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AGENDA voor de komende week:
Kijk wekelijks op website www.cursusprojectamerongen.nl voor het programma.
9 juni:
10 juni:
10 juni:
13 juni:
13 juni:
jaar.
14 juni:
16 juni:

Reunie Zendings-Diaconessen Oude Zendingshuis.10-17 uur.
Rijnkapel 10.30-12.00 uur Leven vanuit Compassie
Andrieskerk Dienst om 10.00 uur. Ds.Hofma Jeugddienst.
De Proloog 8.30-16.00 uur instructie fietsen voor ouderen.
Bibliotheek knutselmiddag voor een vaderdaggeschenk. 5 t/m 10
Zendingshuis Oasedag 9.30-17.00 uur.
Tennistournooi op de Burgwal.

16 juni:
16 juni:

17 juni:
17 juni:
17 juni:

Cunera Pelgrims Wandeltocht Start vanaf de Hof vanaf 07.00 uur.
Romeinen middag op de Hof van 13.00-17.00 uur. Met 15.00 uur
Filmopnamen. De Romein die deserteerde en een Amerongs meisje
trouwde.
Kerkdienst Andrieskerk 10.00 uur Ds.de Ruiter,
Kasteel Amerongen 10.00-17.00 uur Om des Keizers Baard.
Kasteel Amerongen koffie concert van 11.00 tot 12.00 uur.

Meneer de Wijze geeft de klepperman raad en sprak:
“Zorg altijd dat je het momentum behoudt, of neem het terug zodra je het bent
kwijtgeraakt”.

Door Dominee Mendie Hofma

Netjes of met wat meer…
Bijna aan de beurt bij de kassa (niet in Amerongen hoor, daar gebeurt zoiets niet), laat ik
Iemand voor die maar weinig boodschappen heeft. Die bedankt me en schuift door. Zie ik
achter hem nóg iemand met weinig boodschappen. Ik heb niet zoveel haast en zeg hem: ‘Als u
wilt, mag u ook wel voor’ . De man geeft een kort knikje, zegt ‘netjes!’en loopt door. Hij kijkt
niet meer om, bedankt niet meer, en ik blijf verwonderd achter. Wat zei ‘íe nou? Netjes?
Alsof ik iets onbeschofts zou hebben gedaan als ik ‘m niet zou hebben voorgelaten….
Ik hield er een onprettig gevoel aan over en vroeg me af waar dat ‘m nou in zat. En ik denk
dat het te maken heeft met erkenning. Wanneer je iets schenkt, hoe klein dat ook is, is het
belangrijk dat dat wordt gezien en op waarde wordt geschat. Als dat niet gebeurt, is er iets uit
balans: je probeert wat te geven, maar het wordt niet gewaardeerd.
En dat gaat maar om kleine dingen, die we dagelijks voor elkaar doen: voorrang geven in het
verkeer, bijvoorbeeld. Ja natuurlijk heb ik daar recht op en is het geen cadeautje, en toch is
het leuk wanneer ik even groet als bedankje. Elkaar aankijken en even glimlachen in het
voorbijgaan – wat wordt je hart daar licht van!
Van deze uitwisseling bij de kassa werd ik niet blij, alleen verongelijkt…
Toch had ook deze ontmoeting een heel positieve uitwerking. De laatste tijd, wanneer mijn
man en ik in huis iets aardigs voor elkaar doen, knikt de ander hooghartig en zegt afgemeten:
‘netjes!’
En daar moeten we nog elke keer om lachen…

Jeugdteam DVSA kampioen

Zondag 3 juni heeft het zeer succesvolle jeugdteam van DVSA in de
categorie JO12 in Uithoorn de KNVB-districtsbeker van het gewest West 1
gewonnen. Dit team dat al een aantal jaren heel succesvol is heeft in het
seizoen 2017/2018 ook al de najaars-en de voorjaarscompetitie gewonnen.
Met het behalen van de districtsbeker hebben de jeugdige spelers,
waaronder ook 3 meisjes, onder leiding van hun trainer-coach Danny Mater
en de teambegeleiders Gertjan van Eck en Arjan Kroeze, op een
schitterende manier de kroon op dit voetbalseizoen gezet. Dit resultaat van
de jeugdige voetballertjes is uniek in de historie van DVSA. Nog nooit heeft
een jeugdteam van de vereniging in dit jaarlijkse KNVB-beker-toernooi, de
finale bereikt en dan ook nog die finale winnend af te sluiten. Het team
bestaat uit de volgende spelers:

Ashley Brienesse, Jamie van Soest, Yara van Merkestein, Jasper van
Veenendaal,Igor van Bergen, Cas de Wit, Joris van Eck, Sven Kroeze, Per
Pekkeriet, Robin Mater, mees Punt,Leon Schuurman, Florian Feld en Ferenc
Kortekaas.

Kasteel Amerongen.
Koffie concert op zondag 17 juni wordt verzorgd door Wytske Holtrop
(cello) en Serika Saito (piano. Beiden top artisten.
Zij spelen werken van Schumann en Debussy
Inloop: 10.30 uur met koffie en thee in het Onderhuys. Start concert 11.00
uur.

