KLEPPERMAN WEEKBERICHT
de dorpskrant van Amerongen

De klepperman was vroeger een bekende figuur in Amerongen. Hij ging het dorp door met
zijn klepper en bracht de bewoners zo op de hoogte van de nieuwtjes. Die historie brengen
wij met het klepperman-weekbericht weer terug in Amerongen.
Uitgave nr. 34 van 9 december 2017.
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AGENDA voor de komende week:
9 en 10 december: Kerstshow Natuurlijk
9 december: Concert Ons Genoegen in Allemanswaard om 19.30 uur.
9 december: DVSA Pubquiz 20.00 uur in de Kantine.
10 december: Andrieskerk 10.00 uur Ds. De Ruiter.
11 december: Kookcursus in De Proloog/Allemanswaard 18.30-21.30 uur.
12 december: PCOB bijeenkomst 14.30 uur in de Ark.
15 december: ZendingsDiaconessenhuis Cursus met Coffietalk

15 december: Kerstkransen maken op Zuylestein 10.00 tot 12.30 uur.
16 december: Kerstzang Voice Mail in de Tabaksschuur Veenseweg 14.00 – 16.00 uur.
16 december: Kerstmarkt bij kaarslicht samen met Tabaksteelt Museum op de Hof.
16 december: AMUUZ avond in Allemanswaard.
16 december: Kerstzang door Coram Deo 20.00 uur De Ark
16 december: Aansteken kerstboom op Kasteel Amerongen en start Kasteel in Kerstsfeer.
17 december: Andrieskerk 10.00 uur Ds. De Ruiter.
17 december: Kerstfeest bij Kaarslicht 19.30 in de Andrieskerk.
Klepperman-weekbericht komt wekelijks uit op zaterdag. Het is een digitale uitgave met
nieuws VOOR EN VAN alle Amerongers. Er worden korte nieuwtjes vermeld. Iedereen mag
deze nieuwtjes doorgeven via rjvee@ziggo.nl Die komen dan in de eerstvolgende uitgave
van het weekbericht. Zo houden we elkaar en de omgeving op de hoogte en vormen we
een hechte Amerongse gemeenschap.
Meneer de Wijze: Hij keek uit naar de klepperman en sprak hem aan met wijze woorden
zoals: “Vriendelijkheid is de taal die door iedereen verstaan wordt”
Boerderij “De Boterbloem.
Herhalingscursus BHV en AED.
Op 15 januari 2018 is er in de Boterbloem, Amerongerwetering 2 een herhalingscursus
BHV en AED van 18.00 tot 21.30 uur. Wilt u hieraan deelnemen? Dan graag per mail
opgeven: info@boterbloem.com De cursus wordt gegeven door Kompas Veiligheidsgroep.
De kosten zijn ong. € 75,00 excl.btw.
Omdat het werk van de klepperman wordt betaald door de Amerongse ondernemers die
daarmee ook de uitgever, de Stichting Amerongen Inspireert financieren, wordt er iedere
uitgave via een Interview een Amerongse ondernemer in het zonnetje gezet.
Deze week:

MAAK Amerongen 3D printen.
Opgericht 1 november 2017.
Eigenaar Dolf Veenvliet.
www.maak-amerongen.nl
e-mail: info@maak-amerongen.nl
telefoon: 06-22555669
Maak zit in de winkel van Breeschoten aan de Utrechtseweg 1.
Wat doet Maak Amerongen?
1. Werkplaats voor 3D printen en nieuwe techniek.
2. Cursussen en open inloop op woensdag-en vrijdagmiddag van 10.00 tot 16.00 uur.
Wat zijn de sterke punten van Maak-Amerongen?
1. Vakkundige hulp om iets met 3D printen uit te voeren.
2. Ervaring met 3D printen.
3. Ervaringen met cursussen 3D printen.
4. Ervaringen als vrijwilliger in Veenendaal in het fablab in de bibliotheek.
5. Advies geven in 3D printen.

