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het licht staat op oranje!

rustig doorfietsen
als het luchtalarm weer loeit
verwend met vrede

Nico van Dam

Ugchelse Tanka

Zaterdag 27 april is Zijne Majesteit met zijn familie in Amersfoort om met 
de inwoners van de Keistad zijn verjaardag te vieren. Traditiegetrouw or-
ganiseert Ugchelens Belang in ons dorp de Oranjefestiviteiten. Het vogel-
schieten is intussen achter de rug. Zaterdagmorgen is er achter dorpshuis 

en school De Touwladder van alles te doen voor jonge Ugchelenaren. 
Zaterdagavond is in de zaal van het dorpshuis Oranjebal! Op het podi-
um S!ing on Stage, een allround band met een hoog entertainment ge-
halte. Lees er meer over op programmapagina verderop in deze Bron.

De Werkgroep Waterloopleinmarkt Ugchelen houdt za-
terdag 25 mei a.s voor de 49ste keer een rommelmarkt 
rondom de Bronkerk te Ugchelen. 
Om geld in te zamelen voor het jeugdwerk van onze ei-
gen gemeente en om goede doelen te steunen zijn ruim 
250 vrijwilligers die dag aanwezig om zoveel mogelijk 
spullen te verkopen.
Dit jaar steunen we vijf projecten, niet alleen doelen in 
ons dorp maar ook daarbuiten.  Alles over de doelen kunt 
u nalezen op de website van de Bronkerk.
De Waterloopleinmarkt is een gezellige buitenrommel-
markt met ruim 120 kramen met gesorteerde goederen.
Een gezellig “Kersenplein” met meubels en kleinmeu-
bels, gereedschap, ijzerwaren en fietsen.
Op het van Cruiningenplein staan: home & garden, 
trend, brocante verzamelingen, schilderijen en een plan-
tenkraam.
Rond de kerk kramen met: kleding, radio, computers, 
potterie, blikken, huishoudelijke artikelen, speelgoed, 
witgoed, curiosa, foto & film, klokken, boeken, etc, etc.
Hebt u goederen voor de markt van 25 mei, wilt u die dan 
zo veel mogelijk bewaren tot de jaarlijkse ophaaldag, za-

terdag 18 mei. Op dit moment is de kelder bijna vol en 
het zou jammer zijn als we goed verkoopbare goederen 
moeten weigeren. In de week na 18 mei hebben we op-
slag voldoende en halen we het bij u thuis op. De bijzon-
derheden en details kunt u lezen in een van 
de komende Bronnen.

In de zaal van de Duiker om 12.00u. een veiling waar 
waardevolle en antieke goederen per opbod verkocht 
worden, vanaf 11.00 uur kan men de goederen ter plek-
ke bekijken.
Voor de inwendige mens kan men op het terras wat uit-
kijkt op het rad van avon-
tuur de hele dag terrecht.

We heten u van harte wel-
kom op zaterdag 25 mei 
2019, van 10.00 -15.00 uur.
Bronkerk, Hoenderloseweg 
10 te Ugchelen. 

Info: www.bronkerk.nl

Ugchelen viert Koningsdag

25 mei 2019    Waterloopleinmarkt  Ugchelen

Foto: Erwin Olaf (RVD)
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DE BRON,
KERK- EN DORPSBLAD
Verspreiding in Ugchelen:
om de 14 dagen huis-aan-huis
Oplage: 2650 exemplaren
De Bron digitaal: www.bronkerk.nl
Opmaak: Lutim, www.lutim.nl
Druk: Veso, www.vanelst.org

Eindredacteur van deze Bron:
Warner Bruins, tel. 5416403
Eindredacteur volgende Bron:
Hester Altink, tel. 06-14930648
Fotograaf van deze Bron:
Dirk Reiding, tel. 5336538
Fotograaf volgende Bron:
Johan van Veen, tel. 5062373
Volgende Bron verschijnt op 8 mei.
Kopij en advertenties via:
ugchelendebron@bronkerk.nl 
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 29 april 19.00 uur
Coördinator advertenties:
Teun van Amersfoort, tel. 5411491
Bezorgklachten en abonnement buiten
Ugchelen: M. Ditzel, tel. 06-50525501

PRAKTISCHE GEGEVENS KERK
Kerkelijk centrum:
“Bronkerk” en “De Duiker”
Hoenderloseweg 10, 7339 GH
tel. 5334859
Beheerder M. Ditzel privé tel. 06-50525501
Predikant: 
Predikant: Ds. A.R. Davelaar
Tel. 06-12837524, predikantRD@bronkerk.nl
Kerkelijk werker: 
R. Groen, tel. 06-18270616 
kerkelijkwerker@bronkerk.nl
Kerkenraad:
Voorz.: Mw. A. van der Hart,tel. 5417571
Secr.: C. de Winter, tel. 5414293 
scribaKR@bronkerk.nl 
Kerkelijk bureau: 
voor collectebonnen en vragen: kerkelijk.
bureau@bronkerk.nl
Voor dringende zaken: tel. 5411491 of 
06-15017286
Bankrekeningen: 
Bronkerk Ugchelen
NL36INGB0000833184 en 
NL88RABO0303318635 
Meldpunt ziekte/herstel Bronkerkleden
mevr. B. Rigterink, tel. 5333718
meldpunt@bronkerk.nl 
Meer informatie: 
zie Informatiegids Bronkerk of 
www.bronkerk.nl

PRAKTISCHE GEGEVENS DORP
Politie Ugchelen:
Wijkagent: Petra van Doorn, 0900-8844
spreekuur dinsdag 18.30-19.30 uur
Vereniging Dorpsraad Ugchelen:
Secretaris en ledenadministratie:
Leo Mooijman, tel. 5428066
E-mail: info@dorpsraadugchelen.nl
Noaberschap Ugchelen
Wineke Blom, tel. 06 41816541
Floortje v.d. Heijden, tel. 06 41808328  
Annemieke Debets, tel. 06-14976776
Vereniging Ugchelens Belang:
Dorpshuis: tel.nr.: 5335144
E-mail: secretaris@ugchelensbelang.nl 
Huisartsen:
Huisartsenpraktijk Oosting en Flenter
Bogaardslaan 56, tel. 5333361
Huisartsenpraktijk Ugchelse Kei
C.J. Haverkamp en T. Mons
Bogaardslaan 56, tel. 5331510
Tijdens avond, nacht en in het weekend
tel. 0900-600-9000
Alarmnummer: 112

DORPSMELDPUNT

U kunt uw melding
zowel telefonisch als schriftelijk doorgeven 
aan de secretaris van de Dorpsraad op 
telefoonnummer (055) 542 80 66 of per  
Email info@dorpsraadugchelen.nl
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Op zondag 28 april is er weer 
Eetcafé Duikeruit. Graag op-
geven uiterlijk 25 april bij 
Marinus via 06-505 25 501. 
Zie ook pagina 7 van deze 
Bron.

Het volgende Feestje is i.v.m. 
Vaderdag verplaatst naar 
zondag 23 juni aanvang 
’s middags 4 uur.
We hopen dan weer een hele-
boel kinderen met hun ouders 
en of grootouders welkom te 
mogen heten voor een ge-
zellige middag. Eerst gaan 
we samen gezellige dingen 
doen (spelletjes, knutselen 
en proefjes), daarna vieren 
we in de kerk rond een Bij-
belverhaal en tot slot eten we 
samen. 

