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AGENDA voor de komende week:
Kijk wekelijks op website www.cursusprojectamerongen.nl voor het programma.
26 mei:
26 mei:
26 mei:
27 mei:
27 mei:
31 mei:
31 mei:
1 juni:

Amerongse Koploop.
Kasteel Amerongen 15.30-17.30 oldtimer show.
Kasteel Amerongen Concert 20.00 uur.
Kerkdienst Andrieskerk 10.00 uur Ds. De Ruiter.
Zendingshuis 19.00 uur themadienst.
Zendingshuis Gastenweekend Rouwdragen 10.00 uur-17.00 uur.
Rijnkapel. Avond Die Salzmanner von Tibet. 20-22 uur.
Meester Tijmen gedag zeggen op 1 juni van 16-18 uur
Wilhelminaschool.
2 juni:
Concert Andrieskerk 20.00 uur.
3 juni:
Andrieskerk kerkdienst 10.00 uur door ds. De Ruiter.
3 juni:
Kasteel Amerongen, expositie De Duitse Keizer komt.
Van 4 t/m 9 juni collecte van het Epilepsiefonds.

Het nieuwe Privacybeleid van de Klepperman.

De Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) is per 25 mei 2018 ingegaan.
Ook de Klepperman heeft het privacybeleid bijgewerkt.
Als u het weekbericht van de klepperman niet meer wilt ontvangen kunt u de knop
verwijderen gebruiken aan het eind van het weekbericht. De klepperman gebruikt
uitsluitend uw e-mailadres voor het weekbericht.
Meneer de Wijze geeft de klepperman raad en sprak:
“Prima als mensen achter mijn rug om praten, want dat is de plek waar ze thuishoren”.
Taalhulpen gevraagd op het Zendingshuis.
Op het zendingshuis worden elke maandagmorgen taallessen gegeven aan migranten.
Daarbij worden taalmaatjes gevraagd. Aanmelden bij Corry Eilander tel. 0343-723780 of
via mail: c.eilander@zdh.nl
3e Uitmarkt in Amerongen.
Op vrijdag 14 september 2018 wordt van 18.00 tot 21.00 uur de 3e uitmarkt “Amerongen
in Beweging”georganiseerd in Allemanswaard.
Opgave voor deelname vóór 1 augustus via e mail met NAW gegevens naar
welkom@deproloog.cc t.a.v. Mirjam Schennach.Of bel: 06-31175929.
Schrijf in voor het 40e VOLVO REEDE ATV OPEN.
Van zaterdag 16 juni t/m. zondag 24 juni 2018 wordt op het tennispark van de Amerongse
Tennisvereniging weer het jaarlijkse VOLVO REEDE ATV OPEN tennistournooi
gehouden.Kijk voor deelname opgave op www.amerongsetennisvereniging.nl of op
facebook (Facebook.com/atvamerongen) of op Twitter (twitter.com/atvamerongen)
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 uitgaven.
Ameronger Koploop op 26 mei 2018.
De opbrengst van dit evenement komt ten goede aan Team AMAZING,deelnemer aan de Roparun
2018 die plaats vindt van 19-21 mei 2018 en is een non-stop estafetteloop, waarbij teams een
sportieve prestatie leveren om geld bij elkaar te brengen voor palliatieve zorg aan mensen met
kanker, onder het motto: “Leven toevoegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden
toegevoegd aan het leven” De Koploop vindt plaats in Amerongen. Afhalen startnummers,
inschrijven en omkleden bij Workout Sportschool.zie: www.workoutamerongen.nl Industrieweg
Noord 4c Amerongen. Doe mee op 26 mei. Afstanden: jeugd 3 t/m 7 jaar jeugdloop van 750 meter.
Kids tot 12 jaar jeugdloop van 1500 meter. Volwassenen keus uit 5 of 10 kilometer.
Record aantal bezoekers Kasteel Amerongen.

Op 2e Pinksterdag kwamen er maar liefst 1260 betalende bezoekers op Kasteel Amerongen. Een
record.

