KLEPPERMAN WEEKBERICHT
de dorpskrant van Amerongen.
Uitgave nr. 86 van 8 december 2018.
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14. Historisch archief Amerongen iedere laatste vrijdag van de maand in
Allemanswaard van 18.30 tot 20.00 uur.
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AGENDA voor de komende week:
29 november: Rijnkapel: Zweedse documentaire.20 uur.
8 december: AmuuZ dorpskwis 20 uur.
9 december: Andries kerkdienst10.00uur Ds.de Ruiter.
11 december: PCOB kerstviering 14.30 Ark.
12 december: Allemanswaard 19.30 film.
15 december: Kerstmarkt op de Hof 14-21 uur
15 december: Kerstmarkt Napoleonschuur 14-21 uur
15 december: Kerstmarkt Tabaksteeltmuseum 14-21 uur.
15 december: Lampionoptocht Hof-Kasteel 18.30 uur.
16 december: Andrieskerk dienst om 10 uur Ds.Hofma.
18 december: Andrieskerkkoor kerstconcert 19.30.Andrieskerk.
21 december: Andrieskerk Concert Koor Oekraine 20 uur.
23 december: De Proloog Serious Request 8.30-23 uur
23 december: Andrieskerk 10 uur Ds.de Ruiter.
24 december: Andrieskerk 19 uur kindernachtdienstDsde Ruiter
24 december: Andrieskerk 10 uur Kerst Ds. Hofma.
30 december: Andrieskerk 10 uur Ds.de Ruiter.
31 december: Andrieskerk 19.30 Oudejaarsdienst Ds. Hofma

3FM Serious Request, Velo Heuvelrug, Hart Veilig Amerongen, De Proloogeen actie t.b.v.3 FM
Life Time
Velo Heuvelrug ondersteunt dit jaar 3FM Serious Request. Er zijn drie goede doelen welke je
kunt steunen dit jaar en wij kiezen voor het goede doel “reanimatie”. Daarom organiseren wij
deze aktie in samenwerking met Hart Veilig Amerongen. De Proloog werkt ook mee, hier zullen
de akties ook plaats vinden.
Wat gaan we doen? Op zondag 23 december dagen wij jullie uit om, met de fiets, zoveel
mogelijk hoogtemeters te gaan maken op de Amerongse berg. De start en finish zijn bij de
Proloog. Wanneer je 1 keer heen en weer fietst over de berg dan heb je 106 hoogtemeters in
de pocket.
Om deel te mogen nemen heb je een stempelkaart nodig, deze kost €5,-. Uiteraard komt dit ten
goede van het goede doel. Laat je verder sponsoren door familie en vrienden voor een vast
bedrag of per hoogtemeter. Elk bedrag is welkom!
De start is bij zonsopgang om 08:49 en je mag fietsten tot zonsondergang om 16:31. De
burgemeester komt het startschot geven. Degene met de meeste hoogtemeters ontvangt een
verrassingspakket.
Je mag meedoen op je racefiets, mountainbike, gewone fiets, elektrische fiets, gravelfiets,
ligfiets, als het maar een fiets is. Mountainbikers en gravelfietsters kunnen natuurlijk ook de
onverharde klim omhoog nemen vanuit Overberg. Kom niet alleen maar daag je fietsmaten, je
familie, je vrienden uit om ook mee te doen!
Voor de kinderen zal er een uitdagend fietsparcours gemaakt worden op het veldje voor de
Proloog. Tegen een vergoeding van €2,- mogen de kinderen hier, met eigen (loop-)fiets,
gebruik van maken. Gedurende deze dag zijn er diverse activiteiten in en voor de Proloog. Ook
als je niet fietst kom dan even naar de Proloog voor de gezelligheid en om de fietsers aan te
moedigen.
In de avond draait er nog een film in de Proloog en vindt er een darttournooi plaats. Hiervan
gaat de opbrengst ook naar het goede doel. Ergens in de avond lopen de DJ’s van 3FM van
Rhenen naar Wijk bij Duurstede. Wij doen er alles aan om ze een tussenstop te laten maken in
de Proloog zodat wij het opgehaalde bedrag kunnen overhandigen aan de DJ’s.
Steun 3FM Serious Request 2018 en kom in aktie!!
Tijdschema van de dag:
Fietsen: 09,49 tot 16.31 uur
Hartveilig Amerongen: 13.00 tot 17.00 uur
Kinder fietsparcours: 13.00 tot 16.30 uur
Filmavond: 18.00 tot…………

