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AGENDA voor de komende week:
19 januari: Rijnkapel Zen meditaties
20 januari: Andrieskerk 10.00 uur. Ds. Hofma.
21 t/m 24 januari gebedsavonden in de Andrieskerk 19-20 uur
24 januari: Gebedsavond in ELIM.
21 januari: Nieuwjaars borrel in Den Rooden Leeuw van Zakelijk Amerongen.
22 januari: PCOB koffiemorgen in de Ark 10-11 uur
24 januari: Bibliotheek 10-12 uur Menselijk Geheugen.
24 januari: Wintersoep in De Proloog in Allemanswaard 17-19 uur
26 januari: Concert Andrieskerk 20 uur
27 januari: Rijnkapel workshop 13.30-16.00 uur
Buitenlust renoveert.
Gesloten en weer open op 26 januari 2019. Tot die datum open van 9.00 tot
17.00 uur in de Napoleonschuur.

Bron van Inspiratie

Zuster Greet Verhoeven.

Inspiratie
Trendsetter of trendvolger?
Waar haalt u uw inspiratie vandaan…. Meestal van de trendsetters met vele volgers.. voor het
inrichten van een huis kun je veel inspiratie opdoen op internet en de vele ongevraagde folders
die in de bus vallen. Of je kunt de meubelboulevards afstruinen naar nog meer inspiratie. Waar
ik zo moe van word, is dat het lijkt of mensen allemaal dezelfde smaak lijken te hebben. De
meubels, tafeltjes, banken, allemaal hetzelfde genre. Ik vraag me dan ook vaak af, hebben we
nou met elkaar zo weinig fantasie of gaan we af op wat de trends zijn vandaag. Vroeger had je
nog winkels met verschillende meubelstijlen, kleuren etc. En dan kom ik met m’n meubeltjes uit
het jaar nul, maar ik vind ze nog steeds mooi en uniek! Over uniek gesproken en allemaal
anders! Dat zijn wij mensen, gezien en gemaakt door onze Schepper, de God van hemel en
aarde die onder ons is komen wonen in Immanuel (d.w.z. God met ons). Generaties, door
Jezus gekend, allemaal met een eigen DNA, geen twee dezelfde. Wij allemaal, door God
gezien en kostbaar in Zijn ogen. Mooi om in dit pas begonnen jaar elkaar te zien door de ogen
van Zijn liefde.

Natuurwandeling
Natuurwandeling Amerongse Bos en Uiterwaarden
Bent u een liefhebber van wandelen in de vrije natuur, leg dan de datum woensdag 6 februari
vast in uw agenda. Op die dag organiseert Utrechts Landschap/Amerongse Bos weer één van
haar, inmiddels befaamde, boswandelingen.

Een ervaren gids van Utrechts Landschap/Amerongse Bos neemt de deelnemers aan de
wandeling mee op een boeiende rondleiding door delen van de uiterwaarden en het bos nabij
het informatiecentrum van Utrechts Landschap aan de Veenseweg in Amerongen. De
wandelaars maken kennis met het werk waarvoor het Landschap staat, de historie van de
tabaksteelt en de rol van de opeenvolgende kasteelheren daarbij. Een bezoek aan het
uitzichtpunt over de uiterwaarden geeft u een mooi beeld van het vogelbestand op dit moment.
Neem dus, als u die heeft, uw verrekijker mee. Ook het verschil in groeigedrag van de bomen in
de winter, ten opzichte van andere jaargetijden wordt belicht, waarbij de onderlinge relatie met
en de invloed op andere levensvormen wordt uitgelegd.
U bent voor deze rondleiding van harte welkom op woensdag 6 februari a.s. bij het
informatiecentrum van Utrechts Landschap aan de Veenseweg 8 in Amerongen. We vertrekken
om 14.00 uur voor een ca. 4 tot 5 km lange tocht, die ongeveer 1,5 tot 2 uur zal duren.
Deelname staat open voor oud en jong en is gratis. Parkeren kunt u op de Burgwal in
Amerongen, waar vandaan u in enkele minuten naar het infocentrum loopt.

