KLEPPERMAN WEEKBERICHT
de dorpskrant van Amerongen.
Uitgave nr. 56 van 12 mei 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. Terug kijken in vorige weekberichten.
5. Aktie voor De Wingerd.
6. Gezocht medewerker(s) voor Organisatiebureau Amerongen Inspireert.
7. Bron van Inspiratie door Zuster Greet.
8. Safarischip De Blauwe Bever…opening aanlegplaats Amerongen.
9. De pracht van de Meidoorns in Amerongen.
10. Avondvierdaagse Leersum Amerongen.
11. Amerongen Toen en Nu.
12. Afspraken maken voor gebruik Napoleonschuur.
13. Opening Lokaal 22 in de Overstraat.
14. Mooie drone opnamen van Amerongen.
15. Website www.amerongeninspireert.nl kijk op alle rubrieken vooral op
wandelcentrum.
16. Historisch archief in Allemanswaard.
17. Kasteel Amerongen.
18. Handjes.
19. Moestuin Zuylestein iedere vrijdag open van 10 tot 16.00 uur.
20. Mijn buurt welzijn.
21. Proost.

AGENDA voor de komende week:
Kijk wekelijks op website www.cursusprojectamerongen.nl voor het programma.
12 mei:
13 mei:
13 mei:
16 mei:
16 mei:
17 mei:
18 mei:
20 mei:
20 mei:
21 mei:
22 mei:

Grietmarkt op de Laan 10-17 uur.
Kerkdienst Andrieskerk 10.00 uur ds. Hofma.
Kasteel Amerongen Rondleidingen en Suppoostendag 10-17 uur.
Bibliotheek kinder knutsel 14.30-17.00 uur.
Allemanswaard Film 19.30-22.00 uur.
Rijnkapel: workshop klankbeleving 20.00-22.00 uur.
Andrieskerk Concert 20.00 tot 22.00 uur.
Kasteel Amerongen koffieconcert 11.00 tot 12.00 uur.
Andrieskerk Pinksterfeest 10.00 uur dienst Ds.de Ruiter.
Kasteel Amerongen cupcakes versieren door de kinderen 13.30-15.30
Koffiemorgen PCOB 10.00 uur in de Ark.

Meneer de Wijze geeft de klepperman raad en sprak:
“Een groot deel van mijn denken, bestaat uit piekeren”
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.
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 onderwerpen.
AKTIE VOOR DE WINGERD.

Op 31 augustus en 01 september 2017 heeft team de Wingerd, bestaande uit een aantal
medewerkers/vrijwilligers van de Hospice en de familie Hoogendoorn uit Amerongen, de Mont
Ventoux (de “Kale” Berg) beklommen voor het KWF en Hospice de Wingerd in het bijzonder.
In totaal hebben wij een bedrag van 12.500 euro bij elkaar gefietst en gewandeld. Dit bedrag is geheel
ten goede gekomen aan nieuw meubilair voor de kamers in Hospice de Wingerd, wat te zien is op de
onderstaande foto.
Wij willen een ieder die een bijdrage heeft geleverd in welke vorm dan ook hartelijk danken voor deze
bijdrage.

Ook dit jaar zal team de Wingerd weer vertrekken naar de Mont Ventoux om met de stichting Groot
verzet tegen kanker, deze al wandelend of fietsend te bedwingen om ook dit jaar weer een mooi
bedrag bij elkaar te sprokkelen voor het KWF en Hospice de Wingerd in het bijzonder. Een grote wens
van de Hospice is namelijk om een tuinhuis/stiltecentrum te creëren in de omliggende tuin van het
hospice. Een tuinhuis wat meerdere functies zal bekleden, waarbij je kunt denken aan een
stiltecentrum, een plek om buiten te sterven als dat de wens is etc.

Hiervoor zullen er weer de nodige acties gehouden worden, dus houdt onze Facebookpagina Actieteam de Wingerd in de gaten.

https://www.facebook.com/Actie-team-de-Wingerd-Amerongen753212508104648/?ref=br_rs

ORGANISATIEBUREAU AMERONGEN INSPIREERT
Gezocht: een medewerker.(parttime)
2e oproep:
ACHTERGRONDEN:
bij de Vereniging AMON, de ondernemers van Amerongen,
bij de Stichting Amerongen Inspireert,
bij de Stichting Maarten Luther Wandeltocht,
en bij meerdere verenigingen,
bestaat de behoefte om voor de continuïteit over te gaan tot de oprichting van het
Organisatiebureau Amerongen Inspireert.
Het is voor verenigingen en stichtingen steeds moeilijker om aan bestuursleden te komen.
Ook vrijwilligers laten zich moeilijk vinden. Er is de laatste jaren zoveel geïnvesteerd in
AMON de Ameronger Ondernemersvereniging , Amerongen Inspireert en de Maarten
Luther Wandeltocht dat er continuïteits problemen kunnen ontstaan bij het uitvallen van
de 2 voorzitters Rein van Ee en Bert Huibers.
Om die continuïteit te waarborgen wordt het Organisatiebureau Amerongen Inspireert
opgezet.
Het mooie dorp Amerongen heeft hulp nodig. Wie wil haar helpen?
PROFIELSCHETS :
1. samenwerkingsverbanden opzetten, te weten:
- Bevordering van het toerisme naar Amerongen.
- Bevordering van wandelen in en om Amerongen.
- Informatieverstrekking aan de Amerongse bevolking.
- Netwerken kunnen opbouwen met gemeente, verenigingen, stichtingen,RBT en
ondernemers.
- Beschikken over tekstuele- en communicatieve vaardigheden.
- Gevestigd in Amerongen.
- Deskundige bezetting, die continu beschikbaar is voor de taken.
- Is het ‘gezicht’ evenals de ‘handen en voeten’ van AMON en Amerongen
Inspireert en St.Maarten Luther Wandeltocht.
- Kan communicatief soepel en initiatief operenen.
- Houdt een duidelijke verslaglegging bij van alle werkzaamheden.
- Houdt een urenregistratie bij waarop financiële vergoedingen zijn gebaseerd.
- Kan innovatieve voorstellen doen en uitwerken.
- Past binnen het Amerongse verenigingsleven.
- Heeft draagvlak bij de Amerongse bevolking.

