KLEPPERMAN WEEKBERICHT
de dorpskrant van Amerongen.
Uitgave nr. 61 van 16 juni 2018.

INHOUD:
1. Agenda voor de komende week.
2. Medewerkers gevraagd voor het Organisatie en Promotiebureau van Amerongen
Inspireert.
3. Meneer de Wijze geeft de klepperman raad.
4. Autobedrijf AIM in nieuwe garage. Kasteel Amerongen koffieconcert.
5. Vaderdag. Wat doen we daaraan?
6. Taalhulpen gevraagd.
7. 3e Uitmarkt in Allemanswaard.
8. Biologische groenten te koop op de Parel.
9. Cunera Pelgrimstocht en Romeinenmiddag.
10. Help, De Duitse Keizer komt.
11. 40e VOLVO REEDE ATV OPEN.
12. Berichten voor het weekbericht.
13. Alle vorige uitgaven van het weekbericht.
14. Amerongen Toen en Nu.
15. Bruidsshow. Trouwjurken te koop.
16. Afspraken maken voor gebruik Napoleonschuur.
17. Zomeravond wandeling met Utrechts Landschap.
18. Mooie drone opnamen van Amerongen.
19. Website www.amerongeninspireert.nl kijk op alle rubrieken vooral op
wandelcentrum.
20. De beste website van Amerongen.
21. Historisch archief in Allemanswaard.
22. Kasteel Amerongen.
23. Handjes.
24. Moestuin Zuylestein iedere vrijdag open van 10 tot 16.00 uur.
25. Mijn buurt welzijn.
26. Nebbish door Max Tailler.
27. Jazzdance geeft een dansshow op zaterdag 16 juni 19.00 uur.

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

17 juni:
17 juni:
17 juni:
20 juni:
24 juni:

Tennistournooi op de Burgwal.
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.
Utrechts Landschap Wandeling 19-20.30 uur.
Rijnkapel 10.30-12.00 uur workshop Iris Kleinlugtenbelt overtribes.

24 juni:

‘ Leven in een tribe vroeger en nu’
Kerkdienst Andrieskerk 10.00 ds. Hofma.

Medewerkers gevraagd
Voor het Organisatie en Promotiebureau Amerongen Inspireert worden medewerkers
gevraagd.
Als je geïnteresseerd bent om in een leuk team mee te werken om Amerongen voor de
bewoners en voor toeristen via evenementen en activiteiten aantrekkelijk te maken
vragen we jou:
1. Stuur een mail naar Rein van Ee rjvee@ziggo.nl dat je geinteresserd bent in een
gesprek over de voorwaarden van deelneming.

2. Geef in de mail je telefoonnummer op.
3. Dan wordt er direct contact met je opgenomen om over de deelname voorwaarden
en beloningen te praten.
4. Er is heel veel over Amerongen te vertellen en te organiseren.
Meneer de Wijze geeft de klepperman raad en sprak:
“Denken komt altijd voor doen”.

Autobedrijf AIM in een nieuwe garage.
8 jaar geleden begonnen Arian, Ivor en Martin een autobedrijf in Amerongen onder de
naam van de voorletters van hun voornamen.
Dat was voor hen drieen een grote gok. Zij waren ervaren monteurs bij Broekhuis waar ze
jarenlang gewerkt hadden.
Maar ze wilden iets voor henzelf.
Zij huurden in Amerongen een ruimte bij Rapid BV (dhr. Verlaan)
Al direct kregen ze klanten uit Amerongen en omgeving.
Hun sterke punten waren:
1. Goed vakmanschap.
2. Goede onderlinge samenwerking
3. Klantvriendelijkheid.
4. Eerlijke werkwijze, bij voorbeeld bij APK keuringen.
5. Eerlijk advies bij reparaties.
6. Klantvriendelijke prijzen.
In 8 jaar hebben ze zo’n mooi bedrijf opgebouwd dat ze uit de gehuurde ruimte zijn
gegroeid.
Nu hebben ze een stuk van de hal van Rapid BV gekocht met veel meer ruimte.
Daar kunnen ze nog meer werk van ook nieuwe klanten verrichten.
De Klepperman wenst hen veel succes met de nieuwe garage.

De nieuwe garage

Geheel nieuwe inrichting.

Veel ruimte voor groei.

Vakkundige service. Voor alle automerken.

Kijk verder op www.autobedrijfaim.nl voor de condities en de mogelijkheden

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.

VADERDAG. Wat doen we daar aan?
Ga vader nu eens lekker verwennen. Dat zal die heel fijn vinden!

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 activiteiten 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.

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 verruimde
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:
Nebbish
Bedelaar: ‘Mevrouw, heeft u voor mij een beetje soep van de vorige dag?’
Saar: ‘Ja, moet je morgen terugkomen’
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.

