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AGENDA voor de komende week:
26 januari: Concert Andrieskerk 20 uur.
27 januari: Rijnkapel workshop 13.30-16.00 uur.
27 januari: Kerkdienst Andrieskerk 10.00 uur Ds. De Ruiter.
1 februari: Loempia beraad om 12.30-13.30 uur in Bamboo City.
1 februari: Concert Andrieskerk Utrechts Conservatorium.
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 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.
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.
CURSUSPROJECT Amerongen:
Kijk op de website www.cursusprojectamerongen.nl en doe
daar Uw boeking voor deelname.

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:
‘’Als je de regenboog wilt, zul je de regen erbij moeten nemen.

••

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:
Schilderwerk:
Saar had als verrassing haar hele huis later schilderen.
Haar man, die een week op reis was geweest, kwam thuis, keek goedkeurend
rond, maar zonder zich te realiseren dat de verf nog nat was, legde hij zijn hand
tegen de muur van de slaapkamer zodat er een grote afdruk op de muur kwam.
De volgende dag kwam de schilder om nog een paar kleine klusjes af te
maken.Mevrouw Cohen riep hem bij zich en vroeg hem:
“Mijnheer Jansen, wilt u daar straks even kijken, waar mijn man vannacht zijn
hand op heeft gelegd?”
De schilder keek haar zuchtend aan en zei resoluut:
“Mevrouw Cohen, niet tijdens mijn werk”
.De klepperman wenst u een prettig weekend toe.
Veel leesplezier.
Met hartelijke groeten van De Klepperman.

