KLEPPERMAN WEEKBERICHT
de dorpskrant van Amerongen.
Uitgave nr. 59 van 2 juni 2018.
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1. Agenda voor de komende week.
2. Meneer de Wijze geeft de klepperman raad.
3. Taalhulpen gevraagd.
4. 3e Uitmarkt in Allemanswaard.
5. Biologische groenten te koop op de Parel.
6. Repaircafé in Elst.
7. Film kijken in de Binder van het Filmhuis Amerongen.
8. SVA Jazzdance in de prijzen.
9. Cuneradag in Rhenen.
10. Cunera Pelgrimstocht en Romeinenmiddag.
11. Wandelexcursie .
12. Help, De Duitse Keizer komt.
13. 40e VOLVO REEDE ATV OPEN.
14. Berichten voor het weekbericht.
15. Alle vorige uitgaven van het weekbericht.
16. Amerongen Toen en Nu.
17. Kringloopcentrum GoedZo.
18. Bruidsshow.
19. Afspraken maken voor gebruik Napoleonschuur.
20. Mooie drone opnamen van Amerongen.
21. Website www.amerongeninspireert.nl kijk op alle rubrieken vooral op
wandelcentrum.
22. Ooievaarsjongen in het nest.
23. Historisch archief in Allemanswaard.
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26. Moestuin Zuylestein iedere vrijdag open van 10 tot 16.00 uur.
27. Mijn buurt welzijn.
28. Ik, Mooi Cremer.

AGENDA voor de komende week:
Kijk wekelijks op website www.cursusprojectamerongen.nl voor het programma.

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.
9 juni:
Reunie Zendings-Diaconessen Oude Zendingshuis.10-17 uur.
10 juni:
Rijnkapel 10.30-12.00 uur Leven vanuit Compassie
10 juni:
Andrieskerk Dienst om 10.00 uur. Ds.Hofma Jeugddienst.

Meneer de Wijze geeft de klepperman raad en sprak:
“Baseer een plan altijd op feiten die je vooraf oefent en test, nooit op veronderstellingen”.
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.
Biologische groenten te koop op de Parel
Elke dinsdag, vrijdag en zaterdag van 10.00-12.00 uur zijn er volop biologische groenten te
koop op de Parel. Zoals: courgettes, sla, andijvie, radijsjes en kruiden zoals munt. Ga er
eens kijken.
Repaircafé.
In Elst hebben ze een repaircafé. Hier worden huishoudelijke apparaten zo mogelijk
gerepareerd. Dinsdag 5 juni van 13.30 tot 16.00 uur kun je terecht in Het Bestegoed,
Tabaksweg 20a Info: Els Clerx, 0318-478704.
Film kijken in de Binder.
Op 6 juni draait er in de Binder een Klassieker van het Filmhuis .Dit keer een prachtige film
uit 2007 in de hoofdrollen Jack Nickolson en Morgan Freeman.
SVA Amerongen in de prijzen.
De SVA-Jazzdance is 2e geworden op een landelijke wedstrijd. En dit onder leiding van
Dansdocente Jessica Willemsen. Bravo! De naam van Amerongen hebben jullie hoog
gehouden.
Cuneradag in Rhenen.
Deze jaarlijkse Cuneradag is op zaterdag 9 juni. Hier staat ook de Stichting Campina met
een kraam. En zij organiseren een wandeling van 10 km. Dit is een mooie training voor de
Cunera Pelgrimstocht die op 16 juni wordt gehouden. Inlichtingen via
w.j.vanzanten@ziggo.nl of telefoon 0318-471662.
De Cunera Pelgrimstocht op zaterdag 16 juni 2018 start op de Hof.
Op zaterdag 16 juni wordt de Cunera Pelgrimstocht gehouden vanaf 07.00 uur kan gestart
worden vanaf de tent op de Hof. Er zijn 6 afstanden.
’s Middags is op de Hof de Romeinenmiddag met filmopnamen, een Romeins kampement
en optreden van Romeinse soldaten. Volgende week alle details hierover.

Wandelexcursie op woensdag 6 juni door het Amerongse Bos.
Op 6 juni om 19.00 uur kunt u meedoen met een wandelexcursie vanuit het infocentrum
van het Utrechts Landschap op de Veenseweg. De wandeling duurt 1.5 tot 2 uur.
Help, De Keizer Komt.
Op Kasteel Amerongen wordt de tentoonstelling over de komst van de Duitse Keizer naar
Amerongen geopend. Deze tentoonstelling loopt t/m 2 december 2018.
Interessant om te gaan kijken deze zomer .
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.
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
Kringloopcentrum GoedZo is gevestigd in de tabaksschuur.

Heel mooie behuizing met parkeerruimte en met een overzichtelijke inhoud.
Het kringloopcentrum werd opgericht in 2006. Op initiatief van de Zusters Diaconessen
werd de leegstaande tabaksschuur gratis ter beschikking gesteld voor een
kringloopcentrum. Met de netto opbrengst konden dan jaarlijk goede doelen in
Amerongen van een geldelijke bijdrage worden voorzien.
Een groep vrijwilligers heeft de zaak voortvarend opgepakt. Er werd een bestuur gevormd
en een team van 6 vrijwilligers voor de dagelijkse werkzaamheden.

Wat doet GoedZo?
1. Inzameling van goede (niet kapotte) 2e handsgoederen.
2. Inboedels bekijken en daaruit mooie bruikbare spullen ophalen.
3. De tabaksschuur mooi inrichten.
4. Overtollige en niet verkoopbare goederen uitsorteren en wegdoen.
5. Geld genereren voor de jaarlijkse uitgifte aan goede doelen via verenigingen en
stichtingen in Amerongen.
Wat zijn de sterke punten?
1. Enthousiast team van vrijwilligers.
2. Samenstellen van een mooie 2e-hands collectie.
3. Vriendelijke ontvangst van de bezoekers.

De openingstijden van Kringloopcentrum GoedZo!
Op elke maandagmorgen afspraak maken voor het ophalen van goederen. Bel hiervoor 0630023779.
Trouwjurken te koop.
Kringloopcentrum GoedZo heeft 61 nieuwe trouwjurken gekregen. Daarmee gaat GoedZo
op 12 juli een bruidsshow geven in Allemanswaard.Daar gaan ze een mooi feest van
maken. Binnenkort meer hierover.

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.

De ooievaars op het nest langs de Lekdijk op het terrein van boer van de Pol hebben
3jonge ooievaars gekregen, Arie Rebergen heeft er met zijn drone een
mooie opname van gemaakt. Welkom in Amerongen!

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.
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, zoals deze:
Ik Moos Cremer.
Moosje van 8 jaar kwam uit school en liep door het huis woorden te gillen van drie letters,
waaruit men het geslacht kan opmaken van zowel man als vrouw.
“Hou daarmme op”, sprak moeder. ‘Jan Cremer doet niks anders’ zei zoontje.
‘Speel dan niet met hem’, zuchtte ma.

De klepperman wenst een prettig weekend toe.
Veel leesplezier.
Met hartelijke groeten van De Klepperman.