Op vrijdag 10 mei start er een 
nieuwe activiteit in De Duiker. 
Een ieder, jong en oud, die 
gezellig in gesprek wil gaan 
met bekende en onbekende 
bewoners van Ugchelen, 
is welkom tussen 16.30 en 
18.30 uur. Het eerste kopje 
koffie of thee wordt u gratis 
aangeboden. 
Daarna zijn de consumpties 
voor eigen rekening. En wie 
weet kunt u ook nog genieten 
van een hartig hapje. 
We hopen dat dit initiatief 
aanslaat, zodat we dit iedere 
tweede vrijdag van de maand 
kunnen voortzetten. Voor vra-
gen: Toos Kwappenberg, 
tel. 5331327.
 

wo 24 apr Ps 56
do 25 apr Lev. 6:12-16
vrij 26 apr Lev. 6:17-23
za 27 apr Ps 61
zo 28 apr Lev. 7:1-10
ma 29 apr Lev. 7:11-27
di 30 apr Lev. 7:28-38
wo 1 mei  Ps 144
do 2 mei  Hoogl. 1:1-7
vrij 3 mei  Hoogl. 1:8-17
za 4 mei  Hoogl. 2:1-7
zo 5 mei  Hoogl. 2:8-15
ma 6 mei  Hoogl. 2:16-3:5 
di 7 mei  Hoogl. 3:6-11
 

KERKDIENSTEN 
Zaterdag 27 april
ONZE LIEVE VROUWEKERK, 
Hoofdstraat 18, Apeldoorn.
16.30 uur: Eucharistieviering, pas-
tor Sebastian en diaken R. Das-
horst. Samenzang.

Zondag 28 april 
BRONKERK
10.00 uur: Ds. E. Kamper (Driel).
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering, pas-
tor Sebastian en diaken R. Das-
horst. Cantor.
12.00 uur: Doopviering, diaken R. 
Dashorst. 
RANDERODE
10.30 uur: Prot. Viering: mw. L. van 
Geenen, m.m.v. Netty Heij (solist).

Zaterdag 4 mei 
BRONKERK
19.00 uur: Oecumenische viering, 
dodenherdenking.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur: Eucharistieviering, pas-
tor Sebastian. Samenzang, Maria-
lof.

Zondag 5 mei
BRONKERK
9.30 uur: pastor W. Witte (Goirle). 
Koffiedrinken.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering, pas-
tor Sebastian. Credo.
RANDERODE
10.30 uur: RK. Viering: pastor J. 
van Steenoven.

Zondag 28 april 
Deze morgen is ds. Ella Kamper 
uit Driel als voorganger in ons 
midden. Zij is nog niet eerder voor-
gegaan in Ugchelen. Een hartelijk 
welkom dan ook voor haar! 
Uit Kind en Zondag: In de war 
Jezus is gestorven en begraven, 

maar zijn graf is leeg. De Em-
maüsgangers zijn zo druk in 
gesprek, dat ze niet merken dat 
Jezus met hen mee loopt. Pas 
tijdens de maaltijd ontdekken ze 
wie die wonderlijke man is, die 
de hele tijd met hen mee gelopen 
heeft. (Lucas 24: 13-35). 

Diaconie collecte: 
Eigen diaconie.
Uitgangscollecte: 
Schuldhulpmaatje, Apeldoorn.
Kindernevendienst voor de 
groepen 1 t/m 8 

Zaterdag 4 mei. 
Met onze dorpsgenoten mogen 
we deze avond stilstaan bij allen 
die door oorlogsgeweld voor onze 
vrijheid gevallen zijn. Na de viering 
gaan we naar De Kei voor de 
kranslegging.

Zondag 5 mei. Het is mei: de 
dienst in de Bronkerk begint 
weer om 9.30 uur!

Op deze bevrijdingszondag een 
bijzonder welkom voor pastor 
Willemien Witte uit Goirle. Zij is 
vandaag voor de eerste keer in de 
Bronkerk. Vanuit het verre zuiden 
heeft zij de weg naar onze ge-
meente gevonden. Dat zij zich op 
haar gemak mag voelen bij ons.
Uit Kind en Zondag: Veranderen 
Jezus verschijnt aan zijn leerlin-
gen. Niet als een geest, maar als 
een mens. Je kunt hem aanraken 
en hij eet een visje. Alsof er niets 
veranderd is. Vandaag vieren we 
ook bevrijdingsdag. (Lucas 24: 
35-48).

Diaconie collecte: 
Eigen diaconie.
Uitgangscollecte: 
ZOA (Vluchtelingenwerk).
Kindernevendienst voor de 
groepen 1 t/m 8 

BEREIKBAARHEID PREDIKANT
Voorlopig s.v.p. nog contact opne-
men met uw wijkouderling

KerkdienstenEetcafé Duikeruit

Bevrijding!
Dat mogen we vieren!
Maar eerst staan we stil bij allen die door geweld zijn omgekomen. 
Zij hebben hun leven voor onze vrijheid gegeven.
Bevrijding is ook een hoofdthema in de Bijbel: vorige week mochten we 
vieren dat Jezus ons bevrijd heeft van de dood door zichzelf te geven.
Zo heeft bevrijding verschillende dimensies en dat mogen we vieren!

UIT DE BIJBEL

Gewijzigde datum Feestje 
in de kerk

Vakantiegeld Samen Delen 2019
Armoede kent vele gezichten: mensen die hun baan 
verloren hebben, werkenden met een laag inkomen, 
mensen met een lichamelijke of psychische beper-
king, ouderen die geen of weinig pensioen hebben, 
mensen die door een onverwachte gebeurtenis in 
hun leven zich in schulden moesten steken. Het kan 
iedereen overkomen.

Dit jaar wordt voor de 9e keer de actie Vakantiegeld 
Samen Delen gehouden. Ook de Bronkerk  doet 
weer mee, samen met meer dan 20 andere kerken 
in Apeldoorn. Vorig jaar bracht de actie € 104.410,-
- op. Een fantastisch resultaat.  Ruim 650 mensen 
droegen aan de actie bij. We hielpen in Apeldoorn 
en Ugchelen daarmee 727 huishoudens met in totaal 
1693 personen. Daarvan waren er 480 kinderen in 
de leeftijd tot 12 jaar en 277 kinderen in de leeftijd 
van 12 tot en met 18 jaar. Met uw hulp willen we dit 

jaar dat resultaat ten minste evenaren.
Begin mei  worden de folders in Ugchelen verspreid 
en gaat de website www.vakantiegeldsamendelen-
apeldoorn.nl  de lucht in. Vanaf dat moment en tot 
en met 5 juni 2019 kunt u een aanvraag indienen of 
wellicht iemand anders uit uw omgeving helpen een 
aanvraag in te dienen. 

Giften kunnen overgemaakt worden op:
NL 69 RABO 03737 402 98, t.n.v. Diaconie Protes-
tantse Gemeente 
Apeldoorn o.v.v. Va-
kantiegeld Samen 
Delen. Voor meer 
informatie verwijzen 
wij u naar de folder 
of naar 
info@vsdapeldoorn.nl

Vrijdaginloop

BIJ DE DIENSTEN



DE BRON 24-04-2019 4



DE BRON 24-04-2019 5

De werkzaamheden aan de Europaweg/N304 verlopen volgens planning. 
Eind april worden de werkzaamheden aan de toe- en afritten van de A1 
hervat. Op onderstaande data zullen werkzaamheden worden uitgevoerd 
aan de N304 en toe- en afrit A1 richting Amersfoort.:

29-04 op 30-04: van 19.00 t/m 06.00 uur
30-04 op 01-05: van 19.00 t/m 06.00 uur
01-05 op 02-05: van 19.00 t/m 06.00 uur
02-05 op 03-05: van 19.00 t/m 06.00 uur

De toe- en afritten van de A1 richting Amersfoort zijn vanaf 20.00 tot en 
met 05.00 uur volledig afgesloten. Voorafgaand en tijdens deze afslui-
ting worden borden geplaatst om de omleidingsroute duidelijk te maken. 
Doorgaand verkeer richting Amersfoort wordt tijdens bovenstaande tijden 
geadviseerd gebruik te maken van op- en afrit Apeldoorn-zuid. Gedu-
rende deze nachtafsluiting worden er grootschalige omleidingsborden op 
de snelwegen geplaatst voor verkeer richting Hoenderloo en Apeldoorn. 
Na afronden van de werkzaamheden op toe- en afrit A1-noord richting 
Amersfoort worden de werkzaamheden op het andere deel van de N304 
(nabij toe- en afrit-zuid richting Hengelo) hervat. Dit zal voor verkeershin-
der en een langere reistijd zorgen. Op onze projectwebsite 
https://vangelder.com/projecten/n304-otterloseweg-europaweg/ vindt u 
meer informatie over deze werkzaamheden. 