Gedag meester Tijmen.
Op vrijdag 1 juni kun je meester Tijmen gedag zeggen. Hij is dan 40 jaar in het basisonderwijs
werkzaam geweest op de Wilhelminaschool. Daar kun je van 16.00 tot 18.00 uur afscheid van hem
nemen. Want hij gaat met pensioen.
HEUVELRUG ERGOTHERAPIE.
Opgericht augustus 2017.
Gevestigd in het Gezonheidscentrum Amerongen in januari 2018.
Adres: Koningin Wilhelminaweg 85, tegenover de Molen.
Telefoon: 06 33689498 info@heuvelrug-ergotherapie.nl www.heuvelrug-therapie.nl
Adres Kon.Wilhelminaweg 85, 3958 CL Amerongen.
Eigenaar Saar Jansen. Gediplomeerd ergotherapeut. Zij heeft een HBO opleiding en voldoet aan
alle kwaliteitsnormen. Zij werkt zelfstandig in het gezondheidscentrum.
Wat doet ergotherapie?
1. Verbetert lichaamshoudingen.
2. Geeft inzicht in fysieke-en mentale klachten.
3. Geeft advies over hulpmiddelen, zoals een instrument om zelfstandig steunkousen
aantrekken.
4. Geeft advies over de hulpmiddelen en oefent daarmee.
5. Geeft scootmobiellessen.
6. Helpt beter zelfstandig te kunnen werken en wonen.
7. Geeft adviezen over woning aanpassingen.
8. Helpt balans te zoeken tussen wat wil ik en wat kan ik.
9. Hulp geven en advies aan mantelzorgers.
10. Klankbord zijn voor de eerste lijn, zonder schroom.
11. Geeft open spreekuur, zonder kosten, dinsdag ochtend van 9 tot 10 uur buiten de
schoolvakanties.
12. Gratis gesprek geeft de patiënt vaak al genoeg informatie over de klachten.
13. Een ergotherapeut is gespecialiseerd in houdingen. Zij kijkt onder andere naar hoe je zit,
staat, ligt, loopt, tilt en bukt. Als dit pijnklachten geeft, kan het zijn dat je houding niet
goed is. Door goed te kijken naar jouw bewegingen en houding, gerelateerd aan jouw
klachten, kan een ergotherapeut adviezen geven waardoor klachten kunnen verminderen
of verdwijnen. Ergotherapie wordt voor 10 uur per jaar vergoed door de basisverzekering,
het wettelijk eigen risico is van toepassing.
14. Bedrijven kunnen een werkplekcheck laten doen.
15. Het gezondheidscentrum is op werkdagen geopend van 8.00 tot 17.00 uur. En op
maandagavond van 19.00 tot 21.00 uur.
Wat zijn de sterke punten van Heuvelrug Ergotherapie?
1. Goed kunnen luisteren.
2. Goed verbindingen kunnen leggen.
3. Goed breed kijken en denken.
4. Is heel goed in klankborden.
5. Werkt zonder druk te leggen op de contacten tijdens het gratis spreekuur.
Wat wil Saar Jansen de Amerongers vragen?

Kom eens langs op het gratis spreekuur om kennis te maken.

Dit is het gezondheidscentrum waar de praktijk Heuvelrug Ergotherapie van Saar Jansen zit.

Ik ben Saar Jansen met mijn hulpmiddelen.

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

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.

Ruil je Rijk.
Er is een zomer kleding ruil ‘Ruil je Rijk’ Op maandag 21 mei (2e Pinksterdag) hangen ze
opnieuw de was uit tussen de bomen bij Il Sogno Zuylestein. Van 14.30 tot 17.30 uur. Ga er
kijken!

KASTEEL AMERONGEN.
Bezoek ook de expositie DE DUITSE KEIZER KOMT naar 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.
Karel Appeltje.
Moos bezocht het Stedelijk Museum, waar een tentoonstelling werd gehouden van
moderne schilderijen. ‘En dit’, zei Moos tot een suppost, ‘iszeker zo’n moderne karikatuur
van zo’n mesjoggene schilder’.
‘Nee, antwoorde de man, ‘u staat door een spiegel’.
De klepperman wenst een prettig weekend toe.
Veel leesplezier.
Met hartelijke groeten van De Klepperman.