Vraag van Dolf aan de Amerongers: Stap eens binnen om kennis te maken met 3D printen.

Kerst in Amerongen samen met Kasteel Amerongen, Amerongen Inspireert en het
Tabaksteeltmuseum.
Er is in samenwerking met Kasteel Amerongen en het Tabaksteelt Museum een mooi
kerstprogramma samengesteld.
Kijk maar wat er allemaal te doen is.
Ook het tabaksteelt museum doet volop mee. Op 16 december hebben zij een leuk
programma namelijk:
1. Zij verzorgen muziek van 17.00 tot 21.00 uur.
2. Er zijn kerstvertellingen.
3. Het pleintje is aangekleed in kerstsfeer.
4. Er wordt een warm drankje met en zonder alcohol geschonken.
5. Er is iets lekkers te eten.
6. Er vinden demonstraties sigarenmaken op traditionele manier plaats
7. Kortom het wordt een gezellige avond.
8. Met de lichtjes zijn zij verbonden met de kerstmarkt op de Hof waar de kerstmarkt
bij kaarslicht is van 16.00 tot 21.00 uur.
9. Ook het orkest De Egelander Kapel de Leemkulers in kersttenue kan vanaf de Hof
even het pleintje aandoen om bij voorbeeld 20.00 uur daar wat te spelen.
10. Dan is hier het hele kerstprogramma “Kerstagenda Amerongen”

Correctie: 31 DECEMBER 2017 is de dienst niet in de Andrieskerk maar om 10.oo uur in de
Ark door Ds. De Ruiter.
Correctie: 31 december 2017 is de dienst niet in de Andrieskerk maar in de Ark. Om 17.00
uur is daar een Oudejaarsvesperdient.

Zaterdag 23 december treden 2 kerstmannen op bij de Jumbo met een kerstverloting.

Ons Genoegen gaat op 9 december een mooi concert verzorgen in Allemanswaard. Zij gaan
met hun programma DE WERELD ROND.

Ga er heen!
Honden parade om de kerstboom voor Allemanswaard op zaterdag 23 december 2017.Van
18.00 uur tot 20.00 uur gaan de Amerongse honden samen met hun baas parade lopen de
honden om de kerstboom voor de Proloog bij Allemanswaard. De honden hebben een

kersttenue als men dat wil. Zij krijgen allemaal een prijs. Een groep saxefonisten zorg voor
de muziek.

Zorg voor een kerststrikje of een kerstpakje en doe mee.

Allevrouwenwaard ochtenden:
De start is op 1 november gestart , 5 ochtenden per week van 10.00 tot 12.30 uur.De
coördinator is Hester Klein. Meer info: Hester Klein. Bel haar op 06-12384410 of mail:
hstrklein@gmail.com
Op 2e kerstdag is er ook een bijeenkomst.
Henk Hoogendoorn met de cheque van € 12.500,-- voor Hospice De Wingert
Sponsorclub Help de Wingerd.

Op 3 januari 2018 tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst zal er een presentatie van de
fietstocht worden gegeven door de club.
Via facebook: www.facebook.com/AmerongenToenEnNu plaatst Arie Rebergen
Amerongse foto’s. Daar kan iedereen op reageren en dat gebeurd 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
Mooie drone opname boven Amerongen, gemaakt door Arie met zijn drone.

Zo mooi is Kasteel Amerongen! Straks ook weer helemaal in kerstsfeer.

Het weekbericht van de KLEPPERMAN is een van de vele aktiviteiten van de Stichting
Amerongen Inspireert. Kijk maar op de website: www.amerongeninspireert.nl
Kijk wekelijks op de beste website van Amerongen o.a. in de rubriek wandelcentrum en
fietsroutes.
Er staan nu 50 wandelroutes op de site en 7 fietsroutes. Die zijn allemaal te downloaden
voor je smartfonen. Loop de wandel-en fietstochten maar eens door.