Projectteam N304

NIEUWS VAN DE DORPSRAAD

MEI 2019
21 mei  : Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

JUNI 2019
18 juni  : Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

JULI 2019
16 juli  : Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

AUGUSTUS 2019
20 augustus : Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

SEPTEMBER 2019
17 september : Besloten bestuursvergadering Dorpsraad
28 september : Zwerfvuilactie Ugchelen

Elke dinsdag van 18.30 tot 19.30 uur is de wijkagent aanwezig in UB.

Agenda

Wijziging locatie ondergrondse container

De activiteiten van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen worden 
voor verslaglegging veelvuldig op beeldmateriaal vastgelegd. 
Indien u deelneemt aan of aanwezig bent bij deze activiteiten, 
geeft u de vereniging op grond van de AVG toestemming voor 
het maken van foto’s en film-beelden en voor het gebruik, 
publicatie en de opslag daarvan.

Werkzaamheden aan de 
Europaweg/N304

Na bezwaren van de omwonenden en heroverweging door de gemeen-
te is de geplande ondergrondse container aan de Kruisvoorde komen te 
vervallen. In plaats daarvan komt er een ondergrondse container aan de 

Klingelbeek. U kunt hier terecht voor uw restafval. Voor meer informatie 
over de containers en de verandering in de inzameling van afval, kijk op: 
https://www.circulus-berkel.nl/apeldoorn/minder-afval

In de bestuursvergadering van 15 april 2019 kwam onder meer aan de orde:

Olietanks Molecatenlaan. De werkzaamheden rond de verwijdering van de 
olietanks worden in de week van 15-19 april 2019 afgerond.
Ugchelen Bloeit! Inmiddels is een werkgroep geformeerd, bestaande uit 
leden van de commissie groen, de initiatiefneemster en omwonenden hoek 
Bogaardslaan/Hulkestein. Het terrein is inmiddels voorbereid door de ge-
meente, de werkgroep gaat aan de slag met de beplanting.
Hondenuitlaatplaats. Er is enige verwarring over de afbakening van de uit-
laatplaats bij de Winnemolenlaan. Volgens de gemeente staan de borden nu 
zoals op de oorspronkelijke tekening staat aangegeven. In een apart artikel 
zal hierover meer informatie worden gegeven.
Bezoek wethouder. Op 12 april, tijdens het derde bezoek dat wethouder 

Jeroen Joon bracht aan Ugchelen om met de bewoners in gesprek te gaan, 
waren een tweetal prominente gespreksonderwerpen. Naast andere punten 
werden de aspecten duurzaamheid en verkeerssnelheid onder zijn aandacht 
gebracht.

Ook dit keer was het een vergaderingen met een veelvoud aan onderwerpen 
over het leven en wonen in ons mooie dorp Ugchelen. Wilt u ook een bijdra-
ge leveren aan het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden in uw 
dorp, wordt dan gratis lid van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen. Dat kan 
via onze website https://dorpsraadugchelen.nl/lid-worden of door een brief te 
sturen naar Dorpsraad Ugchelen, Postbus 3138, 7339 ZG Ugchelen. Met uw 
steun, zal onze Ugchelense stem nog “luider” klinken binnen de gemeente 
Apeldoorn. 

Waarover sprak dorpsraad?
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“Jullie als pastores en dominees hebben mooi pra-
ten”. Meneer B (67) is het er duidelijk niet mee eens 
hoe het allemaal gaat. Hij is in het ziekenhuis opge-
nomen met klachten maar vooral met een sociale in-
dicatie. 3 jaar geleden is, zoals hij het zelf zegt: “mijn 
vrouw gescheiden”. Sindsdien weet hij zich geen 
raad. Na zijn vorige ziekenhuisopname is hij tijdelijk 
in een verpleeghuis terechtgekomen. Hij vindt zelf 
dat hij daar niet hoort. “Iedereen zit daar op zijn dood 
te wachten. Ik wil leven”. Helaas is hij niet in staat 
om dat leven op een goede manier vorm te geven. 
Hij zorgt niet goed voor zichzelf. In het ziekenhuis 
heeft hij het gepresteerd om 2 warme maaltijden te 
bestellen. Thuis eet hij zelden warm. Natuurlijk hoort 
meneer B. niet in een verpleeghuis. Alleen, waar 
moet hij dan naar toe? 

Zelf heeft hij daar allerlei ideeën over. Al deze ideeën 
hebben met elkaar gemeen dat anderen voor hem 
zorgen en hij zelf niets hoeft te doen. Terwijl hij daar 
prima toe in staat is. Zodra een arts of verpleegkun-
dige hem daar op aanspreekt ontstaat er ruzie. Hij is 
tenslotte ziek en dat ontslaat hem van de verplich-
ting ook maar iets zelf te doen. De verpleging moet 
voor hem zorgen en als hij straks thuis is de kerk. 
“Want”, zo betoogt hij tegen mij, “jullie preken op 
zondag naastenliefde en dan moet je dat ook zelf in 
de praktijk brengen”. Zijn volgende vraag is dan ook 

of ik nog een kamer over heb in mijn huis, waar hij 
kan verblijven tot hij volledig hersteld is. Die heb ik 
uiteraard niet. Al zie ik de triestheid van zijn situatie; 
ook ik heb mijn grenzen. 
Meneer B. past niet in het systeem zoals wij dat met 
elkaar hebben bedacht. Hij is niet zo ziek dat hij in 
het ziekenhuis hoort, te goed voor een verpleeghuis 
en niet in staat om voor zichzelf te zorgen. 
Er is geen plek waar meneer B. past. En er is geen 
plek waar meneer B. wíl passen. 
Dat samen maakt het vinden van een goede oplos-
sing dubbel zo moeilijk.

Laura van de Kam
Geestelijk Verzorger
Gelre ziekenhuizen

Een plek die past!
OVERWEGING

Op zondag 28 april is er weer 
Eetcafé Duikeruit! Duikeruit is 
een maaltijd-project voor seni-
oren dat eens per twee maan-
den georganiseerd wordt in 
de Duiker in de Bronkerk aan 
de Hoenderloseweg 10. 

Voor € 7,00 kunt u genieten 
van een 3-gangenmenu pas-
send bij het seizoen. Vooraf is 
er gelegenheid om onder het 
genot van een drankje (voor 
eigen rekening) gezellig bij te 
praten.

U bent van harte welkom! Op-
geven kan tot uiterlijk 25 april 
bij Marinus Ditzel via 
06-505 25 501.

‘Ik ben een zondagskind’

Dit zijn de woorden die Joop de afgelopen weken 
steeds weer herhaalde. “Ik heb zoveel om dank-
baar voor te zijn: “Voor al uw goede gaven Heer, 
zij U de dank en eer.” 

Joop werd op 29 oktober 1925 in Schiedam gebo-
ren en hij overleed op 4 april 2019 in Apeldoorn. 
93 Jaar telde zijn aardse leven. Een rijk leven. Hij 
werd opgevoed door zijn moeder, een dappere 
vrouw die al vroeg weduwe was geworden. Tij-
dens de Tweede Wereldoorlog studeert Joop af 
aan het gymnasium in Haarlem en duikt direct 
daarna onder om de Arbeidsdienst van de Duit-
sers te ontlopen. 

Het is een tijd van gruwelijke spanningen. Terug in 
Haarlem wordt hij opgepakt door de Sicherheits-
dienst en komt in de gevangenis in Amsterdam 
terecht.

Na de oorlog studeert Joop aan de Academie Li-
chamelijke Oefening. Hij gaat leiding geven aan 
de zogeheten ‘Trouwkampen’ van Stichting Trouw 
voor kinderen van verzetsstrijders. Daar ontmoet 
hij Janny Ritzema, de mooie boerendochter uit 
het Groninger Hoogeland met wie hij later trouwt 
en drie kinderen krijgt. 

Joop blinkt uit in sport en spel en gedurende zijn 
hele werkzame leven als gymnastiekdocent en 
later conrector is zijn voornaamste wens: zijn leer-
lingen een fijne les bezorgen. 

