KLEPPERMAN WEEKBERICHT
de dorpskrant van Amerongen.
Uitgave nr. 48 van 17 maart 2018

INHOUD:
1. Agenda voor de komende week.
2. Meneer de Wijze.
3. Berichten voor het weekbericht van de klepperman.
4. Mooie gedichten. Van Nicolaas Beets en van Gerrit Agterberg. Ter inspiratie.
5. Napoleonschuur Expositie. Foto’s van Jan Kalff van Tabaksschuren.
6. Nieuwe winkel in de Overstraat.
7. Amerongen Toen en Nu.
8. Nieuwe winkel in Amerongen in de Overstraat.
9. Foto van de nieuwe winkel van Herma Gerritsen.
10. Mooie drone opname van Kasteel Amerongen.
11. Website www.amerongeninspireert.nl kijk op alle rubrieken vooral op
wandelcentrum. En binnenkort een aparte rubriek BUSINESS voor de Amerongse
ondernemers.
12. Historisch archief in Allemanswaard.
13. Kasteel Amerongen.
14. Palmpasen optocht van de Andrieskerk naar Kasteel Amerongen.
15. Dorpsakker de Parel vraagt vrijwilligers.
16. Handjes.
17. Moestuin Zuylestein altijd laatste vrijdag van de maand open van 10 tot 16.00 uur.
18. Mijn buurt welzijn.
19. Moppen van Max Tailler.
AGENDA voor de komende week:
Kijk wekelijks op website www.cursusprojectamerongen.nl voor het programma.
17 maart:
Tentoonstelling in de Napoleonschuur tot 1 april 11.00-17.00 uur
Foto’s van Tabaksschuren gemaakt door Jan Kalff.
18 maart:
Kerkdienst Andrieskerk 10.00 uur CYA dienst. Ds.Hofma.

21 maart: gemeenteraadsverkiezingen.
21 maart:
21 maart:
22 maart:
23 maart:
23 maart:
24 maart:
24 maart:
24 maart:
25 maart:
25 maart:

25 maart:

PCOB koffiemorgen 10.00 uur in de Ark.
Workshop Natuurlijk Bloemen 19.00 uur.
Elim filmavond 19.30 uur.
Andrieskerk Cello Concert 20 uur Utrechts Consevatorium leerlingen.
Allemanswaard concert JW Roy muziektheater 20.00 uur.
Schoonmaak dag 10-12.00 uur. Onder leiding van Marieke Flikkema.
Kasteel Amerongen sneeuwklokjes wandeling 14.00-15.30 uur
Allemanswaard The Passion 20.00 uur.
Kerkdienst Andrieskerk 10.00 uur Palmpasen Ds. De Ruiter.
Palmpasen optocht: 11.15 uur Vertrek bij de Andrieskerk Palmpasen
Optocht……”Haantje Pik” optocht naar Kasteel Amerongen. Daar gaan de
kinderen paaseitjes zoeken
in de tuin. Er is een mooie prijs voor de mooiste Haantje Pik stok. En er is
limonade voor de kinderen.
Zendingshuis Themadienst Kees Brouwer. 19.00 uur.

Meneer de Wijze geeft de klepperman raad en sprak:
“Ik houd wel van onzin, mijn hersens worden er zo lekker wakker van”
BERICHTEN VOOR DE KLEPPERMAN.
Als u een bericht heeft voor de Amerongers, mail dat dan naar rjvee@ziggo.nl Dan wordt
dat geplaatst in het weekbericht van de klepperman en op het rotonde publicatie bord en
in de kalender van www.amerongeninspireert.nl . Dan blijft iedereen op de hoogte van
wat er speelt in Amerongen.
Mooie gedichten:

Mooi gedicht van Nicolaas Beets.

Bemoediging.
Een mens lijdt dikwijls het meest
Door het lijden, dat hij vreest,
Doch dat nooit op zal dagen.
Zo heeft men meer te dragen,
Dan God te dragen geeft.
Het leed dat is, drukt niet zo zwaar,
Als vrees voor allerlei gevaar.
Maar komt het eens in huis,
Dan helpt de Heere altijd weer,
En geeft Hij kracht naar kruis.
Mooi gedicht van Gerrit Agterberg.
Aanwezigheid.
Gij zijt bij mij den nacht, den dag, den nacht,
Eens hebt gij het heelal mij toegedacht,
Maar dat is tot dit lichaam teruggebracht.
Gelijk de wind die om de huizen is,
Zo zijt gij mij een wenseloos gemis.
Ik heb u lief, het is zoals het is!
NAPOLEONSCHUUR EXPOSITIE
Op vrijdag zaterdag en zondag t/m 4 april kunt u gaan kijken naar de expositie van Jan
Kalff in de geheel verbouwde Napoleonschuur.
Deze wordt op 13 april 2018 officieel geopend.

De gebroeders van de Grift druk werkend in de tabak.

