KLEPPERMAN WEEKBERICHT
de dorpskrant van Amerongen.
Uitgave nr. 49 van 25 maart 2018

INHOUD:
1. Agenda voor de komende week.
2. Uitslag gemeenteraads verkiezing.
3. De Klok 1 uur vooruit zetten.
4. Meneer de Wijze geeft de klepperman raad.
5. Berichten voor het weekbericht van de klepperman.
6. Laantje Lievendaal weer open.
7. Politie team Amerongen.
8. Bibliotheek schrijf morgen.
9. Napoleonschuur Expositie. Foto’s van Jan Kalff van Tabaksschuren.
10. Ondernemer Nico Sondervan van uzs Uitdeuken zonder Spuiten.
11. Amerongen Toen en Nu.
12. Mooie drone opname van Kasteel Amerongen.
13. Website www.amerongeninspireert.nl kijk op alle rubrieken vooral op
wandelcentrum. En binnenkort een aparte rubriek BUSINESS voor de Amerongse
ondernemers.
14. Historisch archief in Allemanswaard.
15. Kasteel Amerongen.
16. Palmpasen optocht van de Andrieskerk naar Kasteel Amerongen.
17. Uitleg van de opbouw van de palmpasen stok. De symboliek.
18. Mooi oud gedicht Lentegroet. Uit 1906.
19. Dorpsakker de Parel vraagt vrijwilligers.
20. Handjes.
21. Moestuin Zuylestein iedere vrijdag open van 10 tot 16.00 uur.
22. Mijn buurt welzijn.
23. Cursus schrijf-en computercoaching op het Zendingshuis.
24. Moppen van Max Tailler.
AGENDA voor de komende week:
Kijk wekelijks op website www.cursusprojectamerongen.nl voor het programma.
25 maart:
Tentoonstelling in de Napoleonschuur tot 1 april 11.00-17.00 uur
Foto’s van Tabaksschuren gemaakt door Jan Kalff.
24 maart:
Schoonmaak dag 10-12.00 uur. Onder leiding van Marieke Flikkema.
24 maart:
Kasteel Amerongen sneeuwklokjes wandeling 14.00-15.30 uur
24 maart:
Allemanswaard The Passion 20.00 uur. En middag 16.30 uur.
25 maart:
Kerkdienst Andrieskerk 10.00 uur Palmpasen Ds. De Ruiter.
25 maart:
Palmpasen optocht: 11.15 uur Vertrek bij de Andrieskerk Palmpasen
Optocht……”Haantje Pik” optocht naar Kasteel Amerongen. Er zijn 7
muzikanten en een trommelaar van Ons Genoege. 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.
25 maart:
Zendingshuis Themadienst Kees Brouwer. 19.00 uur.
27 maart:
Koffiemorgen PCOB 10.00 uur de Ark.
29 maart:
10.00 uur Bibliotheek schrijven met Marie.
31 maart:
Open dag ATV…maak gratis kennis met tennis.

31 maart:
1 april:

Paasnacht Paaswake 21.30 in de Andrieskerk. Ds. De Ruiter.
Paas kerkdienst 10.00 uur in de Andrieskerk Ds. Hofma.

UITSLAG GEMEENTERAADS VERKIEZING:
VVD:
7 zetels
Gr.L/PvdA: 6 zetels
D66:
5 zetels
CDA:
4 zetels
BVH:
4 zetels
SGP:
2 zetels
CU:
1 zetel
Totaal 29 gemeenteraads leden. De SP deed niet mee.
De VVD is de grootste partij in de Gemeente Utrechtse Heuvelrug en mag nu het College
van wethouders gaan kiezen.
We zijn benieuwd hoe dat er uit gaat zien.

Zet de klokken op de ZOMERTIJD door ze 1 uur vooruit te zetten. Dan blijf je “bij de tijd”
Meneer de Wijze geeft de klepperman raad en sprak:
“De tijd vliegt, zorg dus dat je zelf de piloot bent”
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.
LIEVENDAALS LAANTJE WEER OPEN.
Het wandellaantje is weer open. De aangetroffen asbest is verwijderd. En nieuwe
verharding is aangebracht.