Bibliotheek Amerongen knutselmiddag voor vaderdag.
Op woensdagmiddag 13 juni van 14.00 tot 16.00 uur ben je van harte
welkom in de Bibliotheek van Amerongen in Allemanswaard om een
mooi vaderdag geschenk te maken. Leeftijd 5 t/m 10 jaar.

Bed en Breakfast Bestegoed.

Opgericht 2017.
Eigenaren: Theo Deur en Myra Lith.
www.bestegoed.nl

Wat doet B&B Bestegoed?
1.
2.
3.
4.
5.

Verhuur van bed met ontbijt.
Voor bruiloftsgasten.
Voor Wandelaars.
Voor Fietsers.
Samenwerken met B&B Gasthuis en Buitenlust.

Wat zijn de sterke punten van B&B Bestegoed?
1. Aparte ruimte in een vrijstaand huisje.
2. Unieke ligging.
3. Fijn ontbijt.

4. Vrije aparte logiesruimte.
5. 7 dagen per week beschikbaar.

Mooi vrijstaand

Veel vrijheid.

Vraag van Theo en Myra aan de Amerongers:
Promote het mooie dorp Amerongen. Want er is zoveel moois!

Lipoedeem onderzoek
Lees hier alles over:
Deze week wordt het pilot -project Lipoedame gepresenteerd op het IFL
(International Federation for Lymfoedema) en zal Amerongen en
Amerongen Gezond op de kaart gezet worden. Dit toonaangevend
internationaal congres op het gebied van lymfoedeem wordt op 6 t/m 9 juni
gehouden in Rotterdam. Het project is uitgevoerd is door Lisette
Schelbergen en Meta Dulack, Praktijk voor Fysio- en Manuele Therapie
Amerongen en Cara ten Hoopen, praktijk oefentherapie Cesar, allen aan de
Koenestraat.

Lipoedeem is een vetcelstoornis, die alleen bij vrouwen voorkomt en
erfelijk is. Hierdoor neemt de omvang van vooral benen, billen en heupen
toe en is afvallen niet haalbaar. Vaak zijn de benen gevoelig voor aanraking
en hebben ze snel blauwe plekken en minder spierkracht. Erg frustrerend

dus, vandaar dat wij deze pilot gestart zijn om te kijken of de kwaliteit van
leven toch op een goede manier te verbeteren is wanneer deze dames meer
gaan bewegen en gezonder gaan eten.
Dit in nauwe samenwerking met Amerongen Gezond
Het gehele project plus alle resultaten zijn in een artikel en poster verwerkt.
De organisatie van het congres heeft Lisette gevraagd deze resultaten te
presenteren in een postersessie.

Wat hebben we precies gedaan?
Gedurende een periode van 6 maanden hebben wij in een pilot project
gekeken naar de verandering van kwaliteit van leven, eetgedrag en
beweegminuten bij 6 dames met lipoedeem. Allen uit Amerongen en
omgeving. Door hen elke week 1,5 uur begeleid sporten aan te bieden in
combinatie met gastlessen in andere activiteiten of sporten en het opzetten
van wandelgroepjes hebben we gekeken of meer bewegen een positieve
impact heeft op hun manier van leven en hun kwaliteit van leven.
De gastlessen werden kosteloos verzorgd door leden van Amerongen
Gezond ( website: www.amerongengezond.nl) een groep Professionals uit
Amerongen die u kunnen helpen met het behouden of herstellen van uw gezondheid.
Ook kwam maandelijks de diëtiste Inge Schakel (www.lekkergezond.org) langs om alle vragen over
gezond en ongezond eten en fabels over snel afvallen te bespreken. Ook werden er lekkere en
gezonde recepten uitgewisseld.

De belangrijkste uitkomst is dat

Het doel om de dames (weer) aan het bewegen te krijgen is geslaagd!
De meeste extra beweegminuten zijn ingevuld met wandelen.
Meer bewegen verhoogt de kwaliteit van leven op alle fronten!

Op dinsdag 16 oktober 2018 zal bij het cursusproject Amerongen een avond
worden georganiseerd over ‘lipoedeem’, verzorgd door Meta Dulack, Inge
Schakel, Cara ten Hoopen en Lisette Schelbergen.

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.

De Cunera Pelgrimstocht op zaterdag 16 juni 2018 start op de Hof.
Doe mee en verdien een aflaat!
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. En de opnamen van de film: “De Romeinse Centurio
die deserteerde en met een Amerongs meisje trouwde. Ook is er bezoek van 50 passagiers
van de Blauwe Bever die aanmeerde bij het veer bij de pont.

Help, De Keizer Komt.
Op Kasteel Amerongen is 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 gebeurt 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

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
Zomeravond wandeling Amerongen.
Op woensdag 20 juni houdt Utrechts Landschap een mooie zomeravond wandeling van 1
1.5 uur naar de Hoge Ginkel. Vertrek om 19.00 uur vanaf het info centrum Veenseweg.

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 3
jonge 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:
Geluk.
Een rijk man zal nooit het gelukkige moment meemaken dat een arm man heeft, als hij de
laatste afbetaling doet op zijn televisietoestel.
Jazzdance show op zaterdag 16 juni om 19.00 uur in Allemanswaard. Gastoptredens van
La-Dance en live gezongen muziek van Emma Koornneef.

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

