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Opgewekt

Ugchelse Tanka 
Vrolijke en verwachtingsvolle 
blikken bij de traditionele doe-
avond bij de Vrouwenvereni-
ging Ugchelen. Een volle zaal, 
aan iedere tafel twee hulpda-
mes die het werkstuk al eerder 
hadden gemaakt en ervaring 
hadden om de touwtjes om de 
sterioform eieren te wikkelen. 
Een precies werkje, plakkende 
vingers! Goed georganiseerd, 
aan alles was gedacht door de 
dames van de doe-commissie, 
Marijke Maria, Willy en Sieta.

Zo zat iedereen aan de lange 
tafels gezellig te werken aan 
een tweetal versierde eieren 
en dat lukte eigenlijk iedereen!  
In heel Ugchelen kan je vast 
met Pasen deze kunstwerken 
op de diverse paastafels vin-
den! Dames prima gewerkt en 
dat geldt ook voor de commis-
sie. Petje af!

Tineke van den Hazel

Pasen 2019

Paasgevoel op doe-avond

nog maar net voorjaar
als W tegen mijn raam tikt
met Nieuwjaarswensen
ook al klopt dat van geen kant
het is een warm hart dat klopt

Nico van Dam

Paasbaken, olieverf op doek door Warner Bruins (2019).
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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:
Jan van Middendorp, tel. 5333672
Eindredacteur volgende Bron:
Warner Bruins, tel. 5416403
Fotograaf van deze Bron:
Theo Logtenberg, tel. 5336253
Fotograaf volgende Bron:
Dirk Reiding, tel. 5336538
Volgende Bron verschijnt op 24 april.
Kopij en advertenties via:
ugchelendebron@bronkerk.nl 
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 15 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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Zondagmiddag 14 april a.s. is 
er een Paasviering in de Bron-
kerk.

Alle senioren in Ugchelen wor-
den van harte uitgenodigd voor 
deze middag.

De middag begint met een vie-
ring in de kerk. Deze keer met 
medewerking van onze cantorij.
Vanaf 15.30 uur wordt u ont-
vangen met koffie of thee. Om 
16.00 uur beginnen we met de 
Paasviering. Daarna gaan we 
aan tafel voor een heerlijke 
broodmaaltijd.

Eindtijd ongeveer 19.00 uur.

U kunt zich opgeven bij: 
Annemieke Bosch, 
tel. 5 426 466 of 06 308 660 58 
De Duiker, tel. 5 334 859 of 
06 505 255 01.
De kosten voor deze middag 
zijn € 10.00 inclusief 2 drank-
jes.

Heeft u geen vervoer, laat dit 
dan bij opgave even weten, dan 
wordt u gehaald.

U bent van harte welkom!

Ook in de veertigdagentijd is er 
gelegenheid om de gebedskring 
te bezoeken. Op Palmzondag 
14 april om 19.30 uur, voor-
afgaande aan de Stille Week, 
bent u welkom in de Bronkerk.
Informatie bij Ria Hart of Marius 
van Dokkum

do 11 apr  Hosea 3:1-5
vrij 12 apr  Hosea 4:1-11
za 13 apr  Hosea 4:12-19
zo 14 apr  Luc. 19:29-48
ma 15 apr  Hosea 5:1-7
di 16 apr  Hosea 5:8-15
wo 17 apr  Luc. 22:1-13
do 18 apr  Luc.  22:14-65
vrij 19 apr  Luc.  22:66-23:56
za 20 apr  Hosea 6:1-3
zo 21 apr  Luc.  24:1-12
ma 22 apr  Luc.  24:13-35
di 23 apr  Luc.  24:36-53
wo 24 apr  Ps.  56

KERKDIENSTEN 
Zaterdag 13 april
ONZE LIEVE VROUWEKERK, 
Hoofdstraat 18, Apeldoorn.
16.30 uur: Eucharistieviering, pas-
toor H. Hermens. Samenzang

Zondag 14 april Palmzondag
BRONKERK
10.00 uur: Diaken Th. Van Driel 
(Apeldoorn).
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering, pas-
toor H. Hermens. Credo.
RANDERODE
10.30 uur: ds. E. Idema. H.A.