Lekker Gezond eten
Lekker en gezond eten, kan dat?
Donderdag 21 februari van 10:00 tot 12:00 uur geeft natuurdiëtiste Inge Schakel
een workshop over voeding en gezondheid tijdens de Zoute Inval in de Bibliotheek
Z-O-U-T vestiging Amerongen. Voeding als onderwerp staat volop in de
belangstelling. Iedereen heeft een mening, regelmatig steken diverse hypes de kop
op en natuurlijk zijn er veel verschillende boeken over geschreven. Maar wat is nou
eigenlijk de functie van eten? Is het vooral een sociaal gebeuren, gezellig met
familie en vrienden? Of is het om een voldaan gevoel te krijgen? En is er een
verband tussen voeding en gezondheid? Zijn light producten zinvol, of valt er
wellicht een andere keus te maken? Naarmate de mens ouder wordt eet men
minder vaak vis en vlees, wat is daarvan precies de reden? En is dat wel goed?
Veel vragen en vaak tegenstrijdige antwoorden. Inge neemt u mee op reis naar
een wereld vol voeding en wetenswaardigheden met praktische handvatten die
direct toepasbaar zijn. Inge Schakel is natuurdiëtist met een eigen praktijk in
Amerongen. Ze heeft verschillende opleidingen op het gebied van voeding, ziekte
en gezondheid gevolgd, zoals orthomoleculaire geneeskunde en Traditionele
Chinese Geneeskunde. Heeft u specifieke vragen over voeding, ook in relatie tot
een bepaalde ziekte, dan kan Inge praktische handvatten geven om direct te
gebruiken.

Deze workshop maakt deel uit van de Zoute Inval, een wekelijkse
bijeenkomst speciaal voor volwassenen op donderdagen van 10:00
tot 12:00 uur. De Zoute Inval wordt georganiseerd door de
Bibliotheek Z-O-U-T en is vrij toegankelijk. De Bibliotheek Z-O-U-T
vestiging Amerongen is gevestigd in de Allemanswaard in
Amerongen
Snuffelmarkt
Snuffelmarkt 15 juni 2019
Op zaterdag 15 juni 2019 wordt bij de Andrieskerk de twee jaarlijkse Snuffelmarkt gehouden.
Maar wat is een Snuffelmarkt zonder spullen. Daarom zamelen wij die in. Elke eerste zaterdag van de
maand is er een innamedag.
Zaterdag 2 februari 2019 is de eerste inname dag. Tussen 09.00 tot 11.30 uur zien wij u graag
verschijnen aan het einde van de Bertus Leendersweg aan de achterzijde van de Opslagman met voor u
overtollige , maar nog wel bruikbare schone spullen. U zult ons en/of een bord daar zien staan, zodat u
weet waar u moet zijn.

Concert Andrieskerk
Op 26 januari 2019 is er in de Andrieskerk een concert.

Heaven meets Earth door het KleinKoor Houten
Aanvan 20.00 uur
HooVos krijgt de publieksprijs van de Ondernemers.
Op dinsdag 15 januari 2019 werden de ondernemersprijzen uitgereik.
In Amerongen ontving HooVos de publieksprijs.
De andere prijzen gingen onze neus in Amerongen voorbij.

Het nieuwe cursusproject Amerongen voor de periode januari
t/m juni 2019 is uit. Kijk op www.cursusprojectamerongen.nl

Opening Andrieskerk na de
interne verbouwing
De Andrieskerk is van binnen grondig verbouwd. Op 19 januari
2019 wordt de Andries feestelijk geopend.
’s middags met een goochelaar voor de kinderen
’s avonds met een pubquiz
En met bezichtigingen voor iedereen

Tabaksteelt Museum vraag vrijwilligers.
Van dinsdag tot en met zondag van 13 tot 17 uur. Zelf in te
delen.
Taak: Ontvangst en toelichting aan de balie van het museum
Opgave en inlichtingen Jan Hoogendoorn op telefoon 0623149114 of per mail: jan-oogendoorn@hetnet.nl
Beste Rein van Ee,