In 1960 komt het gezin in Apeldoorn wonen en 

daar wordt Joop actief als ouderling en scriba in 
de toenmalige Noorderkerk. Ook in de Bronkerk 
is hij jarenlang actief. 

Na het overlijden van Janny in 2008 doorleeft 
Joop een periode van korte en hevige rouw. Dan 
vindt hij tot zijn eigen verbazing opnieuw geluk 
met Annemiek, zijn vroegere leerling. Wat hebben 
deze twee mensen van en met elkaar genoten, 
van de vele uitstapjes en de lange en waardevolle 
gesprekken.

Eind oktober viert Joop zijn 93e verjaardag nog 
uitbundig. In november hoort hij dat hij kanker 
heeft. Half februari wordt hij met spoed opgeno-
men in het ziekenhuis en kan niet meer naar huis 
terug. De realiteit dringt door dat zijn leven over 
niet al te lange tijd voorbij zal zijn. Door de verlam-

ming van zijn onderlichaam is hij gedwongen om 
te blijven zitten. Geen mogelijkheid om weg te lo-
pen. Hij móet het onder ogen zien. En dat doet hij. 
Met steun van zijn omgeving en met Gods hulp.  

Op 3 maart maakte Joop nog eenmaal een kerk-
dienst mee in de Bronkerk. Voor hem een dank-
baar hoogtepunt vanwege alle liefdevolle aan-
dacht van zoveel mensen. De dag erna gaat hij 
naar het hospice. Ondanks zijn slechte gezond-
heidstoestand geniet hij van het leven en van de 
mensen om hem heen.

Op 4 april is Joop rustig ingeslapen nieuwsgierig 
naar hoe het zou zijn. Dat weet hij nu. Hij is opge-
nomen in Gods liefde.   

Anja van der Hart

28 april Eetcafé Duikeruit

Joop Witkamp - Johan Hendrik
WIJ GEDENKEN
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‘Cultuur bij je Buur’
In de laatste week van juni 
worden in Beekbergen de in-
ternationale menwedstrijden 
en het NK voor vierspannen 
gehouden. Een hele andere 
tijd van het jaar dan iedereen 
van het evenement gewend 
is. En dat is niet het enige. 
Ook de opzet van het terrein 
ondergaat een grote verande-
ring ten opzichte van de voor-
gaande edities.

Het VIP paviljoen, Kids dorp, 
de showpiste en het Strodorp 
met Country Fair komen alle-
maal bij elkaar centraal op het 
terrein te liggen. 

‘Het was even puzzelen met 
de terreinindeling,’ vertelt 
organisator Mieke van 
Tergouw. ‘We wilden alles wat 
meer bij elkaar zodat het nóg 
gezelliger wordt. En het was 
de wens van onze VIP’s om 
wat dichter op het hele gebeu-
ren te zitten. 
Deze opzet maakt het niet 
alleen voor het grote publiek 
een stuk aantrekkelijker, ook 
voor onze standhouders is er 
zo meer toeloop naar alle win-
keltjes.’

Het Paardenspektakel 
Beekbergen vindt plaats van 
27 tot en met 30 juni op de 
terreinen van Riant 
Equestrian Centre aan de 
Bruggelerweg. De toegang is 
op alle dagen gratis.

Paardenspektakel 
Beekbergen

Het Gelders Gemengd Koor repeteert al vanaf 
september 1992. Het motto van het GGK is: 
Zingen geeft een prettige voldoening.

Het koor heeft diverse dirigenten gehad. De 
nieuwste dirigente is Julia Scepanovic. Julia 
Scepanovic komt uit Belgrado, voormalig Joe-
goslavië. Zij is de derde generatie musici in 
haar familie. In 1992 is Julia naar Amsterdam 
gekomen om als dirigent en pianobegeleider 
te komen werken met diverse muzieken-
sembles en solisten. Hiermee heeft zij haar 
kennis en interesse in Nederland steeds meer 
verbreed.

Het repertoire van het koor is zeer gevarieerd, 
maar is samen te vatten als ‘licht klassiek’, 
met telkens iets van vernieuwing erin.  Naast 
1 groot concert per jaar, treedt het GGK ook 
regelmatig op in onder andere verzorgingshui-
zen. Het koor bestaat uit 50 leden.

De Muziekvereniging Ugchelen is een har-
monieorkest, opgericht in 1990. De gezellig-

heid van het samen musiceren staat voorop. 
De huidige dirigent is Bart van den Brink. 
Bart is Apeldoorn geboren en getogen. Hij 
heeft een rijke muzikale historie op 8-jarige 
leeftijd kreeg hij zijn eerste muzieklessen op 
tenortuba en piano en won al vrij snel diverse 
concoursen. Aan het Haagse Conservatorium 
behaalde hij zijn diploma uitvoerend musicus 
met de hoofdvakken trombone en piano. Met 
het orkest van de Koninklijke Luchtmacht 
haalde Bart zijn diploma HaFa-directie en wist 
vervolgens 3 certificaten op internationale 
dirigentenconcoursen binnen te halen. Sinds 
zijn 19e jaar is hij dirigent van meerdere koren 
en orkesten. Ook is hij 30 jaar docent koperen 
blaasinstrumenten bij Markant in Apeldoorn 
geweest.

De MVU probeert 2 keer per jaar een concert 
te geven, meestal in het dorpshuis Ugche-
lens Belang. Verder speelt de MVU als echte 
Ugchelense vereniging bij verschillende 
Ugchelse activiteiten.

In het najaar van 2018 heeft het GGK contact 
gelegd met MVU. Vanuit dit contact is een sa-
menwerking ontstaan voor een voorjaarscon-
cert in Ugchelen. Vanwege de omvang van 
beide orkesten wordt het concert gegeven 
in de Bronkerk. Deze kerk heeft een mooie 
akoestiek en zo zullen de muziekstukken nog 
beter tot hun recht komen. Tijdens het concert 
zullen beide orkesten apart, maar ook geza-
menlijk voor u optreden. De pianist van deze 
avond is Fons Kronenberg.

We hopen tot ziens bij dit concert en wensen 
u alvast veel luister- en zingplezier. 

Praktische informatie
Datum en tijd:  zaterdag 11 mei 2019
      19:30 uur zaal open
      20:00 uur concert
Locatie:      Bronkerk, Hoenderloseweg 10 
      in Ugchelen
Toegang:       Gratis

Gelders Gemengd Koor en Muziekvereniging Ugchelen

Een evenement in Ugchelen, dat 
zaterdag 12 april van half twee tot 
half vier zeker de moeite waard 
was om beluisterd te worden! Het 
is een initiatief, dat uitgaat van Gi-
gant. Amateurartiesten treden op 
om de cultuur meer bij de men-
sen te brengen. Cultuur snuiven 
bij je buur noemen ze het zelf! 
Toegankelijk maken voor ieder-
een. ‘The College Barbers’, 26 
heren in een zwarte outfit, met 
knalrode bretels en sjaaltje, zon-
gen  enthousiast voor bewoners 
van de Sprengenhof aangevuld 
met belangstellenden. Een uit 
Amerika overgekomen manier 
van zingen, zonder instrumenten 
alleen de eigen stemmen vaak 
4-stemmig, ze zingen dus a-ca-

pella. Het is overal mogelijk om 
deze amateurs in uw midden te 
hebben, ze verzorgen een optre-
den en de toegang is gratis! 

Als je verhalenvertellers , koren, 
dansers, bands, schilders, foto-
grafen en wat niet al, wilt uitnodi-
gen kun  je ‘Cultuur bij je Buur’  bij 
Gigant vragen om bemiddeling. 
Ze bieden Apeldoorn de gele-
genheid in contact te komen met 
velerlei  kunst in je eigen stad. 
Bij deze uitvoering hadden ‘The 
College  Barbers’ iets origineels 
bedacht. De verhalenverteller, 
Ben Wilderbeek, van het ‘Vertel-
genootschap Apeldoorn’ vertelde 
een prachtig verhaal over Romeo 
en Julia, terwijl de zangers, het 

verhaal aanvulden met hun zang. 
Dat gaf een hele dynamische, 
creatieve sfeer! 
De dirigent, Jurriaan Zaagman, 
liet zijn mannen voor de pauze, 
o.a. ‘ Sweet roses of Morn’  en 
‘Summertime’ en ‘Dream a little 
dream on me’, zingen en als af-
sluiting ‘Halleluja’. Twee Ugchel-
se leden van het koor, Wim Wel-
ling en Theo Tomassen, zijn trots 
op hun koor en vertelden, dat ze 
oefenen in de Samuelkerk. 
De Ugchelse sponsor was Al-
bert Heijn, van den Heuvel. Een 
prachtige middag met sfeervolle 
zangers, die duidelijk lieten zien 
dat ze er zelf ook van genoten!

