot het bijwonen van het kerstconcert op dinsdag 18
december in de Andrieskerk. Het kerstevangelie, zoals de evangelist Lucas het heeft
opgetekend, vormt de leidraad voor deze avond. Het programma bevat naast koor- en
samenzang, ook instrumentale intermezzo’s. Marjon-cello, Pieter-piano en Jan Willem-orgel
begeleiden de zang en zullen de avond omlijsten met hun muzikale bijdrage.
De algehele leiding berust in handen van dirigent Jeroen Zijp.
De toegang is vrij, wel is er een collecte ter bestrijding van de kosten.
Aanvang: 20:00 uur Kerk open: 19:30 uur.
Plaats: Andrieskerk, Hof 16 te Amerongen.
Graag tot ziens op 18 december
Wandelen met Utrechts Landschap

Publiekswandeling door het Amerongse Bos
Op woensdag 19 december organiseert Utrechts Landschap/Amerongse Bos weer een mooie
en leerzame wandeling door de Amerongse bossen.
Deze wandelingen vinden plaats onder de deskundige leiding van een gids, die u tal van
interessante wetenswaardigheden zal vertellen over o.a. het ontstaan van het landschap in de
voorlaatste ijstijd, zo’n 150.000 jaar geleden, maar ook over de latere invloed die de bewoners
van Kasteel Amerongen op het aanzien van het landschap hebben gehad.
Ook zult u veel te weten komen over de verschillende boomsoorten die er voorkomen, de
dieren die er leven, het bosbeheer en hoe u al die invloeden in het landschap kunt herkennen.
De deelnemers worden verwacht bij het infocentrum van Utrechts Landschap aan de
Veenseweg 8 in Amerongen. Om 14.00 start de wandeling vanaf dit punt en na zo’n 1.5 tot 2
uur komt u hier weer terug. U hoeft zich vooraf niet op te geven. Deelname is gratis en uw hond
mag, mits aangelijnd, mee.
Parkeren kunt u op de Groene Entree aan de Burgwal in Amerongen. Van daar loopt u in 2
minuten naar het infocentrum.

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.

Meneer de Wijze geeft de Klepperman raad en sprak:
‘Als je iets van alle kanten blijft bekijken, zie je nooit de kern’

••

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:
De Pravda is nu ook begonnen humor op te nemen en schreef een prijsvraag
uit voor de beste politieke mop met als prijs twintig jaar Siberë.

.De klepperman wenst u een prettig weekend toe.
Veel leesplezier.
Met hartelijke groeten van De Klepperman.