Ontzettend leuk dat u de Bunny Barn wil vermelden in de nieuwsbrief de Klepperman. Hierbij
sturen wij u een stuk tekst die u hiervoor kan gebruiken.
Bunny Barn Utrechtse Heuvelrug
Bunny Barn is een pension voor konijnen en andere kleine knaagdieren op de Utrechtse Heuvelrug. In
onze 'barn' (schuur) in het groene Amerongen zorgen wij met liefde voor uw huisdieren als u op
vakantie bent.
In ons pension kunnen wij kleine knaagdieren (konijnen, cavia's, chinchilla's, muizen, ratten en
hamsters) opvangen. Terwijl u van huis bent zorgen wij dat uw huisdieren de aandacht krijgen die zij
verdienen. Door ons ruime aanbod aan hokken en rennen kunnen de dieren elke dag minimaal 6 uur
gebruik maken van een ren. Daarnaast voorzien wij uw dieren van genoeg speelmogelijkheden, vers
hooi en ander lekkers (groenten uit eigen tuin). Omdat de schuur verwarmd is kunnen zowel binnen- als
buitenkonijnen jaarrond bij ons terecht. U kunt vertrouwen op een liefdevolle en zorgvuldige verzorging
van uw huisdier!
Over ons
Als bioloog (Anne) en HR-medewerker (Michiel) hebben we beiden een mooie kantoorbaan, maar toch
voelde dat voor ons nog niet compleet. Met een mooie schuur in onze achtertuin zagen wij de
mogelijkheid om ook een praktische insteek aan één van onze passies te geven: het opstarten van een
konijnenpension. Gezamenlijk dragen wij zorg voor uw dieren, wat wij beiden afwisselen met onze
andere baan. Wij hebben jarenlange ervaring met het houden en verzorgen van huisdieren, waaronder
onze eigen konijnen, een hond en een vijftal kippen. Hierdoor weten wij als geen ander welke zorg en
liefde uw dier nodig heeft. Een andere (tweede) passie van ons is tuinieren. Wij zijn dan ook vaak in de
moestuin voor ons huis te vinden. Mede daardoor kunnen uw dieren in het voorjaar, in de zomer en in
de herfst genieten van al het lekkers dat onze moestuin te bieden heeft.
Benieuwd geworden? Kom gerust een keer langs om onze locatie te bekijken en een indruk van onze
kennis en service te krijgen.

En ontzettend leuk om via de site Amerongen inspireert meer over Amerongen te weten te
komen. Ons huis staat zelfs afgebeeld bij 'toen en nu'.
-Met vriendelijke groet,
Anne & Michiel van de Bunny Barn Utrechtse Heuvelrug
Koningin Wilhelminaweg 43
3958 CK Amerongen
info@bunnybarn.nl

NIEUWJAARSBORREL.
Op maandag 21 januari 2019 wordt Zakelijk Amerongen uitgenodigd om in Den Rooden
Leeuw bijeen te komen. Op het programma stat de verdere opzet van Zakelijk
Amerongen.
De initiatiefgroep:
Waronne Elbers.
Tim Royakkers.
Anne Mulder.
Petra Matthes.

Nieuw in Amerongen
het LOEMPIA BERAAD
een zoektocht naar nieuwe ideeén voor bewoners en toeristen
passend in de Amerongse WAARDEN namelijk
NATUUR – CULTUUR - HISTORIE

4 januari 2019.
Verslag van 1e LOEMPIA BERAAD .
De Stichting Amerongen Inspireert faciliteert het LOEMPIA BERAAD dat eens per maand op
de eerste vrijdag van de maand van 12.30 tot 13.30 uur, tijdens het nuttigen van een loempia
in Bamboo City, in Amerongen wordt gehouden.
De deelnemers zijn geen leden van het bestuur van de Stichting Amerongen Inspireert.
Een deelnemer aan het LOEMPIA BERAAD kan iedereen zijn die een mooi haalbaar idee kan
inbrengen en nader uitwerken ter bevordering van aktiviteiten voor de bewoners en voor de
toeristen.