Tineke van den Hazel

Foto: Dirk Reiding
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Kinderspelletjes 10.00 - 14.00 uur
Op het veld achter De Touwladder zijn diverse 
kinderspelletjes. De brandweer zal ook aanwezig 
zijn met een aantal waterspelletjes. Er zal een tent 
staan waar de kinderen weer prachtig geschminkt 
kunnen worden voor € 1,- Bij de zandbak ach-
ter de Touwladder zijn diverse peuterspelletjes. 
De uitslagen van de spelletjes worden t.z.t. in De 
Bron bekend gemaakt.
Heb je de speelkaart vol, dan kun je vanaf 12.00 
uur deze inleveren bij de kraam van het JUB. Je 
krijgt dan een broodje knakworst en een beker 
drinken.
Ben je klaar met de spelletjes dan kun jij je nog 
heerlijk vermaken op het springkussen, of een hut 
bouwen van de speelblokken.

Aan de kinderspelletjes kunnen alle kinderen uit 
Ugchelen meedoen, ook kinderen die in Apel-
doorn de basisschool bezoeken maar in Ugchelen 
wonen. Alle kinderen krijgen bij aanvang van de 
spelletjes een kaart uitgereikt waarop alle spel-
letjes vermeld staan waaraan de kinderen kunnen 
meedoen. Tegelijkertijd met deze spelletjeskaar-
ten wordt ook de munt voor een gratis ijsje uitge-
deeld.
Het broodje knakworst en de limonade is geheel 
verzorgd door AH van der Heuvel.

Kindervrijmarkt 10.00 uur -14.00 uur
Voor ons Dorpshuis is de Bogaardslaan afgeslo-
ten ( gedeeltelijk). Kinderen zijn welkom om spul-

len te verkopen, een leuke act te doen, of op te 
treden met muziek, dans of iets anders waar je 
goed in bent. Op deze manier kom je van al je 
speelgoed af waar je toch al niets meedeed en…. 
Je vult je spaarpot.
Er zijn natuurlijk wel een paar regeltjes: Geen 
spullen die gekoeld bewaard horen te blijven, of 
die eerst verwarmd moeten worden. En je mag 
natuurlijk geen levende dieren verkopen.
Wanneer het is afgelopen moet je wel je eigen 
dozen met spulletjes en zo weer mee naar huis 
nemen. Denk er aan, hier wordt streng op gelet!
Je mag al om 9.45 uur je spulletjes uitstallen in 
een van de vakken.

Ugchelen viert koningsdag

27 april Koningsdag
Om 10.00 uur zal de opening plaatsvinden met het vlag hijsen en het zingen van het Wilhelmus. Mu-
ziekvereniging Ugchelen zal dit begeleiden. De voorzitter van Ugchelens Belang  zal een ieder welkom 
heten, waarna de activiteiten kunnen beginnen.

Alle activiteiten vinden plaats achter het dorpshuis Ugchelens belang aan de Bogaardslaan 81 in Ug-
chelen en zijn vrij toegankelijk. De hele dag zullen er achter ons Dorpshuis verschillende kramen staan, 
zoals een ijs- en snoepkraam, een patatwagen, springkussen en speelblokken.

Het bestuur van de vereniging Ugchelens Belang wil alle vrijwilligers die aan de voorbereiding en de 
uitvoering van de festiviteiten een bijdrage leveren, heel hartelijk bedanken. Zonder deze inzet van een 
ieder zou het niet zo’n groots feest kunnen worden. 

Ook willen wij de sponsoren die aan de festiviteiten een bijdrage leveren heel hartelijk bedanken. Mede 
door deze bijdragen kunnen wij zoveel activiteiten realiseren. 

Oranjeprogramma 2019

Vertegenwoordigers van de Bron-
kerk en de Vereniging Ugchelens 
Belang hebben de traditionele 4 
mei herdenking weer voorbereid. 
Ook dit jaar is er weer een promi-
nente  rol weggelegd voor de leer-
lingen van de drie basisscholen in 
Ugchelen. Zij worden betrokken 
bij de herdenking in de Bronkerk 
en bij de plechtigheid  bij De Kei.
Nieuw is dat de Eloyschool De Kei 
als monument geadopteerd heeft. 
(Dit na het verdwijnen van OBS 
De Steenbeek)

Alle scholen hebben nu hun eigen 
monument geadopteerd: de Eloy 
De Kei, de Bouwhof het Brits ere-
veld op Heidehof met het Cross 
of Sacrifice en de Touwladder het 
monument bij Woeste Hoeve.

Ook de scouting zal zoals altijd 
een bijdrage leveren. De muzikale 
omlijsting  is in handen van Inge-
borg van Dokkum (piano) en de 
muziekvereniging Ugchelen.

Genodigden en belangstellenden 
zijn welkom in de Bronkerk alwaar 
vanaf 19.15 uur een korte herden-
king wordt gehouden. Aansluitend 
gaan de aanwezigen in een stille 
tocht naar
De Kei en vindt om 20.00 uur 
de plechtigheid en kranslegging 
plaats.

Zaterdag 4 mei
Dodenherdenking

Jeugdprogramma

Terug van weggeweest… het oranjebal! Toon en Gon bieden Ug-
chelen een gezellige feestavond aan. Van 20.00 uur tot 24.00 uur 
zal de band S!ng Live on Stage optreden.
De zaal is om 19.00 uur open en de toegang is gratis!
S!ng Live on Stage is een wervelende show gevuld met de leukste 
livemuziek, gezongen door de topzangeres Femke Hengeveld en 
de inmiddels bekende zanger Dennis Wiltink.
In een mix van duetten en solo’s nemen zij u mee op een muzikale 
reis met muziek van toen en nu.

De vaste DJ, DJ Jurgen draait daarbij de lekkerste danceclassics, 
top 40 en feestmuziek en natuurlijk wordt op verzoek ook uw favo-
riete plaat gedraaid!
S!ng Live on Stage is compleet met indrukwekkende lichtshow zo-
dat het aan sfeer niet zal ontbreken. 

Oranjebal in Ugchelens Belang! 

Foto: Dirk Reiding
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Het College van Diakenen van 
de Bronkerk organiseert in 2019 
weer een busreis voor senioren. 
Wij nodigen onze senioren hier-
bij van harte uit. Bent u geen lid 
van de Bronkerk, maar wel se-
nior weet u dan ook welkom.

Dit jaar gaan we varen over de 
Utrechtse Vecht.
- We vertrekken donderdag 19 
september om 13.30 uur vanaf 
de Bronkerk.
- De buschauffeur brengt ons 
naar Maarssen, waar we aan 
boord gaan voor een rondvaart 
over de Vecht.

- Aan boord krijgt u twee keer 
koffie of thee met appelgebak.
- U geniet ondertussen van 
de mooie buitenverblijven die 
langs de Vecht staan.
- Na de rondvaart gaan we met 
de bus naar restaurant ’t Wapen 
van Haarzuylen voor ons diner.
De thuiskomst is ongeveer 
20.30 uur.

De eigen bijdrage is € 45 per 
persoon. Over te maken op re-
keningnummer 
NL72 RABO1031.15.773 t.n.v. 
College van Diakenen o.v.v. 
Busreis 2019. U kunt ook op 

de dag zelf voor aanvang van 
de reis contant betalen. Graag 
opgeven vóór 10 mei. 