Maandag 15 april
ONZE LIEVE VROUWEKERK
19.00 uur: Gebed van de martela-
ren. Diaken Dashorst.

Woensdag 17 april 
BRONKERK
18.00 uur: Viering met aansluitend 
Vastenmaaltijd.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
19.00 uur: Eucharistieviering (via 
bisdom).

Donderdag 18 april Witte Don-
derdag
BRONKERK
19.30 uur: ds. A van der Hart. Maal-
tijd van de Heer, m.m.v. de Cantorij.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
19.00 uur: Eucharistie viering, pas-
toor Hermens en diaken R. Das-
horst. Credo.

Vrijdag 19 april Goede Vrijdag
BRONKERK
19.30 uur: ds. A van der Hart, 
m.m.v. de Cantorij.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
15.00 uur: Kruisweg. Diaken Das-
horst en pastor Sebastian. Grego-
riaans.
19.00 uur: Viering. Diaken Das-
horst en pastor Sebastian, m.m.v. 
Sostenuto.
RANDERODE
10.30 uur: Prot. viering. Dhr. 
R. Bloemendal.

Zaterdag 20 april Stille Zaterdag
BRONKERK
21.30 uur: ds. A van der Hart, 
m.m.v. de Cantorij.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur: Gezinsviering. Diaken 

R. Dashorst, m.m.v. Joko Trees.
20.30 uur: Eucharistie viering, pas-
tor Sebastian en diaken R. Das-
horst. Credo 

Zondag 21 april Pasen
BRONKERK
10.00 uur: ds. A van der Hart. 
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering, pas-
toor Hermens en diaken R. Das-
horst, m.m.v. Lucente.
RANDERODE
10.30 uur: Ds. E. Idema, m.m.v 
Crescendo

Maandag 22 april 2de Paadag.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering, pas-
tor Sebastian en diaken R. Das-
horst, m.m.v. Cantor.

Zondag 14 april 5de zondag van 
de 40 dagentijd voor Pasen: 
Palmpasen
Deze morgen mogen we diaken 
Theo van Driel uit Apeldoorn (Lu-
therse kerk: ook PKN!) welkom 
heten. Fijn om hem in ons midden 
te hebben. De kinderen maken 
een Palmpasenstok. Als ze weer 
in de kerk terugkomen mogen we 
deze bewonderen.  
Uit Kind en Zondag: Juichen 
We horen het verhaal van de in-
tocht van Jezus in Jeruzalem. De 
mensen daar langs de weg weten 
het zeker: Jezus zal een nieuw 
begin maken. Daarom juichen 
ze hem toe als een koning. Deze 
zondag staat in het teken van 
palmtakken en vrolijke liederen. 
(Lucas 19: 29-40). 

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

Woensdag 17 april vastenmaal-
tijdviering voorbereid door werk-
groep.
Donderdag 18 april Witte Don-
derdag viering. (Diaconie voor 
het werelddiaconaat.)
Vrijdag 19 april Goede Vrijdag 
viering. De paaskaars van het af-
gelopen jaar gaat uit!

Stille zaterdag 20 april Paas-
wake. Bij het krieken van de op-
standingsdag (zondag) wordt de 
nieuwe brandende paaskaars bin-
nengedragen: Het is weer licht. In 
de orthodoxe kerk blijft men de ge-
hele nacht wakker tot het krieken 
van de dag!!! Wij doen het eigen-
lijk een beetje te vroeg.

Zondag 21 april Pasen.
Op deze zondag weer een bijzon-
der welkom voor onze (mede)-
voorzitter van de kerkenraad ds. 
Anja van der Hart. We vieren Pa-
sen!!! NIEUW LEVEN!!! Het wordt 
een extra feestelijke dienst omdat 
de kleine Sarah, dochter van Lean-
ne en Pim Kleinleugenmors-Knot-
nerus gedoopt wordt. Voorafgaan-
de aan de dienst is er samenzang 
om 9.45 uur. Naast orgel en piano 
wordt de dienst muzikaal luister 
bijgezet door Christel Zeeman en 
Henriette Zijlstra op fluit. 
Uit Kind en Zondag: Hulp krijgen 
Vandaag lezen we het paasver-
haal. Met Pasen vieren we dat Je-
zus geholpen wordt, zoals hij zelf 
zo vaak mensen geholpen heeft. 
Hij staat op uit de dood. (Joh 20:1-
18).