DE WEBSITE WORDT DAGELIJKS BIJGEWERKT DOOR NOVAD REKLAME IN AMERONGEN.
KIJK WEKELIJKS OP DEZE o.i.beste website van Amerongen.

De klepperman zal wekelijks aandacht besteden aan die prachtige website, misschien wel
een van de beste sites van heel Amerongen, EEN SITE VAN EN VOOR IEDEREEN.
Deze week de rubriek: WANDELCENTRUM EN FIETSROUTES
Er staam 50 wandelroutes en 14 fietsroutes volledig beschreven. Je kunt ze allemaal
downloaden op je smartfone.
De start is in Restaurant Buitenlust die 7 dagen per week van 9.oo tot 24.00 uur open is.

Dit is Amerongen van verre.
De kernwaarden van Amerongen.
Amerongen heeft 3 kernwaarden namelijk Natuur, Cultuur en Historie.
Deze waarden vormen de basis van de positionering van Amerongen, die luidt:

Amerongen…….een waardevolle beleving!

Bewoners en toeristen beamen dit.
Historisch Archief in Allemanswaard.
Iedere laatste vrijdag van de maand is het Historisch Archief open van 18.30 tot 20.00 uur.
Kasteel Amerongen.
De grote trekker voor toeristen is Kasteel Amerongen.De openingstijden zijn dinsdag t.m
zondag van 12.00 tot 17.00 uur. De tuin is open vanaf 11.00 uur. Kijk voor het mooie
winterprogramma op www.kasteelamerongen.nl/agenda. Het programma staat ook op de
www.amerongeninspireert.nl in de rubriek kalender.
Handjes.

In de rubriek HANDJES op de www.amerongeninspireert.nl . Hierop staat een formulier om
mensen te vragen voor vrijwilligerswerk. Je kunt je ook opgeven voor vrijwilligerswerk.
Ook verenigingen kunnen tegen vergoeding hun leden vrijwilligerswerk laten doen bij
evenementen van andere Amerongse verenigingen.
De moestuin op Landgoed Zuylestein is iedere week vrijdags open van 10.00 tot 16.00 uur.
Nieuw in Amerongen:
AMUUZ uit en toch thuis.
AMUUZ is in 2017 opgericht met als doel de inwoners van Amerongen en wijde omgeving
te amuseren.
Hierbij denken wij aan ontspanning door muziek, kunst, dans, quiz, film enz.enz. voor een
zo breed mogelijk publiek.
De “thuishaven” van AMUUZ is de Allemanswaard, maar er kunnen ook elders grotere
buitenaktiviteiten worden georganiseerd.
Kijk voor het actuele programma op: www.amuuz.nl en volg ons op facebook.
Uit en tocht thuis met AMUUZ!
Programma 2017:
Zaterdag 16 december: De Grote (Aamurongsuh) Dorpskwis. Wat weet jij van Amerongen?
Team aanmelden via: info@amuuz.nl

Het publicatiebord op de rotonde:
Tot 31 december 2017 is het bord buiten gebruik. Er was een oude afspraak met dhr. Dick
ten Hope voordat wij het bord verplaats hebben. Daarom is die plaats, volgens de oude
afspraak nu ingenomen door de reklame voor vuurwerk. Alle berichten komen nu wel op
de Kalender op de site amerongeninspireert.nl en in het weekbericht van de
klepperman.Het is zoals het is.
Kerstoptreden Voice Mail

Kerstfeest bij kaarslicht in de Andrieskerk.

Op zondag 17 december is er om 19.30 in de Andrieskerk een muzikaal kerstfeest
georganiseerd door lokale muzikanten en zangers. Traditionele kerstliederen zullen
verschijnen in een nieuw jasje.
Op zaterdag 23 december treden 2 kerstmannen op bij de Jumbo Supermarkt met een
leuke kerstverloting. Van 10.00 tot 15.00 uur zijn zij er bezig.

Veel leesplezier.
Met hartelijke groeten van De Klepperman.