Opgeven voor deze busreis 
kunt u bij:
• Bea Rigterink, 

telefoon 055-53 33 718
• Marinus Ditzel, koster van 

de Bronkerk,  
06 505 25 501

Namens de werkgroep ouderen,
Bea Kollaard, 

Annemieke Bosch, 
Bea Rigterink

Lieve vrijwilligers van Sprengenhof: Bedankt!
En een “big smile” voor jullie van mij! Niet omdat ik blij ben dat ik bij jullie weg ben, maar omdat ik  blij 
met de mooie tijd die we samen hebben gehad. Helaas heb ik Sprengenhof hals over kop moeten verla-
ten en kreeg ik geen gelegenheid om afscheid van jullie te nemen. Gelukkig mag ik van de redactie van 
de Bron (waarvoor mijn grote dank) een stukje aan jullie schrijven.  Een mooie manier om hopelijk een 
groot aantal van jullie te bereiken en te bedanken. 

Bedanken voor; 
• Alles wat ik van jullie heb mogen en kunnen 

leren. 
• Soms een traan en vooral een lach die we 

hebben gedeeld. 
• Alles wat jullie doen voor locatie Sprengenhof 
• De mooie herinneringen die we tezamen 

gecreëerd hebben. Een waardevol cadeau 
welke altijd bewaard zal blijven in mijn hart. 

• De ruimte die ik van jullie kreeg om te groeien 
in mijn functie en bovenal als mens. ( haha 
niet letterlijk hoor, al hadden we wel vaak lek-
kere hapjes) 

• De lieve reacties van jullie na mijn vertrek! 
Overweldigend! 

• De toptijd die ik met jullie gehad heb. Ik wens 
jullie het allerbeste! 

Lieve groet, 
Carolien van Veenendaal (caro.vv@live.nl )

Busreis voor senioren

Gedurende de meivakantie 
van maandag 22 april tot en 
met zondag 5 mei zijn de ope-
ningstijden van de vestigingen 
van CODA ongewijzigd met 
uitzondering van maandag 
22 april, tweede Paasdag. De 
vestigingen zijn dan gesloten.
De openingstijden van de ove-
rige vestigingen van CODA 
vindt u op de website www.
coda-apeldoorn.nl/informatie/
openingstijden 

Al enige tijd is er sprake van 
dat CODA Ugchelens Belang 
gaat sluiten.
Op dit moment is hierover nog 
niets definitief bekend. Op een 
later moment wordt u hierover 
nader geïnformeerd.

We starten op dinsdag 7 mei 
2019, 9:30 bij Tennisclub Ug-
chelen Ugchelsegrensweg 10, 
7339 CT Ugchelen.
Dit keer lopen we via de Or-
dermolenweg langs het spoor 
tot het Asselsepad.
Daar weer het spoor over. 
Naar de Hoogbuurloseweg en 
de A1 over.  Dan gelijk richting 
De Cantharel. Daarna  terug 
naar TCU. De route is onge-
veer 12 km. 
Deelname is gratis. 
Info via: 
wandeleninugchelen@gmail.com
Herman Derksen zal ditmaal 
jullie gids zijn.
De Jannen zijn op vakantie
.

Bent u met dit mooie weer al 
weer bezig in uw tuin ? De Wa-
terloopleinmarkt vraagt voor 
de planten en bloemenkraam 
op de markt van 25 mei a.s. 
Stekjes, zaailingen etc.
Gaat u aan het werk in uw tuin 
en scheurt u uw vaste planten 
of hebt u zaailingen of zomer-
bloeiers over, breng ze in de 
week voor 25 mei naar De Dui-
ker.

Voor vragen of overleg kunt u 
bellen met 
Hettie Wouda Tel: 5221201
Al vast hartelijk dank.

Buurtbibliotheek CODA 
Ugchelens Belang en 
Jeugdbibliotheek CODA De 
Bouwhof, openingstijden

Wandelen in Ugchelen

Stekken voor de 
Waterloopleinmarkt.
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Wij zijn een wielertoerclub van enthousiaste 
recreatieve wielrenners. Een club met actieve 
leden van alle leeftijden, mannen en vrouwen. 
Onze oorsprong ligt in Ugchelen maar de leden 
komen inmiddels uit de wijde omgeving. Het bij-
zondere van onze club is dat we elke clubavond 
een andere route fietsen. De route bepalen we 
meestal pas op de dag zelf zodat we kunnen 
inspelen op bijvoorbeeld de weersomstandighe-
den.

Je bent altijd uitgenodigd om een keer vrijblij-
vend met ons mee te rijden zodat je kan erva-
ren of de club je aanspreekt. We vertrekken op 
maandag- en donderdagavond om 19.00 uur bij 
de Dekamarkt in Ugchelen. Je racefiets én fiets-
helm is het enige dat we als club verplicht stel-
len. Natuurlijk kun je ook contact opnemen voor 
meer info. We vertellen je dan graag meer.
Bel 06-34833585of bezoek onze website 
www.toerclubugchelen.nl

Een reactie op de tekst van 
stadsdeelregisseur Wim Mulder 
in Bron 6 van 27 maart jl.

Fijn dat Wim Mulder aandacht 
geeft aan ergernis no.1 in  
Ugchelen: de té hoge rijsnelhe-
den. Zijn toelichting op de (on)
mogelijkheden van de gemeen-
te zijn helder en de argumenten 
afgewogen. Mijn compliment!
Wat ontbreekt (en buiten zijn 
bevoegdheid ligt) is de tekort-
schietende handhaving door de 
politie. Wim en ook onze wijk-
agente, doet een beroep op 
weldenkende mensen. Ook de 
mobiele snelheidsdisplay gaat 
daar van uit.
Maar: ken de mens! Er zijn men-
sen die straf en beloning nodig 
hebben om, pas dan, correct 
gedrag te gaan vertonen. Zij 
lezen die artikelen niet, hebben 
ook geen boodschap aan ver-
standige oproepen of displays 
die hen feedback geven op hun 
gedrag.
Waarom blijven we in die on-

macht hangen?

In haar column Politienieuws 
brengt onze wijkagente “ons op 
de hoogte van het wel en wee 
in Ugchelen”. Maar we hebben 
geen behoefte aan haar soap, 
we willen haar prestaties ken-
nen! Boeven vangen is haar 
taak! We hoeven ook geen over-
bekende adviezen. Aan dwazen 
is wijsheid verspild. De politie is 
er om regels te handhaven! 
Heeft de politie de inbraak aan 
de Wyenburg opgelost en de 
inbreker ingerekend? Hoeveel 
bekeuringen zijn er in de afge-
lopen maand uitgedeeld voor 
snelheidsovertredingen op de 
Ugchelseweg? Is de plofkraak 
op de Molecatenlaan opgelost? 
Hoeveel bonnen zijn uitgereikt 
voor parkeerfouten in het dorp? 
Maak ons trots en laat ons weer 
prestaties zien!

Waarom zijn die regels er eigen-
lijk? Om elkaar te beperken? 
Nee, om elkaar te beschermen! 

Als ik te hard rij, dan breng ik 
jou in gevaar. Wat een groot 
goed als we in ons dorp veilig 
naast elkaar kunnen fietsen. 
Dat scootmobiels, fietsende 
kinderen en wandelende rolla-
torgebruikers veilig de weg kun-
nen gebruiken! We zijn immers 
een dorp!  “Veel ongevallen 
hebben te maken met hoge rij-
snelheden” schrijft Wim terecht. 
Maar, en je zou het anders wen-
sen, er zijn mensen die zo niet 
denken, die gecorrigeerd moe-
ten worden om zich aan regels 
te houden; ze doen dat niet uit 
zichzelf . 

Onmachtig blijven door “tekort 
aan politiecapaciteit”? Daarvoor 
zijn echt wel oplossingen voor-
handen… Is het dan onwil, wel-
licht? 

Dan is ergernis no.1 niet lan-
ger het hardrijden, maar de on-
macht van onze politiemacht.