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

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

KerkdienstenUitnodiging Paasviering

Palmpasen. Jezus rijdt op een 
ezel Jeruzalem binnen. Kleden 
op straat, palmtakken in de 
hand! Lied 556:5 uit het  lied-
boek: Dit is uw opgang naar Je-
ruzalem waar Gij uw vrede stelt 
voor onze ogen,vrede aan allen 
die uw naam verhogen: heden 
hosanna, morgen kruisigt Hem!

Gebedskring

UIT DE BIJBEL

Vakantiegeld Samen Delen 2019
Heeft u uw vakantie al geboekt? Dan bent u niet de enige. Veel mensen zijn 
in deze tijd van het jaar bezig met de vraag waar zij deze zomer naartoe op 
vakantie gaan. Maar er zijn ook veel mensen die daar alleen maar van kun-
nen dromen. Voor hen is een vakantie simpelweg onbetaalbaar. Dit jaar wordt 
voor de negende keer de actie Vakantiegeld Samen Delen gehouden. Ook De 
Bronkerk doet dit keer weer mee, samen met meer dan twintig andere kerken in 
Apeldoorn. Met deze actie willen we aandacht vragen voor de grote verschillen 

in inkomen onder de inwoners van Apeldoorn en Ugchelen. En daarnaast willen 
wij de inwoners van Apeldoorn en Ugchelen uitnodigen om een deel van hun 
vakantiegeld te delen met wie weinig of niets hebben.Op dit moment zijn diver-
se werkgroepen aan het werk om de actie voor te bereiden. Tot en met mei zult 
u op verschillende momenten aan de actie worden herinnerd. U hoort dan ook 
hoe u een aanvraag kunt doen of hoe u uw financiële bijdrage kunt leveren. Al-
vast een eerste herinnering! Diaconale werkgroep Vakantiegeld Samen Delen

BIJ DE DIENSTEN
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In de bestuursvergadering van 26 maart 2019 kwam onder meer aan de orde:
Het Nieuwe Oud. Op hun verzoek presenteerde de organisatie Het Nieuwe 
Oud (HNO) zich aan het bestuur van de dorpsraad. Hier bij was ook aanwezig 
het voltallige bestuur van de Soos 55. HNO is een organisatie met én voor 
vitale oudere inwoners van Apeldoorn die zich tijdig bewust willen zijn van het 
“ouder worden” in al zijn facetten, daarin zélf de regie willen pakken en er tege-
lijk willen zijn voor hen die dat niet meer (geheel) kunnen. HNO verleent advies 
en begeleiding aan initiatieven die binnen deze doelstelling passen. Vanuit de 
dorpsraad wordt een vervolggesprek gepland.
Scholen. Het is bekend dat er zelfs voor kinderen uit Ugchelen momenteel 
geen plek is op de scholen in Ugchelen. Het gemis aan plek op scholen in 
het dorp is helaas een drempel voor jonge gezinnen om zich hier te vestigen. 
Diverse gesprekken vanuit de dorpsraad met vertegenwoordigers van de ge-
meente en de scholen hebben nog niet geleid tot een constructieve aanpak om 
dit probleem op te lossen voor de (nabije) toekomst.
100km/u op de snelwegen. De gemeenteraad heeft in een motie erop aan-
gedrongen dat de gemeente er bij Rijkswaterstaat op moet aandringen dat de 
snelheid op de snelwegen rond Apeldoorn wordt teruggebracht naar 100 km/u. 
Dit is een mooie opsteker voor de belangengroep A1 en bij invoering goed voor 
ons allemaal in Ugchelen v.w.b. geluidsoverlast en de luchtkwaliteit.
Skatebaan. Het verzoek van een jeugdige inwoner om in Ugchelen een 
beperkte skatebaan te realiseren is in welwillende aarde gevallen bij de ge-
meente. Echter zijn er in ieder geval twee kritieke paden in dit burgerinitiatief. 
Deze zijn een geschikte locatie vinden en de financiering van het project. De 
dorpsraad is ook positief over dit burgerinitiatief, maar heeft helaas niet de be-
voegdheid, noch de financiële middelen om dit tot uitvoering te brengen. Wel 
kan de dorpsraad meedenken en enthousiasmeren. Wij dagen de inwoners 
van Ugchelen daarom graag uit om mee te denken en met suggesties te ko-
men voor een eventuele locatie of ideeën hoe de financiering gerealiseerd zou 
kunnen worden. 
Algemene Ledenvergadering. De voorbereidingen voor de ALV 2019 op 23 
april zijn op een haar na afgerond. Met De Bron nr. 7 wordt de uitnodiging mee-
gestuurd en vanaf 4 april staan de stukken op de website van de dorpsraad.
In gesprek met de wethouder. Op 13 maart had de dorpsraad het halfjaarlijks 
overleg met de wethouder voor Ugchelen, Jeroen Joon. Diverse onderwerpen 
zoals de bibliotheek, de snelheid op de wegen in en om Ugchelen, de school-
problematiek en de centrumontwikkeling zijn besproken. Op 12 april kunnen 
de inwoners zelf ook in gesprek met de wethouder. Tussen 10.30 en 12.00 uur 
ontmoet hij u graag bij het Achterhuus aan de Molecatenlaan.
Ook dit keer was het een vergaderingen met een veelvoud aan onderwerpen 
over het leven en wonen in Ugchelen. Wilt u ook een bijdrage 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 
www.dorpsraadugchelen.nl/lid-worden of door een brief te sturen naar Dorps-
raad Ugchelen, Postbus 3138, 7339 ZG Ugchelen. Met uw steun klinkt onze 
Ugchelense stem nog “luider” binnen de gemeente Apeldoorn.