Het LOEMPIA BERAAD IS EEN ZOEKTOCHT naar mooie ideeën
Deze moeten passen in de waarden van Amerongen namelijk:
NATUUR – CULTUUR –HISTORIE
Op 4 januari werden de volgende ideeën al ter uitwerking op tafel gelegd.
Ideeën:
Door:
Door:

Door
Door:
Door:
Door:
Door:
Door:
Door:
Door:

Door:

Arie van Barneveld:
Wim Kimmel:

Nieuwe inwoners af en toe bijeen brengen.
Waar kom je elkaar tegen. Zoek verbinding.
Leg een balans tussen bewoners en toeristen.
Creeër een mooi dorpsplein voor ontmoetingen.
Bert Huibers:
Het klepperman idee verder ontwikkelen.
Wilco Willemse
Maak verbinding met Leersum.
Philip Nederkoorn:
Ook klepperman verder ontwikkelen.
Arie Rebergen:
Dorps rondleidingen opzetten.
Pieter Beukenkamp
Literair Cafe opzetten met lees avonden.
Theo Joosten
Nieuwe dingen voor Open Monumentendag.
Marius van Lienden
Schoon dorp, GUH samen met bewoners.
MarianneSalari-v.Barneveld Kerstmarkt verder ontwikkelen.
Lichtweek weer terug in Amerongen.
Paas-workshop en kerst-workshop.
Goede doelen dag.
Rein van Ee:
Overstraat Expo opzetten.
Menuet dansgroep oprichten.
Middeleeuws banket in de Napoleonschuur.
Romeins menu ontwikkelen.
Mountainbike arrangementen ontwikkelen.
Parkeer ruimte in Amerongen West

ontwikkelen. Samen met GUH
Nu direct al 21 ideeén om verder uit te werken en op het volgende LOEMPIA BERAAD op
vrijdag 1 februari 2019 presenteren en via interactie samenwerking zoeken.
UITNODIGING : Hebt u ook een haalbaar idee? kom daarmee dan naar het
LOEMPIA BERAAD op 1 februari (wel opgeven) of mail: rjvee@ziggo.nl

Herhalingscursus BHV en AED
Op 18 februari 2019 is er in Boerderij de Boterbloem een
herhalingcursus van 18.00 tot 21.30 uur door Kompas
Veiligheidsgroep.Graag opgeven via info@boterbloem.com. De
korten bedragen +/- € 78,00 per persoon.

RECHT VOOR OGEN
Van 20 t/m 27 januari 2019 zal er weer een landelijk georganiseerde Week van Gebed zijn en we nodigen u
uit om met christenen in Amerongen bij elkaar te komen en te bidden.
We zijn heel erg blij dat we dit jaar met de beide predikanten van de Andrieskerk gaan samenwerken.
Ds. Bert de Ruiter hield in het najaar van 2018 een prekenserie over het Onze Vader. Het leek ons mooi een
brug te slaan tussen de interkerkelijke gebedsgroep van Amerongen die elke maandagavond bij elkaar komt
en de kerk en op deze manier het samen bidden in praktijk te brengen. Misschien ervaart u aarzeling in het
samen bidden, maar we hopen dat u een keer over de drempel durft te stappen. U bent vrij om een of meer
avonden mee te doen en er is geen verplichting om hardop te bidden.
Het thema ‘Recht voor ogen’ is ontleend aan de woorden uit het bijbelboek Deuteronomium – “Zoek het
recht en niets dan het recht” (zie Deuteronomium 16:18-20). Het materiaal is voorbereid door christenen uit
Indonesië.
Ds. Bert de Ruiter zei in zijn prekenserie over de zin ‘Uw naam worde geheiligd’ in het Onze Vader dat Gods
Naam op aarde geweld aangedaan wordt. Allereerst moet God tot Zijn recht komen en daarna volgt ook dat
wij tot ons recht zullen komen. Als we bidden: ‘Uw Koninkrijk kome en Uw wil geschiedde’, omdat we ernaar
verlangen dat God het onrecht aanpakt op aarde, dan vergeten we dat Hij ons wil gebruiken om Zijn
Koninkrijk op aarde te vertegenwoordigen. Dat Hij ernaar verlangt dat zijn Naam, Zijn Koninkrijk en Zijn wil in
ons leven eer aan gedaan wordt en Hij mag zeggen waar Hij ons wil inzetten om Zijn Koninkrijk te
vertegenwoordigen en recht te brengen.
Dan mogen we ons verzetten tegen alles wat ingaat tegen de goedheid die God wil geven. Hij is de Bevrijder
die mensen wil verlossen uit uitzichtloze situaties. En samen mogen we dan bidden tegen alles wat tegen lijkt
in de wereld. Doet u mee?