Nico van Dam

Het Fietsgilde Apeldoorn houdt 
op woensdag 1 mei a.s. een re-
creatieve fietstocht Lentetocht. 
In de lente komt de natuur weer 
tot leven. Wegbermen, graslan-
den en slootkanten staan volop 
in bloei. In de wei loopt het jonge 
vee te dartelen. Deze dagtocht 
van  ca. 40 kilometer vertrekt om 
10.00 uur bij het restaurant KFC 
op woonboulevard, Het Rietveld, 
hoek Laan van Osseveld / 
Zutphensestraat. De route gaat 
over vlakke asfaltwegen en -pa-
den. Fietsers kunnen aan deze 
tocht deelnemen tegen betaling 
van € 2,50. Vooraanmelding is 
niet nodig. Eten en drinken voor 
onderweg dient men zelf mee 
te nemen. Er wordt gefietst in 
groepen van 15 – 20 personen 
onder leiding van een gids, die 
regelmatig stopt om allerhande 
bijzonderheden over de omge-
ving te vertellen. 

Voor nadere informatie: zie 
www.fietsgilde-apeldoorn.nl 
of telefonisch 055 - 843 05 34.

Tijdens de jaarlijkse feestavond 
van ponyclub de Bosruiters uit 
Ugchelen zijn de nieuwe club-
kampioenen gehuldigd.
Afgelopen maanden werd er 
een wintercompetitie afgewerkt 
in de disciplines dressuur en 
springen. De deelnemers met de 
beste resultaten in deze compe-
titie ontvingen het felbegeerde 
kampioenslint.
Voorzitter Herman Bos kon de 
volgende clubkampioenen in het 
zonnetje zetten:

Dressuur:
Klasse Groen: 
Floortje Demmers met Mila
Klasse B: 
Amber van Milligen met Flugel
Klasse L1: 
Lian Woestenenk met Hitch
Klasse M1: 
Chemène Telgen met Lennox
Springen:
Klasse Groen: 
Zahra Staps met Fire
Klasse B: 
Gustina Karssen met Blij
Klasse L: 
Kyra Klopman met Roseta
Klasse ZZ: 
Lisa Klopman met Ice
Felyne Boschloo Karsijns ont-
ving de Buisbokaal (aanmoedi-
gingsprijs) en Sophie Boersma 
werd gehuldigd als Bosruiter van 
het Jaar.

Voor meer informatie over de 
Bosruiters: www.bosruiters.nl

Fietstocht Lentetocht FIETSEN

bij Toerclub Ugchelen

Clubkampioenen 
Ponyclub de Bosruiters

INGEZONDEN

Rijsnelheden
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Elke maand worden er in de Bronkerk producten 
ingezameld voor de Voedselbank. Iedereen die 
iets wil bijdragen kan dit brengen en in de mand 
leggen. Op zondag staat de mand in de kerk 
bij de preekstoel. Voor de maand mei worden 
er producten gevraagd zoals aardappelpuree, 
groenten in blik, groente in pot en soep. 

Hieronder ziet u een aantal voorbeelden.
Wilt u ook bijdragen? Kom dan gerust langs om 
uw producten te brengen! Dat kan doordeweeks 
in de Duiker en natuurlijk op zondag in de kerk. 

Alvast hartelijk dank!

wordt er iets gedaan aan de 
opgebroken plek achter het 
Chinese restaurant, de Thaise 
massage, de Thaise supermarkt 
en café de ‘Kleine Jongen.’ De 
Thaise dames lopen met mond-
neuskapjes op, de stank is vre-
selijk! Onder dit pleintje lagen 
nog steeds tanks met, van al-
les, in de grond. Zeker 50 jaar 
lagen ze daar, misschien wel 
langer! Voor deze tijd zeker, 
een onhoudbare toestand! De 
eigenaar van de grond, Willem 
van Beurden, heeft nu eindelijk 
toch maar ingegrepen. Er hing 
al zo lang een vieze lucht in zijn 
verhuurde panden. Of dat nu 
verholpen zal zijn, is nog maar 
de vraag? 

De tanks, die nog onder de 
gebouwen liggen, kunnen ze 
er niet uithalen, dan storten 

de bouwwerken in. Voorlopig 
heeft een bouwbedrijf uit Vaas-
sen z’n best gedaan! Er is een 
grote hoeveelheid troep uit de 
ene tank gezogen en de ande-
re tank zat vol met een zwarte 
versteende substantie. Dat kon 
je er alleen uithakken tot zover 
het bereikbaar was. De omlig-
gende middenstanders hebben 
met verbijstering toegekeken en 
vragen zich af wat er nog meer 
is achtergebleven van de ver-
verij van, Van Beurden. Eens 
stond er toch ook een hoge 
schoorsteen, die nooit is terug-
gevonden? 
Toch is in het verleden wel op 
meer plaatsen slordig om ge-
sprongen met chemische stof-
fen, maar dat er in deze tijd 
nog zo’n ongezonde toestand 
in het centrum van Ugche-
len, ligt of lag, is wel pijnlijk!                                     

Vroeger ging alles op de mest-
vaalt en daardoor vinden we 
nu nog overal archeologische 
vondsten? Kregen we inzicht in 
hun leefwijze! Wat zal er over 
100 jaar over ons gezegd wor-
den? Er gaat nu een enorme 
berg geel zand in deze bouw-
put. Op z’n minst zullen onze 
nakomelingen ons wel erg slor-
dig vinden?            
                                                                                                             
Waarschijnlijk zal de weg naar 
ons Ugchelse afhaalrestaurant 
en de andere bedrijven, weer 
redelijk begaanbaar worden. 
Kunnen we weer met de fiets of 
met de auto op het pleintje ko-
men voor een heerlijke loempia! 
Fijn, voor de familie Hu en de 
anderen, dat het eindelijk weer 
netjes is voor hun deuren! 

Tineke van den Hazel

Beleef de planten in de Lente!
In deze IVN-cursus worden de 
basiselementen van determinatie 
behandeld en is er een excursie 
naar meerdere locaties om te 
oefenen een aantal planten (fa-
milies) te herkennen. Tijdens de 
cursus kan ook en vooral kennis 
worden gemaakt met de vele an-
dere aspecten van wilde planten 
in de mooie natuur in en om 
Apeldoorn. Thema’s die daarbij 
aan de orde komen zijn: waarom 
staat een specifieke plant juist 
daar waar hij nu groeit en welke 
andere planten leven in dezelfde 
biotoop? Welke geneeskrachtige 
werking hebben bepaalde plan-
ten? Hoe is een plant opgebouwd 
en hoe zorgt deze voor nage-
slacht? Hoe werkt de bestuiving 
en welke insecten dragen daar-
aan bij? Hoe en met wie “commu-
niceren” planten? Altijd al interes-
se gehad in het antwoord op dit 
soort vragen? Dan is deze cursus 
een aanrader!
Data cursusavonden: woensdag 
22 mei, 5 en 19 juni van 19.30 tot 
22.00 uur in IVN lokaal De Vijfster, 
Texandrillaan 30, 7312 HR 
Apeldoorn
Data excursies: zaterdag 25 mei, 
8 juni van 10 tot 12 uur in 
Apeldoorn of directe omgeving. 
Op 3 juli is een speciale avondex-
cursie naar de gemeentewerf van 
19.30 tot 21.30 uur.
Aanmelden: via formulier op de 
website van het IVN Apeldoorn 
Telefonisch contact : John van 
Heiningen 0619957310 of 
Janneke Niessen 0610884282
Kosten: € 40,-. Leden van IVN, 
KNNV  en vrienden van IVN 
Apeldoorn krijgen een korting van 
10% op deze prijs.
Meer informatie: over aanmeldin-
gen, betalingen e.d. via mailadres  
cursusadmie@ivn-apeldoorn.nl

Over IVN
IVN Natuureducatie zet zich als 
landelijke non-profit organisatie 
in voor een groen, gezond en 
duurzaam Nederland. Dit doen 
we door de natuur in de harten 
van mensen te brengen. We laten 
jong en oud actief ervaren hoe 
leuk, leerzaam, gezond én be-
langrijk natuur is. Onze 130 pro-
fessionals, 25.000 leden en 170 
vrijwilligersafdelingen organiseren 
natuuractiviteiten, cursussen en 
campagnes. Daarbij focussen we 
op vier kernthema’s: Kind & na-
tuur, Natuur in de buurt, Natuur 
& recreatie en Natuur & gezond-
heid. IVN is ervan overtuigd dat 
kennis van en betrokkenheid bij 
de natuur, duurzaam handelen 
stimuleert. IVN: beleef de natuur!