NIEUWS VAN DE DORPSRAAD

APRIL 2019
12 april  : Wijkwethouder Jeroen Joon gaat in gesprek met 
    inwoners Ugchelen
16 april  : Besloten bestuursvergadering Dorpsraad
23 april  : Openbare Algemene Ledenvergadering Ver. Dorps
    raad Ugchelen

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

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

Agenda

Ugchelen Bloeit!

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.

Waarover sprak dorpsraad?

In het najaar werd de dorpsraad 
benaderd door een inwoonster die 
vroeg of er iets gedaan kan worden 
met het openbare groen. Ze was 
geïnspireerd door een TED-talk van 
Pam Warhurst (www.ted.com  - “ 
how we can eat our landscape” ) dat 
in het Engelse plaatsje Todmorden 
tot uitvoer was gebracht. Een ma-
nier van mensen met elkaar verbin-
den en in contact laten komen met 
als resultaat een dorp waar op elk 
stukje openbaar groen iets groeit 
en bloeit. De Commissie Groen van 
de dorpsraad heeft  de voorstellen 
besproken met de indienster.  Het 
genoemde voorbeeld in Todmorden  
wordt daar inmiddels door de hele 
bevolking ondersteund, maar hier 
in Ugchelen zijn we deze vorm van 

burgerinitiatieven helemaal niet ge-
wend.Besloten werd om een voor-
beeld veldje te gaan uitproberen: op 
de hoek van de Bogaardslaan en de 
Hulkestein wordt een gedeelte van 
het grasveld omgeploegd zodat er 
planten kunnen gaan groeien. En 
bij die planten ligt het accent vooral 
op bloeien en niet op het eetbaar 
zijn. Er is inmiddels een groepje van 
acht direct omwonenden die samen 
het project gaan uitvoeren. De Ge-
meente staat positief tegenover dit 
soort burgerinitiatieven. Ze onder-
steunt dit project door het gras te 
verwijderen en de grond “plantrijp” 
op te leveren. Als u mensen aan het 
werk ziet, aarzel niet om een praatje 
te maken, want “ontmoeten” is een 
van de pijlers van het project.