DATA, LOCATIE EN TIJD WEEK VAN GEBED 2019 IN AMERONGEN
is van maandag 21 t/m vrijdag 25 januari.
Maandag 21 januari- tot donderdagavond 24 januari van 19-30-20.30 uur: Andrieskerk, Hof 1, Amerongen
Vrijdagavond 25 januari van 19.00-20.00 uur: Gemeenschapsruimte Orangerie in Zorgcentrum Elim.
We zien ernaar uit u te ontmoeten tijdens een van onze bijeenkomsten!

Het menselijk geheugen
Maandag 21 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.
Nieuwe openingstijden en prijzen in 2019.
November tot en met maart 2019:
Maandag, dinsdag en woensdag gesloten.
Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend van 11.00 tot 15.00 uur.
April tot en met oktober 2019:
Maandag gesloten.
Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur.
Zondag geopend van 12.00 tot 15.00 uur
De nieuwe entreeprijzen zijn als volgt:
Volwassenen € 12,50.
Kind t/m 4 jaar gratis.
Kind 5 t/m 18 jaar € 6,00.
Tuinticket € 4,50
Voor meer entreeprijzen mail: sales.marcom@kasteel-amerongen.nl of bel 06-24971187.
Willemijn van Hees.

Meneer de Wijze geeft de Klepperman raad en sprak:
‘’Goede feeën bestaan, ze zitten naast je”

••

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
Goede voornemens voor Nederlandse les!
Wil je je Nederlands verbeteren? Of beginnen met Nederlands leren? Kom dan
op maandag 7 januari naar de Nederlandse les in Amerongen, Jan van
Zutphenweg 4. De les duurt van 10.30-12.00 uur. Ook op vrijdagmiddag 11
januari is er taalles van 13.00 tot 15.00 uur. Het is gratis! Graag opgeven bij
c.eilander@zdh.nl
Nieuwjaar bij Coffeetalk.
Op vrijdagochtend 11 januari om 9.30 uur houden we weer een Coffeetalk. In een
gezellig samenzijn is ieder welkom om elkaar een goed Nieuwjaar te wensen.
Deze speciale Coffeetalk is in de zaal Dieperik aan de Jan van Zutphenweg 4,
Amerongen. Opgeven is nodig via contact@zdh.nl Van harte welkom. Meer info:
www.zdh.nl

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:
Op naam.

Saar ging naar de begraafplaats om voor het eerst het graf van haar man te
bezoeken, maar hoe ze ook zocht, ze kon de laatste rustplaats van haar man
niet vinden.
Ze ging naar het kantoor en vroeg of men wist waar het graf van Moos Cohen
was.
Men zocht en zocht in de administratie, maar kon het niet vinden.
‘Laat mij kijken,’, zei ze. En ging met haar vinger langs alle namen, stopte
plotseling en zei:
‘Dat is het,’
De beheerder van de begraafplaats keek over haar schouders en schudde
ontkennend het hoofd:
‘Nevrouw, daar staat “Saar Cohen”, geen ‘Moos Cohen’’ .
Ze haalde nebbish haar schouders op en met een flauwe glimlach zei ze:
‘Voor u ligt daar Saar Cohen, maar voor mij ligt daar mijn Moos…..Ik wist dat ie
na zijn dood. Alles op mijn naam zou zetten.’

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