IVN cursus wilde planten 
voorjaar 2019 DIACONIE

Bronkerk zamelt in voor Voedselbank

EINDELIJK…
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Soms denk ik best wat van planten en dieren te weten. 
Maar heel vaak moet ik dan weer vaststellen, dat ik 
toch maar heel weinig weet. En dat terwijl ik toch al 
zestig jaar geleden lid werd van een jeugdvereniging, 
die zich richtte op natuurstudie.

Zo zag ik nog niet zo erg lang geleden een gek ding 
op een muur. En het bewoog! Ik heb er een foto van 
gemaakt en ben gaan zoeken en vragen. En ik ben 
er na wat hulp van een persoon en de computer ach-
ter gekomen wat het is! Het is de Gewone Zakdrager, 
een vlindersoort. Nu was dat “gewone” voor mij niet zo 
gewoon, want ik had er nog niet eerder van gehoord. 
En als je dan wat uitzoekt, dan blijkt dit een groep van 
meer dan 20 soorten te zijn. Wat ik had gevonden, was 
trouwens niet het vlindertje, maar de rups. En die rups 
zie je nauwelijks. Die zit namelijk helemaal verborgen 
tussen stukjes fijne takjes en andere stukjes plant.
Sinds ik de eerste keer zoiets vreemds zag, dacht 
ik dat ik best iets bijzonders had gezien. Maar het is 

helemaal geen zeldzaam diertje. En sinds die eerste 
keer, zo’n anderhalf jaar geleden, heb ik dit diertje al 
een stuk of acht keer gezien. Maar ze zitten heel vaak 
op boomstammen, en daar vallen ze op de schors niet 
erg op. Waar ze wel beter te zien zijn, is op geverfde 
schuttingen, op stenen muren en (zoals de laatste 
keer) op de ruit in mijn woonkamer. Zoals gezegd, het 
zijn rupsjes en deze eten graag dingen als gras of bos-
bes, maar zitten ook vaak op bomen als berk, wilg of 
populier. En als ze daar zitten, vallen ze uiteraard veel 
minder op dan op door mensen gemaakte dingen. En 
op die planten en bomen kunnen ze ook wat te eten 
vinden, dat zit echt niet op mijn schuurtje!
Het rupsje is niet erg groot, nog geen 2 cm. En ook de 
vlinder is maar klein. Zoiets noemt men dan ook een 
micro-vlinder. En  die vlinder heb ik nog nooit gezien. 
Daar komt dan ook nog bij, dat alleen de mannetjes 
vleugels hebben en vooral ’s nachts vliegen.

Tekst en foto: Gerard Koops

Geen kolenboer, wel een zakdrager
UGCHELEN NATUURLIJK

Vrijdag 5 en zaterdag 6 april speelden ze weer een to-
neelstuk in vier bedrijven. Het stuk werd geschreven 
door Theo Akkermans. Zoals u gewend bent van onze 
Ugchelse Toneelvereniging, was het weer een vrolijk 
spektakel. Achter de schermen zijn er veel mensen be-
zig geweest, altijd is het toneel prachtig aangekleed. Dit 
keer was het toneel omgetoverd tot een varkensboer-
derij, het knorren van de varkens van knecht Arie, was 
steeds duidelijk te horen. Een prachtige erg oude deur 
was de toegang tot het varkenshok! 

De verdere aankleding werd verzorgd door: Henk Ha-
vekes, Benny Looden en Hans Mooy. Bijgestaan door 
Sjoukje ven Ditzel met Benny Looden, grime en geluid 
Peter Muller en Dick Serris, souffleur, Henk Jacobs. De 
regie was in de ‘sterke’ handen van Jan Schonewille. 
Deze keer was de ziekte van een van de hoofdrolspelers 
een moeilijk begin van de toneeluitvoering. Gelukkig was 
ze op tijd weer beter. Dat gaf zeker stof tot nadenken! 
Het trouwe gezelschap, Jacques, Piet, Bert, Leny, Carla, 
Annemarie, Cisca, en Janny speelden de sterren van 

de hemel. De hoge bloeddruk van ouwe Dirk (Jacques 
Hulsbosch), stijgt enorm, als de aanstaande van zoon 
Joris, Tine (Leny Looden) In hun leven komt. Geweldig 
spel van Leny, hoe kun je zulke teksten onthouden! Met 
veel vuur en stemverheffing werd een plan gesmeed om 
het geld van de boer en zijn zoon in handen te krijgen. 
Een oude bekende Janny Holdijk stond weer eens op 
het toneel als Tante Drieka. Ze zag er prachtig uit, mooie 
pruik! Ze hanteerde de bezem als een echte helleveeg! 
Uiteindelijk liep alles goed af. Respect voor deze toneel-
spelers, in deze tijd is het zo makkelijk om lui voor de 
televisie te gaan zitten. En daar dan iets ‘professioneels’ 
te gaan zien. Deze amateurs doen het allemaal zelf en 
met een fantastisch resultaat. Voor de vele bezoekers is 
dit iedere keer weer een openbaring. De vreugde van de 
spelers spat er af, een avondje onbekommerd ‘uit’ tel-
kens weer een succes! De verloting, met prachtige prij-
zen, heel strak georganiseerd, brengt nog wat euro’s in 
de kas! Mensen bedankt voor deze fijne avond!   

Tineke van den Hazel

Eens, als klein kind, had ik een 
eigen moestuintje in de tuin 
van mijn ouders. Gemotiveerd 
ging ik aan de slag met allerlei 
zaadjes waar dan groente uit 
voort zou komen. En inderdaad: 
na verloop van tijd kwamen er 
plantjes op en nog weer later 
kon ik de groenten oogsten. In 
mijn enthousiasme had ik veel 
te veel gezaaid: verschillende 
groenten bleven staan. Maar 
wat gebeurde er? De groei ging 
gewoon door! Ik vroeg me af 
waarom we dan zo vroeg moes-
ten oogsten, ik vond het jammer 
om de groei af te breken terwijl 
er nóg meer kon groeien uit het 
zelfde zaadje. Mij werd verteld 
dat zo’n groei niet goed was: de 
groenten waren dan  niet meer 
lekker, soms bijna oneetbaar. 
Met andere woorden: er is een 
tijd van oogsten. Doorgescho-
ten planten is niet de bedoeling.

Door de brexit kwam er een Eu-
ropese instelling van Londen 
naar Amsterdam. Velen zijn daar 
erg positief over: dat betekent 
groei. Groei van de werkgele-
genheid wordt dan als eerste ge-
noemd. Maar ook: groei van het 
aantal hotelovernachting, groei 
van inkopen, groei van vlieg-
reizen, groei van autoverkeer... 

Laatst was er een econoom 
op de televisie die vertelde dat 
we goede, gezonde groei zou-
den kunnen zien als het kwe-
ken van een bonsai boom: op 
een gegeven moment is een 
economie of een boom groot 
genoeg en kunnen we ons en-
kel richten op instandhouding. 
De groei houdt dan in: gezond 
houden, verzorgen en aanvul-
len. Niet laten doorschieten...

Gebeurt dat doorschieten nu niet 
te veel als we het over de econo-
mie hebben? Enerzijds verdwij-
nen er natuurgebieden en au-
thentieke bedrijven. Anderzijds 
komen meer wegen, landings-
banen en daardoor veel verkeer.  
Gelukkig werk ik niet in Am-
sterdam, waar je tijdens grote 
delen van de dag altijd in de 
file staat. Is het verstandig om 
nóg meer verkeer te veroorza-
ken of moeten we ons richten 
op het behoud en de verbe-
tering van wat we hebben?

Groei

HOGE BLOEDDRUK
TONEELVERENIGING “ERNST EN LUIM”



DE BRON 24-04-2019 20


