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AGENDA voor de komende week:
Kijk wekelijks op website www.cursusprojectamerongen.nl voor het programma.
30 juni:
Allemanswaard Robots en Drones presentatie. 10.00 – 17.00 uur.
1 juli:
Kerkdienst Andrieskerk 10,00 uur Ds. De Ruiter.
5 juli:
Zomeravond Concert Ons Genoegen Allemanswaard 19.00-21.00 uur
7 juli:
Amuuz avond in Allemanswaard. 21.00 uur aanvang.
8 juli:
Kerkdienst Andrieskerk 10.00 uur Ds.de Ruiter
8 juli:
Efrathakerk Overberg afscheidsdienst van Ds Bouter 10.00 uur.

Afscheid van dominee Bouter.
Op zondgmorgen 8 juli 2018 is de afscheidsdienst van Ds. Bouter.
Daarna is er een afscheidsreceptie in de school.

Er hebben zich 20 medewerkers aangemeld voor het nieuw op te zetten Organisatie en
Promotie Bureau. Daar zijn we heel blij mee.

Hoe gaan we nu verder?
en
WAT GAAN WE DOEN?
1. We gaan op zaterdagmorgen 7 juli 2018 in Buitenlust in de Rode Kamer
kennismaken met de medewerkers die zich hebben opgegeven. Van
10.30 tot 11.30 uur.
2. Omdat we de vakantietijd ingaan zullen we nog 3 zaterdagmorgens
plannen namelijk op 14 - 21 en 28 juli 2018 ook van 10.30 tot 11.30 uur.
Plaats ook Buitenlust de Rode Kamer.

3. De aangemelde medewerkers hoeven maar 1 bijeenkomst te komen.
4. Ook kan iedere geintereseerde Ameronger even binnenstappen om
informatie te krijgen over deze nieuwe Amerongse activiteit.
5. De bijeenkomsten worden gehouden door Rein van Ee met daarbij
aanwezig ook Bert Huibers voorzitter van de Stichting Maarten Luther
Wandeltocht.
6. Wij hopen dat iedereen op één van deze morgens aanwezig kan zijn.
7. Ook nieuwe nog niet aangemelde medewerkers kunnen op die
morgens komen en aanhoren wat de bedoeling is.
Wat bespreken we dan op die morgens?
1. Op welk onderwerp ben je geinteresseert als er ideeën komen voor
evenementen of activiteiten die te maken hebben met de kernwaarden
van Amerongen te weten: NATUUR – CULTUUR – HISTORIE. Maar er
kunnen ook andere onderwerpen tevoorschijn komen zoals sport en
maatschappelijk welzijn.
2. Wat zijn de vergoedingen die je wilt hebben voor je inzet om de
gevonden ideeën voor evenementen UIT TE WERKEN EN UIT TE
VOEREN, samen met bedrijven en mensen die hand-en span diensten
tegen betaling verrichten.
3. De vraag of je beschikbaar bent om op maandag 10 september 2018
mee te doen aan een brainstorm om ideeën voor evenementen en
activiteiten te zoeken voor invoering in Amerongen. Aanvang 19.00 uur
in Buitenlust.
4. Ook hieraan kan iedereen, ook heb je je niet aangemeld als
medewerker meedoen.
5. Denk alvast na over jouw ideeën voor Amerongen die leuk en
aantrekkelijk zijn voor de bewoners EN de toeristen.
Meneer de Wijze geeft de klepperman raad en sprak:
“ De meest gehoorde klacht is dat anderen zo klagen”.

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 activiteit even de KALENDER te
RAADPLEGEN.
Repair Café in Elst.
Op 3 juli 2018 is het repair café in Elst weer open. Van 13.30 tot 16.00 uur kun je terecht
voor kleine reparaties in het Bestegoed. Inlichtingen bij Gerdien v.d. Heiden via
heide334@planet.nl

De laatste filmopnamen zijn afgerond voor de film:
“De Romeinse centurio die deserteerde en een Amerongs meisje trouwde. Hij nam zijn
wapendrager mee”.
De film wordt nu gemonteerd door Arie Rebergen en op Open Monumentendag op
zaterdag 15 september 4 keer vertoond in het Informatie Centrum van Utrechts Landschap
op de Veenseweg.
Hierbij alvast enkele plaatjes.
De film maakt de Amerongse Historie zichtbaar. Want Amerongen ligt aan de LIMES, de
Noordgrens van het Romeinse Rijk.

Spelers van de historische toneel vereniging CHAPEAU

De hele spelersgroep

De overtocht over de Rijn

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.
Ventoux beklimmen voor het goede doel.
Op maandag 27 augustus gaat een groepje Amerongers weer meedoen aan de aktie voor
de kankerbestrijding. 40% Van de opbrengst is bestemd voor Hospice De Wingerd in
Amerongen en 60% is voor KWF. Dit jaar heeft de Wingerd de wens om een tuinhuis aan te
aschaffen waar ook een bed in kan. Doe mee met deze aktie en stort een bedrag op
NL08SNSB0933766343 ten name van H.Hoogendoorn m.v.v. Sponsoring Team De Wingerd.
EVEN DOEN DUS.
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:
Ité
Wat is het verschil tussen een Fransman, een Engelsman en een Arabier?
De Fransman stapt uit het vliegtuig en het interesseert hem niet of hij iets vergeten heeft.
De Engelsman stapt pas uit, nadat hij gecontroleerd heeft of hij iets vergeten heeft.
En de Arabier laat iedereen uitstappen om te kijken of iemand iets vergeten heeft.

Amuuz….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.