CREATIEF SCHRIJVEN IN DE BIBLIOTHEEK.
Op donderdag 29 maart, van 10.00 tot 12.00 uur leert Mieke Brummelhuis je creatief te
schrijven. Heb je vragen mail: mariebrummelhuis.nl
Politie team voor Amerongen.
Er zijn 2 wijkagenten die de Amerongers kunnen benaderen namelijk Nick Broekhuizen en
Arend Jan van Hattum.
Zij werken vanuit het pilitiebureau aan de Dorpsstraat 28 te Doorn.
Dit bureau is geopend:
- Maandag van 13.00 uur tot 16.30 uu
- Dinsdag van 14.00 uur tot 19.00 uur.
- Woensdag gesloten.
- Donderdag van 13.00 uur tot 16.30 uur.
- Vrijdag 8.30 uur tot 12.00 uur.
- Zaterdag gesloten.
- Zondag gesloten.
De politie is 24 uur per dag bereikbaar via 0900-8844.
Bel bij verdachte-, levensbedreigende-,en heterdaad situaties met het landelijk bekende
telefoonnummer 112.
Op www.politie.nl is veel meer informatie over uw lokale politie te vinden. O.a. over het
doen van aangifte.

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.

Amerongen Zakelijk.
Deze keer:
UZS Amerongen.
Dat staat voor UITDEUKEN ZONDER SPUITEN.
Opgericht oktober 2016.
Eigenaar Nico Sondervan.
Nico besloot, na 30 jaar ervaring in loondienst als autoschade hersteller, om voor zichzelf
te beginnen.
DAT IS EEN HEEL MOEDIGE STAP! Bravo! DAT TOONT ONDERNEMERSCHAP, maar ook wel
een sprong in het diepe. Nico heeft er geen spijt van dat hij die stap gezet heeft.
Wat doet UZC ?
1. Uitdeuken van auto’s bij autogarages.
2. Uitdeuken van auto’s van particulieren in zijn werkplaats in Overberg.
3. Schade opmetingen.
4. Verschillende autoschades repareren zoals hagelschade,stormschade,
parkeerschade. Allemaal kleine schades waarbij geen spuitwerk aan te pas komt.
Wat zijn de sterke punten van UZS ?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Snelle service
Opmeting van de schade en een vooraf prijsopgave.
Beschikt over speciaal gereedschap.
Komt bij particulieren aan huis voor de schade opmeting.
Reparatie zonder spuitwerk.
30 jarige ervaring met auto schades

Wat vraagt Nico Sondervan van de Amerongers?
Neem bij schade kontakt met mij op via 06-27048727
Kijk op de website www.uzsAMERONGEN.nl mail: info@uzsamerongen.nl
Adres Domineesteek 8, Amerongen.

Nico Sondervan bij de schadebehandeling van een auto.

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

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.
BINNENKORT MET EEN APARTE RUBRIEK: Business Club Amerongen Inspireert.
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 onder leiding van 7 muzikanten en de grote trommel naar in de tuin om daar
paas eitjes te zoeken. Voor de mooiste “Haantje Pik”stok is een prijs. De kinderen krijgen
limonade. Hiermee wordt een oude traditie weer in ere hersteld.
Uitleg van de symboliek van De Palmpasenstok.

Een heel oud Amerongs Lentegedicht aangereikt door Brand Rebergen.

Mooi gedicht uit 1906 van Thomkins.
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.
CURSUS SCHRIJF- EN COMPUTERCOACHING IN HET ZENDINGSHUIS.
Deze cursus is bestemd voor mensen die als werkzoekende of voor hun baan beter willen
leren schrijven, zowel op papier als digitaal op de computer. Iedere vrijdag van 9.30 tot
11.00 uur worden de lessen gegeven in het Zendingshuis. Opgeven bij Corry Eilander 0618958434 of per mail: c.eilander@zdh.nl
Elke les begint met een dictee op de computer. Daarbij komen woorden aan de orde, die
gerelateerd zijn aan het werk. Het geleerde wordt ook in praktijk gebracht. Cursisten gaan
bijv. aan de slag met een sollicitatiebrief of stellen een mail of rapportage op voor hun
werkgever. Ook leren ze welke arbeidsrechten ze hebben, bijv. verlof en vakantiedagen.
Klepperman is gek op de moppen van Max Tailleur.
Zoals deze:”
“Nou wat zeg ik!”
Bram kwam onverwachts thuis en vond zijn vrouw in bed met een vreemde man.”Wat doe
jij daar?” schreeuwe Bram. Waarop Saar tot de man in bed zei: “Heb ik je niet gezegd, dat
ie achterlijk is?”
Veel leesplezier.
Met hartelijke groeten van De Klepperman.

