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

24 juni:
24 juni:
26 juni:
26 juni:
30 juni:
1 juli:

Rijnkapel 10.30-12.00 uur workshop Iris Kleinlugtenbelt overtribes.
‘ Leven in een tribe vroeger en nu’
Kerkdienst Andrieskerk 10.00 ds. Hofma.
PCOB kersen eten 8.00-13.30 uur.
PCOB koffiemorgen 10.00 uur De Ark.
Allemanswaard Robots en Drones presentatie. 10.00 – 17.00 uur.
Kerkdienst Andrieskerk 10,00 uur Ds. De Ruiter.

Amerongen en Overberg vormde vroeger voor de fusie naar de Gemeente
Utrechtse Heuvelru één gemeente.
Daardoor waren er veel samenwerkingen. Die zijn voor een gedeelte
teloorgegaan.

Toch is er in Overberg behoefte om de oude
samenwerkingsverbanden weer aan te halen.
Zo zijn de kerken in Overberg en Amerongen samen met de
Gereformeerde kerk in Amerongen gefuseerd.
Het is nu De Protestantse Kerk (PKN) in Amerongen en Overberg.
In het weekbericht wordt daarom ook aandacht besteed aan nieuws
uit Overberg.
Vroeger bestond de Overbergse Buurtklepper. De Amerongse
Klepperman kwam vroeger ook in Overberg. Het is denkbaar dat er
ook voortaan nieuws in het weekbericht van de klepperman uit
Overberg komt.
Samenwerking op elk gebied met het weekbericht van de Klepperman
kan de oude banden weer herstellen.
Zodoende hierbij 2 berichten uit Overberg:
het afscheid van Dominee Bouter en het afscheid van organist Gerben
Budding.

Afscheid van dominee Bouter.
Ds. Bouter vertrekt per 26 augustus a.s. naar Hendrik Ido Ambacht, na ruim
zeven jaar in Overberg in de gemeente. Ook kwam de fusie tussen de
hervormde gemeente en de gereformeerde kerk voor een deel op zijn
bordje te liggen. Overberg maakte deel uit van de hervormde gemeente en
was dus rechtstreeks betrokken bij die fusie en ook in Overberg waren
emotionele gevoelen hierover, die wellicht in Amerongen niet opgemerkt
zijn, maar er wel waren. Hij heeft aan die processen met rust en met kalmte
gewerkt.
Nu komt het moment dat de familie Bouter ons gaat verlaten steeds
dichterbij. Na h26 augustus hoopt hij zijn ambtsbediening voort te zetten in
Hendrik Ido Ambacht. Een aantal mensen in Overberg zijn druk bezig om
een leuke, ontspannen afscheidsavond te organiseren waarin ook veel
ruimte zal zijn voor ontmoeting. Deze avond is gepland op D.V. woensdag 4
juli 2018 in ‘De Buurthucht’ in Overberg om 20:00 uur.
Op zondag 1 juli a.s. is de afscheidsdienst ds. Bouter gepland om 10.00 uur
in de Efrathakerk in Overberg. Na afloop van de dienst is iedereen van harte
welkom voor een kopje koffie/thee in basisschool ‘De Wegwijzer’ en is er
gelegenheid de familie Bouter de hand te schudden en Gods zegen toe te
wensen. De Efrathakerk zit zondagsmorgens meestal behoorlijk vol en
daarom is de afscheidsdienst ook te volgen in beeld en geluid in de
consistoriekamer en natuurlijk rechtstreeks of later via de
geluidsweergaven op https://kerkdienstgemist.nl/streams/298
Dominee Bouter gaat naar Hendrik Ido Ambacht.

Organist Gerben Budding vertrekt.
Vanwege zijn benoeming als hoofdorganist van de Sint Janskerk in Gouda
en als stadsorganist aldaar vertrekt Gerben Budding per 1 juli as. als
hoofdorganist van de hervormde Efrathakerk in Overberg. Dat vinden ze in
Overberg natuurlijk heel erg jammer, maar Hervormd Overberg feliciteert
hem van harte met deze mooie benoemingen, en begrijpen uiteraard zijn
besluit. Gerben is maar liefst 20 jaar organist in de Efrathakerk geweest en
daarvan 10 jaar de hoofdorganist. Toen hij begon was hij 10 jaar oud en kon

hij maar net met zijn voeten het pedaal bespelen. Hij heeft een heel
belangrijke rol gespeeld bij de keuze en inrichting van het nieuwe
Verschueren-orgel in 2011/20112. Op verzoek van de hervormde gemeente
van Overberg wil hij op zaterdag 7 juli as. met een orgelconcert afscheid
nemen van de Overberg. Het concert begint om 16.00 uur in de Efrathakerk
(Haarweg 33) in Overberg en zal ongeveer een uur duren. Iedereen en dus
ook elke orgelmuziekliefhebber is dan ook in de gelegenheid om van
Gerben afscheid te nemen. Iedereen is van harte welkom. Vanzelfsprekend
zijn ook alle inwoners uit Amerongen hierbij uitgenodigd en van harte
welkom. Hij heeft in de lange periode dat hij in Efrathakerk te Overberg het
orgel bespeelde ook het Bätz orgel in de Andrieskerk bespeeld. De laatste
jaren zijn de kerkelijke gemeenschappen van de PKN in Amerongen en
Overberg meer en meer naar elkaar toegegroeid. Ze hebben samen geleefd,
soms gezwoegd en dus samen gewerkt om een procedureel lastige fusie tot
een goed einde te brengen. Dan kun en mag je ook de mooie en minder
mooie dingen met elkaar blijven delen.,

Nieuw in Amerongen.

Medewerkers gevraagd
Inmiddels hebben zich 3
mensen aangemeld, maar wij
willen nog meer mensen

betrekken bij de opzet van
het bureau. Ga dus eens bij
jezelf te rade of je iets voor
het Amerongse
maatschappelijke leven wilt
betekenen. En meld je aan.
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:
“ aannames zijn realistische veronderstellingen. Het zijn echter nog geen feiten.En wie zich
NIET baseert op feiten, maar op aannames, maakt een plan dat praktisch niet of slecht
uitvoerbaar is. Want met aannames doe je geen zaken”.

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.
De KALENDER op de website amerongeninspireert.nl biedt ruimte om ook uw evenement
te melden. Dan komt die in de kalender. Het geeft overzicht van wat er alzo in Amerongen
te doen is.

Ook handig om bij het plannen van een evenement of aktiviteit even de KALENDER te
RAADPLEGEN

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 .

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

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.
Klepperman is gek op de moppen van Max Tailleur, zoals deze:
BOEMAN
Moos die onverwachts ’s middag om vier uur thuiskomt, wordt door zijn zoontje van vijf
jaar begroet met de woorden”
“Pappie, er staat een man in de klerenkast”
Moos gooit de kast open en ziet tussen de jurken van zijn vrouw z’n compagnon Bram
staan.
Woedend snauwt hij hem toe:
“Waarom ga jij ’s middags om vier uur in de klerenkast staan om mijn zoontje de stuipen
op het lijf te jagen?”
Amuus….uit en toch thuis.
Op 7 juli is er in Allemanswaard een leuke avond MUSIC FROM AMERONGEN. Met
verrassende optredens van Amerongse pop en rock bands.
Kom daar naartoe. Je hebt dan een leuke avond. Start om 21.00 uur.
De klepperman wenst u een prettig weekend toe.

Veel leesplezier.
Met hartelijke groeten van De Klepperman.

