KLEPPERMAN WEEKBERICHT
de dorpskrant van Amerongen.
Uitgave nr. 51 van 7 april 2018

INHOUD:
1. Agenda voor de komende week.
2. Meneer de Wijze geeft de klepperman raad.
3. Berichten voor het weekbericht van de klepperman.
4. Speelgoed- en kinderboekenmarkt
5. Het Amerongse Volkslied.
6. Avondvierdaagse Leersum Amerongen.
7. Amerongen Toen en Nu.
8. Sport en Health WORKOUT Amerongen.
9. Concert Voice Mail.
10. Mooie drone opname van Kasteel Amerongen.
11. Website www.amerongeninspireert.nl kijk op alle rubrieken vooral op
wandelcentrum.
12. Historisch archief in Allemanswaard.
13. Kasteel Amerongen.
14. Handjes.
15. Moestuin Zuylestein iedere vrijdag open van 10 tot 16.00 uur.
16. Mijn buurt welzijn.
AGENDA voor de komende week:
Kijk wekelijks op website www.cursusprojectamerongen.nl voor het programma.
7 april:
Zendingshuis 10 uur Rwandadag.
8 april:
Kerkdienst 10.00 uur in de Andrieskerk. Ds. De Ruiter.
10 april:
PCOB middag 14.30 uur. Films van Arie Rebergen.
13 april:
Opening Napoleonschuur 16.00 uur.
13-14-15 april:Expositie Napoleonschuur door Dolf Veenvliet.
13 april:
Concert Andrieskerk 17e eeuwse composities.
14 april:
Speelgoed- en kinderboekenmarkt.
15 april:
Kerkdienst 10.00 uur Andrieskerk Ds. De Ruiter.
15 april:
Koffie Concert Kasteel Amerongen. 11.00 uur.
Meneer de Wijze geeft de klepperman raad en sprak:
“Wie kattenkwaad wil uithalen, is al gauw de gebeten hond”
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.

SPEELGOED- EN KINDERBOEKENMARKT.
Op zaterdag 14 april wordt er van 13.00 tot 17.00 uur een speelgoed-en
kinderboekenmarkt gehouden op de Bosuil (BSO en kinderverblijf . De opbrengst gaat naar
een goed doel, namelijk dierenasiel de Hazenberg.
LEER HET UIT JE HOOFD….voor Koningsdag en zing mee op de Hof.

Amerongs Volkslied:
Waar lang geleen de Batavier,
Eens leefde frank en vrij,
Daar ligt nu Amerongen fier
Hun nazaat dat zijn wij.
In ’t liflijk groen verscholen,
Aan d’oever van de Rijn
Daar wonen en daar werken zij,
Die Bata’s zonen zijn.

Maar wat er ook veranderd zij,
In trouw zijn w’hun gelijk.
Die deugd zo groot als Batavier
Zijn d’Amerongers rijk.
In trouw aan koning en koninginne
En ’t koninklijk gezin.
Hoezee voor ’t Batavierenland,
Hoezee voor koning en koningin

Avondvierdaagse Leersum Amerongen.
De 23e Avondvierdaagse in Leersum/Amerongen wordt gehouden van 22 t/m 25 mei 2018.
Er is een nieuw bestuur waardoor de Avondvierdaagse ook dit jaar weer kan doorgaan. Je
kunt je voor deelname opgeven via info@avondvierdaagseleersum.nl . Ook worden nog
vrijwilligers hulpen gevraagd.
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
Sport en Health WORKOUT Amerongen.

Opgericht januari 2016.
Eigenaren: Dennis van Dijk en Kees Vink (heeft ook Sport en Health Bodyflash in
Woudenberg).
Gegevens: telefoon: 0343-763820; e mail: info@workoutamerongen.nl ; website:
www.workoutamerongen.nl

Wat doet WORKOUT?
1. Fitness lessen voor jong en oud.
2. Groepslessen, zoals boksen,yoga, body pump, body vive en spinning.
3. Prive lessen en personal trainingen.
4. Revalidatielessen in samenwerking met PMI Gezondheidscentrum in Amerongen.

Dennis van Dijk, mede eigenaar.
Wat zijn de sterke punten van WORKOUT?
1. Persoonlijke begeleiding.
2. Fitness programma’s op maat.
3. Brede openings tijden:
Van 9.00 tot 12.00 uur en van 15.30 tot 22.00 uur
Zaterdag en zondag van 9.00 tot 12.00 uur.
4. Lidmaatschappen voor onbeperkt sporten, inclusief koffie, thee of sportdrank.
Er zijn 3 lidmaatschappen: a. voor 6 maanden.
b. voor 12 maanden.
c. voor 24 maanden.
5. Proefweek om te sporten en kennis te maken met WORKOUT.
6. breeds assortiment meest moderne fitness toestellen.
Wat vraagt WORKOUT aan de Amerongers?
Neem een kontakt met ons op of probeer zo’n proefweek fitness. Stap eens binnen en
bespreek alles met de trainers.

Een zaal vol toestellen. En…hyper modern!
AMERONGEN WORDT STEEDS MEER CENTRUM VOOR WANDELAARS.

CONCERT Voice Mail in de Amerongen in de Ark .

Bezoek dit byzondere Voorjaarsconcert in De Ark

21 april 2018 om 20.00 uur in de Ark

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.
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.
ZONDER BON.
Rechter: “U geeft toe dat u al vier keer in dezelfde modezaak hebt ingebroken. Wat heeft
U daar gestolen?”
Moos: “Maar één jurk, maar ik moest hem drie keer voor mijn vrouw ruilen”.
De klepperman wenst een prettig weekend.

Veel leesplezier.
Met hartelijke groeten van De Klepperman.

