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Wie is de klepperman?

Deze klepperman is Gart met de Klep (van Veenendaal). De laatste
klepperman was Meijer. De klepperman klepperde en op het geluid
kwamen de mensen naar buiten om het dorpsnieuws te horen. Nu
gaat de klepperman niet meer rond maar gaat het digitaal. Ja, deze
ontwikkelingen hadden de oude kleppermannen nog niet beschikbaar.
Nieuws uit Amerongen. Er is altijd nieuws.
Van de redactie van de Klepperman.
Dit is de 4e digitale uitgave en nu voor het 1e kwartaal 2017.

Inlichtingen en reacties:
Voor de 2e kwartaal uitgave moet de kopij aangeleverd worden
uiterlijk 1 april 2017. Kopij van maximaal 150 woorden sturen naar
rjvee@ziggo.nl

DORPSAGENDA www.amerongeninspireert.nl (in de rubriek kalender)

Amerongeninspireert.nl
De website is nu volledig af. Ga eens aanklikken en U zult verbaasd zijn
wat voor moois er allemaal op staat. Voor sommige rubrieken kunt u ook
zelf materiaal aandragen. Bij voorbeeld DE KALENDER.
Samenwerking Amerongen Inspireert en AMON inspireert.
Alle leden van AMON zijn ook supporter van Amerongen Inspireert.
U kunt u ook aanmelden als supporter. Dan gaat u profiteren van speciale
supporters voordelen vanuit Amerongen. Meld u dus aan op de website.
Het rotonde publicatiebord.
U kunt berichten doormailen naar rjvee@ziggo.nl. Deze worden iedere
week zondags op het bord gezet. Zo blijft Amerongen steeds op de
hoogte van alle aktiviteiten. Aanleveren van de tekst: 4 regels van elk 20
karakters. Maak er gebruik van
Waarmee gaan we aan de gang in 2017:
1. De besluitvormijng over de 2ha bedrijventerrein
2. De Uitkijk toren
3. De Koenestraat
4. De organisatie van mooie evenementen
5. En nog veel meer.

Gedicht.
Kouwe drukte.
Oh, wat zijn we druk bezet,
’t is bijna onvoorstelbaar,
En als je er eventjes op let,
Is het waarmee voorstelbaar.
De één is druk in zaken,
De ander in de sport,
Men wil er wat van maken,
Maar men komt tijd tekort.
Problemen op kantoor,
Of in het onderwijs,
Toch jakkeren we door,
Desnoods tot elke prijs.
Denk eens, na een dag,
Als het niet zo lukte,
En je ‘t niet meer zo zag,
Ach, ’t is maar kouwe drukte.

De IJsbaan was een groot succes.
De basisschoolkinderen hebbn zich kunnen uitleven op de ijsbaan bij
Allemanswaard. Die is voor herhaling vatbaar in dit nieuwe jaar met kerst
in Amerongen 2017.

Wandelen en fietsen doe je in Amerongen.
De mooiste wandel-en fietstochten van de Heuvelrug maak je in
Amerongen. Kijk hiervoor op de site amerongeninspireert.nl
Ook kun je de Abellife wandelroutes downloaden op je smartfone.
De Abellife routes geven veel informatie onderweg. Er is een
dorpswandeling: de tabaksroute en een Amerongen rondomroute door
de bossen en langs de Limes…de Romeinse grens langs de Rijn.
Klik aan: www.abellife.nl voor veel meer wandelnieuws.

Ansichtkaart van Amerongen.
Amerongen is onlosmakelijk verbonden met de Rijn. Wie is er niet ooit
met de pont overgevaren. Dit is nog de oude gierpont. Hij bewoog heen
en weer op de stroom van het water. En…..vroeger zwommen we vanaf
het zwembad naar de pont. Mooie oude herinneringen.

Kerknieuws.
Eén kerkelijke gemeente in Amerongen
Amerongen kende ruim honderd jaar een gereformeerde kerk, binnen
het dorpsbeeld bekend als ‘De Ark’ en een hervormde gemeente,
bekend als ‘De Andrieskerk’. Beiden kerken mogen wekelijks gezamenlijk
rekenen op honderden kerkbezoekers en meer dan 200 vrijwilligers die
zich op vele manieren in Amerongen en omgeving inzetten.
Beide kerken deden al heel veel in gezamenlijkheid. Soms zichtbaar,
soms op de achtergrond. Zo wordt er met diverse instanties en
organisaties ‘stille hulp’ geboden aan families die het financieel of
anderszins moeilijk hebben. Er is meer: de jaarlijks goed bezochte extra
kerstconcerten en kerst(nacht)diensten. Zijn er ‘open maaltijden’. voor
alleenstaanden en ouderen. Zijn gemeenteleden actief voor de ouderen
in bijvoorbeeld ‘De Ridderhof’ en ‘Elim’. Er zijn speciale diensten en
weekenden voor jongeren. En Bijbelkringen voor jong en oud. Allemaal
activiteiten waarin het uitdragen en in praktijk brengen van de Bijbelse
boodschap van het omzien naar de ander, binnen en buiten de gemeente
een belangrijke rol speelt.
Na een aantal jaren van voorbereidingen hebben beide kerken vanaf
1 januari 2017 formeel hun krachten en talenten verder gebundeld.
Zijn dus verenigd. Daarmee is er geen sprake meer van ‘gereformeerd’
of ‘hervormd’ maar is er nu een ‘nieuwe’ Protestantse Wijkgemeente
in Amerongen met als belangrijke missie om een gastvrije en actieve
geloofsgemeenschap te zijn, waar ruimte is voor iedereen en voor
ieders geloofsontwikkeling. Een plek ook waar mensen zich thuis en
betrokken voelen en waar wordt omgezien naar elkaar en de ander. Een
Protestantse Wijkgemeente met een medeverantwoordelijk voor de
gemeente, het dorp en de wereld en de ambitie om haar missie in de
komende tijd verder zichtbaar te maken. U en jij bent van harte welkom
bij de viering(en) op zondag of bij andere activiteiten die regelmatig in
de lokale media en op de website staan gepubliceerd.
Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met Joop van Zeist:
joop.vanzeist@kpnmail.nl