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

Het menselijk geheugen
Maandag 24 januari rond 10:00 uur vertelt Els Vermeer tijdens de Zoute Inval van de
Bibliotheek Z-O-U-T vestiging Amerongen van alles over het menselijk geheugen. Alle mensen,
jong en oud, vergeten regelmatig iets. Een afspraak, de sleutel of zelfs wat je van plan was te
doen. Of je hebt iets gelezen of geleerd, maar de volgende dag weet je het niet meer goed te
vertellen. En dan die namen….. Met het ouder worden lijken de problemen toe te nemen. Maar
is het nodig zorgen te maken over je geheugen en hoe komt het dat wij dingen vergeten?
Hierover vertelt Els Vermeer tijdens deze gratis bijeenkomst. Koffie en thee staan klaar. Noteer
het in de agenda!

KASTEEL AMERONGEN.
Familierondleidingen in de kerstvakantie.
Speciaal voor de families met kinderen organiseert Kasteel Amerongen
familierondleidingen in de tweede week van de kerstvakantie. Deze rondleiding focust
zich voornamelijk op de kinderen, dus voor hen is het extra leuk! Ontdek samen met een
rondleider de geheimen van Kasteel Amerongen. Je leert van alles! Deze rondleiding is
met name geschikt voor kinderen van 4 t/m 12 jaar oud, maar is ook geschikt voor het
hele gezin. Neem je opa, oma, papa, mama, tante, oom, neef, vriend(in) ook mee!
De familierondleidingen zijn:
Donderdag 3 januari,
Vrijdag 4 januari
Zaterdag 5 januari
Om 12.30 en 14.30 uur
De normale entreeprijzen zijn van kracht. Reserveer direct en wees verzekerd van een
plekje. Zo voorkomt u teleurstellingen
Kijk op de website van Kasteel Anerongen.

KERST-Soep.
Zaterdag 15 december gaan we Samen Soepen op de Amerongse Kerstmarkt. We maken
een pan heerlijke Borsjt, een stevige bietensoep naar Russisch recept met créme fraîche
en geitenkaas.
De soep is gratis (maar een bijdrage in onze soeppan is fijn.
De ingrediën van de soepen van “Heel Amerongen Soept”komen, afhankelijk van het
seizoen, van de Wildbaan, de noestuinen van het Samen Soepen team, Dorpsakker De
Parel, Landgoed Zuylestein en Tuinderij Ganzert.

KERSTMARKT IN Amerongen.
Op zaterdag 15 december is op de Hof, in het
Tabaksteeltmuseum en in de Napoleonschuur de jaarlijkse
KERSTMARKT BIJ KAARSLICHT.
De Kerstmarkt begint om 16.00 uur en duurt tot 21.00 uur.
Om 18.30 uur is de lampionoptocht vanaf De Hof naar Kasteel
Amerongen waar de hoge kerstboom wordt ontstoken.

Meneer de Wijze geeft de Klepperman raad en sprak:
‘’Wat is coachen? De ander helpen zelf het lichtknopje te vinden”

••

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:
Italie:
Een Nedarlandse toerist keek in de Etna, zag de kolkende vuurmassa en zei
tot de gids:
‘het is alsof je in de hel kijkt.’
Bewonderend keek de gids naar de man en zei:
U bent ook overal geweest!’

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