Nieuwe winkel in de Overstraat geopend.
Op de Overstraat nr. 67 is de winkel geopend van Mevrouw Herma Gerritsen. Onder de
titel Gragon’s Glow beeldjes komt zij de leegstande winkel weer vullen.

Herma Gerritsen voor haar collectie beeldjes.
De winkel is geopend vanaf 3 maart 2018.
Wat doet Dragon’s Glow?
1. Verkopen van beelden.
2. Verkopen van glas sierwerk.
3. Verkopen van wierook
4. Houden van workshops fimo klei.
5. Ontwerpen van sleutelhangers.
6. Ontwerpen van sierraden.
7. Ontwerpen van kransen en droomvangers.
Wat zijn de sterke punten van Herma?
1. Een volledig nieuw assortiment in Amerongen.
2. Workshops houden voor creatieve mensen.
3. Laagdrempelige toegang bieden.
4. Importeren uit Frankrijk.

5. Importeren uit Engeland.
6. Hoge kwaliteit leveren
7. Uniek assortiment.
De openingstijden zijn:
Dinsdag t/m vrijdags van 9.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 17.00 uur
Zaterdags van 10.00 tot 14.00 uur.
Vraag aan de Amerongers:
Stap eens even binnen en bekijk het mooie uitgebreide assortiment beelden en glaswerk.
En doe mee met de workshops.

Mooi glaswerk.

Mooi om te zien!
AMERONGEN TOEN EN NU.
Via facebook: www.facebook.com/AmerongenToenEnNu plaatst Arie Rebergen oude
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

Nieuwe winkel in de Overstraat nu open.
Voor leuke aparte cado’tjes.

VLIEGEN MET DE DRONE BOVEN AMERONGEN.

Overzicht van Kasteel Amerongen met het dorp Amerongen.

DE WEBSITESITE: www.amerongeninspireert.nl
Het weekbericht van de KLEPPERMAN is een van de vele aktiviteiten van de Stichting
Amerongen Inspireert. Kijk maar op de website: www.amerongeninspireert.nl Dit is een
van de beste websites van Amerongen. Met tal van rubrieken zoals de KALENDER en
WANDELCENTRUM waarop maar liefst 50 uitgewerkte wandelingen zijn te downloaden.
DEZE BESTE WEBSITE VAN AMERONGEN EN OMGEVING WORDT DAGELIJKS BIJGEWERKT
DOOR NOVAD REKLAME BURO DIE DE WEBMASTER IS.
KIJK WEKELIJKS OP DEZE INFORMATIEVE PROFESSIONELE WEBSITE.

HISTORISCH ARCHIEF.
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.
KASTEEL AMERONGEN.
De grote trekker voor toeristen is Kasteel Amerongen. De openingstijden zijn van april t/m
oktober dinsdag t/m. zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Vanaf november t/m. maart zijn de
openingstijden van donderdag t/m zondag van 11.30 uur tot 16.00 uur. De rondleidingen
starten op ieder heel uur. Tijdens schoolvakantie en de kerstperiode gelden afwijkende

openingstijden, zie hiervoor de website. De tuin is open vanaf 11.00 uur. Kijk voor actuele
programma’s op www.kasteelamerongen.nl/agenda. Het programma staat ook op de
www.amerongeninspireert.nl in de rubriek kalender. En wekelijks in het weekbericht van
de klepperman en op het rotonde bord.
PALMPASEN OPTOCHT WEER TERUG IN AMERONGEN.

Op zondag 25 maart 2018 wordt de Palmpasen optocht gehouden. “
Om 11.15 uur vertrekt de “Haantje Pik”optocht vanaf de Andrieskerk naar Kasteel
Amerongen waar in de tuin naar paas eitjes wordt gezocht door de kinderen. Voor de
mooiste “Haantje Pik”stok is een prijs. De kinderen krijgen limonade. De Palmpasen wordt
vooraf gegaan met de grote trommel en muziek?
Handjes.

Door dorpsakker de Parel worden vrijwilligers gevraagd voor tuin werkzaamheden.
Opgeven via www.zdh.nl
In de rubriek HANDJES op de www.amerongeninspireert.nl staat een formulier om
mensen te vragen voor vrijwilligerswerk. Je kunt je ook zelf opgeven voor
vrijwilligerswerk. Ook verenigingen kunnen eventueel tegen vergoeding hun leden
vrijwilligerswerk laten doen bij evenementen van andere Amerongse verenigingen.
MOESTUIN OP ZUYLESTEIN.
De moestuin op Landgoed Zuylestein is IEDERE WEEK vrijdags open van 10.00 tot 16.00
uur. Ga daar eens kijken.

MIJN BUURT WELZIJN.
Kijk eens op de website: www.mijnbuurtwelzijn.nl voor nieuwtjes.
Klepperman is gek op de moppen van Max Tailleur.
Zoals deze:”
Weet u
“Hoe men een Joods kind noemt dat niet besneden is……….een meisje”
Veel leesplezier.
Met hartelijke groeten van De Klepperman.