Verhalen van Jacob en Jetje uit de Bovenpolder

Het spechten echtpaar vliegt boven Amerongen en houdt
ons allemaal goed in de gaten. Luister maar. ‘Zeg Jacob,
heb jij ook zo genoten van al die lichtjes in de straten van
Amerongen. We hoefden niet steeds in het donker van de
bovenpolder te blijven.’
’Ja Jetje ik heb ’s avonds heel veel van lichtje naar lichtje gevlogen en ik
heb uren doorgebracht in de verlichte kerstboom voor het Kasteel.”
‘En Jacob zat jij toen ook in de boom toen alle kinderen met lampions
kwamen en het licht aanging?’ ‘Ja Jetje en wat heeft die marskramer toch
mooi gezongen met de kinderen bij de boom. Volgend jaar willen wij in
de Bovenpolder ook een boom, dat beloof ik je Jetje’
‘Oh Jacob dat maak ik er een mooi nest in voor ons.’

Historie van Amerongen.
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in Allemanswaard heeft Leo van
Putten een heel mooie presentatie gehouden over de geschiedenis van
Amerongen. Wie dit gemist heeft verwijs ik naar zijn boek: Amerongen,
“een aenzienlijck vleck”. Dan hoor je of lees je hoe oud Amerongen wel
niet is. De Romeinen waren al in Amerongen. En veel vroeger werden uit
de natte gebieden van de Betuwe de doden begraven in grafheuvels.

Max Tailleur.
Broodje.
In een broodjeswinkel komt een gorilla binnen , die vraagt:
‘Mag ik een broodje pekelvlees en een glas thee’?
De bediende geeft het hem en zegt:
‘Dat is € 2,75 en ik moet je eerlijk bekennen dat ik nooit had
gedacht nog eens een gorilla in de zaak te krijgen’.
Waarop het dier antwoordt:
‘Met zulke prijzen zal dat ook wel de laatste keer zijn’.

Effectief Adverteren in de Klepperman.
Er zijn de volgende mogelijkheden om te adverteren:
1/8 pagina advertentie (116 x 50 mm)
€ 12,50 excl. btw.
2/8 pagina advertentie (116 x 100 mm) € 25,00 excl. btw.
Opgave van de advertenties in de voorlaatste week van de verspreiding.
De advertentie kant en klaar aanleveren via de mail: rjvee@ziggo.nl
Colofon:
Uitgever en productie: Stichting Amerongen Inspireert
			
Eindredactie: Stichting Amerongen Inspireert
Verschijning: vanaf 1 juli 2016 4 keer per jaar, in de week van de eerste dag
van het nieuwe kwartaal
Opmaak: Drukkerij “Perfecta” Amerongen
Reacties en vragen; mail: rjvee@ziggo.nl
www.facebook.com/amerongeninspireert

SNUFFELMARKT
Op zaterdag 10 juni 2017 organiseert de Protestantse wijkgemeente
Amerongen haar twee jaarlijkse snuffelmarkt. Om zo’n snuffelmarkt goed
te kunnen organiseren zijn er vanzelfsprekend spullen nodig. Wij nodigen
U uit om voor u overtollige, maar nog wel bruikbare spullen te komen
brengen.
U kunt daarbij denken aan boeken, platen, CD’s, schone kleding en goed
werkende elektrische huishoudelijke apparaten. Maar ook speelgoed,
kinderspelletjes, glaswerk, schilderijen en posters, kleine meubelen zijn
welkom (geen beeldschermen en tv toestellen). Graag de spullen schoon
aanleveren; dat is prettig voor het verwerken en voor de kooplustigen om
straks tussen te snuffelen.
De inname dagen zijn steeds op de tweede zaterdag van de maand;
te weten 14 januari – 11 februari – 11 maart – 8 april – 13 mei tussen
9 en 11.30 uur op dezelfde plaats als vorig keren: Industrieweg 6B
in Amerongen. Ofwel naast de roldeur van De Opslagman en schuin
tegenover het pand van Hoovos en Van Veenendaal.
De opbrengst van de snuffelmarkt 2017 is voor “Beeld en Geluid” in de
Andrieskerk om bij de aanpassingen, die in de loop van dit jaar zullen
plaatsvinden deze kerk nog beter te kunnen gebruiken voor kerkdiensten,
maar ook geschikt te maken voor andere activiteiten in ons dorp.
U bent van harte welkom op de innamedagen, waar vanaf februari ook
al loten zijn te koop met als hoofdprijs en week weg naar Andalusië. Met
Uw medewerking kunnen de inname dagen -door een goede oogst aan
verkoopbare spullen- een succes worden, zodat wij met elkaar werken
aan een fantastische Snuffelmarkt rond de Andrieskerk op 10 juni 2017.