2. Voorzitters Rein van Ee en Bert Huibers en Philip Nederkoorn van NOVAD
(webmaster van www.amerongeninspireert.nl ) zullen de werkzaamheden van het
nieuw op te zetten bureau aansturen en er supervisie op houden.
3. Als u zich herkent in het bovenstaande profiel, of kent anderen die daarin passen,
geef u dit dan s.v.p. zo snel mogelijk door aan Rein van Ee via e mail:
rjvee@ziggo.nl

BRON VAN INSPIRATIE

Het toverstokje van God?
Onlangs vertelde een mevrouw: ‘Ik was een paar dagen weg en toen ik thuiskwam, leek het net
of er iemand met een ‘toverstokje’ in de tuin was geweest. Alles stond ineens in volle bloei.’ Zo
zat ik enkele weken geleden in onze tuin onder de bloeiende prumisboom. Betoverend! Al die
kleuren en geuren, écht paradijselijk mooi! Een ‘oude baas’ van 92 jaar uit Zorgcentrum Charim Elim genoot ook van de weelde in onze tuin. Ik hoorde hem met een gebroken stem zachtjes

zingen ‘ Hoe groot zijt Gij’! Even een stukje hemel op aarde, het goede leven, harmonie… We
raakten in gesprek. We deelden ons verlangen naar geliefden die er niet meer zijn. Hij haalde
herinneringen op aan zijn vrouw, die ……. Ik vertelde over mijn moeder, die ik nog steeds mis.
Mijn moeder hield ook zo van de lente. Ze kon intens genieten van de prachtige natuur. We
wandelden nog even samen door de tuin en gingen elk weer onze weg, een waardevol moment.
Te midden van gebrokenheid, genoten we van Gods ‘toverstokje’. Dat is wat het Bijbelboek
Prediker mij leert: dat je God niet alleen met woorden bedankt, maar ook door te genieten van
wat Hij geeft.

Zuster Greet

Zendings Diaacones Zr. Greet, leidinggevende van de Zendings Diaconessen.

DE BLAUWE BEVER IN AMERONGEN.
Officiele opening door wethouder Veldhuizen van de aanlegplaats bij het Eck en Wielse
veer van de Blauwe Bever.

De Stichting Rijnoevervaarten heeft de loswal bij het Amerongse veer aan de Rijn ook als
aanlegplaats gekozen. Van hieruit kunnen mooie RijnvaarteN gemaakt worden.
Zo was er vrijdag bij de opening een Rijnvaart naar de lepelaars kolonie.
De boot was helemaal vol met 65 passagiers
Op de website: www.deblauwebever.nl kun je zien welke Rijnvaarten er worden
gehouden. Met de tijden, en de kosten en de opstapplaatsen. Ook kun je hier boeken.
Inlichtingen kun je opvragen via info@deblauwebever.nl
Toespraak van wethouder Henk Veldhuizen.

De officiële opening door wethouder Henk Veldhuizen aan boord.
Met daarbij Tine van der Stroom, voorzitter van de Stichting Rijnoevervaarten.

Je zit mooi op het bovendek met ruim uitzicht over de zomerdijken….het is genieten!

En dan vaart De Blauwe Bever weg.

Mooie meidoorns in Amerongen en vooral op de veerweg naar de pont.

Amerongen in meidoornpracht. Kom kijken….vooral de Veerweg

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

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

Lokaal 22:
Overstraat 22, v.h. Il Sogno.
E mail: info@lokaal22.nl
www.lokaal 22.nl
Opgericht 27 april 2018.
Eigenaren: Maarten Hartog 06-24243040 e-mail: maarten@lokaal22.nl
Olaf Postmus 06-28982720 e-mail: olaf@lokaal22.nl

Het mooie pand in de Overstraat
Wat doet Lokaal22?
1. Ijs verkopen, en koffie en thee.
2. Glas wijn op termijn schenken.
3. Broodjes e.d. op termijn.
Maarten, Barbara en Olaf voor hun vitrine met het grote assortiment kwaliteits ijs.

Wat zijn hun sterke punten?
1. Mooie centrale lokatie in het oude dorp.
2. Het is een mooi ontmoetings lokaal.
3. Lokale produkten.
4. Persoonlijke bediening en aandacht.
5. Eerlijk=heerlijk is hun slogan.
6. Dagelijks open van 8.30 tot 20.30 uur zomer en winter 7 dagen per week.
Wat is de vraag aan de Amerongers?
Stap eens binnen, kom proeven en ontmoeten.

VLIEGEN MET DE DRONE BOVEN AMERONGEN.

Wat een prachtdorp is Amerongen toch.

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.
De vraag is: kom met je oude beelden van Amerongen en geef die af aan het archief.

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.
PROOST
Hij was negentig jaar en zat met van ouderdom trillende handen voor zijn dokter, omdat
hij zich niet lekker voelde.
Kunt u uw handen niet stil houden?’’
‘Nee’, zei hij met bibberende stam.
‘Drinkt u veel?’

Hij dacht even na en mummelde:
‘Ja…..maar ik mors ook een heleboel.’

De klepperman wenst een prettig weekend.

Veel leesplezier.
Met hartelijke groeten van De Klepperman.