NLDOET doe je samen!
Het waaide hard en het was niet 
warm, maar gelukkig wel een paar 
uurtjes droog.  Op zaterdagmiddag 
16 maart, de vrijwilligersdag van 
NLDoet, bezorgden vrijwilligers en 
begeleiders ongeveer twintig be-
woners van Randerode een leuke 
middag. Een lange rij rolstoelen 
toog door Ugchelen op weg naar 
Ugchelens Belang. Daar wachtte 
hen heerlijke koffie en thee, aan-
geboden door het bestuur van het 
dorpshuis. Een aantal vrijwilligers 
van het Noaberschap had voor 
deze gelegenheid heerlijke koek en 
taart gebakken. Het werd zo een 
gezellig uurtje, waarin ook weer 

nieuwe contacten ontstonden. Zo 
grapte een oudere man dat hij, 
naast een leuke middag, er ook een 
nieuwe ‘vriendin’ bij had. Hij doelde 
op de vrijwilligster die zijn rolstoel 
had geduwd en die beloofde hem 
vaker te bezoeken.  Nadat iedereen 
weer warm was en er voor de in-
wendige mens was gezorgd, begon 
men weer opgetogen aan de wan-
deling naar Randerode . 
De samenwerking tussen Randero-
de, de vrijwilligers, Ugchelens Be-
lang en het Noaberschap maakte 
deze middag extra waardevol.

Wineke Blom, Dorpsraad Ugchelen
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Als deze Bron bij u op de mat valt, bevinden we ons 
nog steeds in de 40-dagen tijd, de 40 dagen voor Pa-
sen, en duurt het nog enkele dagen voordat de drie 
dagen van Pasen aanbreken. U weet wel: Witte Don-
derdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Het zijn da-
gen van inkeer, van bezinning over wat er goed ging 
in ons leven, en over wat er schuurde, wat zoveel pijn 
deed en doet. 

Op Witte Donderdag vieren we met elkaar de Maaltijd 
van de Heer en gedenken we dat Jezus in die nacht, 
wetend wat hem te wachten stond, de voeten van zijn 
leerlingen waste als teken dat hij uit liefde voor de men-
sen knielde en zich zo verbond met ons. 

Op Goede Vrijdag lezen we met elkaar hoe Jezus 
verraden werd en gearresteerd. Hoe hij veroordeeld 
werd, gekruisigd door de Romeinen en onherroepelijk 
stierf.  Onherroepelijk? Nee, we hebben weet van de 
uitkomst: de dood heeft niet het laatste woord. 

Op Stille Zaterdag houden we met elkaar de Paas-
wake. We beginnen in duisternis en stilte. Maar hier 
en daar kunnen we door de mistflarden het ochtend-
gloren al waarnemen. Het is de Eeuwige, die het licht 
laat overwinnen. 

Pasen is het feest van het licht aan het einde van de 
tunnel. Het joodse Pesachfeest waarop het christelijke 

Pasen is geënt, viert de doortocht door de dood. Er 
wordt verteld over het slavenvolk Israël dat door lijden 
en doodsangst heen de vrijheid vond, diep in de nacht 
en tussen muren van verzwelgend water door. Een 
feest van verlossing, een feest van bevrijding. 

Dat vieren we uitbundig op Paasmorgen, die nog eens 
extra feestelijk wordt, omdat de kleine Sarah, dochter 
van Leanne en Pim Kleinleugenmors-Knotnerus, ge-
doopt wordt. We vieren het nieuwe leven!  

Het is goed om te gedenken, goed om te vieren, goed 
om mee te gaan met de golfbeweging in ons leven, de 
tijden van vreugde en de tijden van verdriet. Ze mogen 
er zijn, ze mogen aandacht krijgen en we mogen ze 
aandacht geven. Misschien herkennen we iets wat in 
deze regels staat: 

Leven geven
is jezelf zijn
in grenzeloze liefde,
in volkomen overgave,
in grote dankbaarheid.

We mogen weten dat wij met Jezus door het donker 
heen zullen leven. Het licht heeft de duisternis over-
wonnen. Pasen is een stralend feest. Dat is wat we 
vieren met Pasen. Viert u met ons mee?

ds. Anja van der Hart

De drie dagen van pasen en paasmorgen
OVERWEGING

Bronkerk, 27 maart, een ont-
moeting met rabbijn mr. Menno 
ten Brink. Afgewisseld met de 
opgewekte, melancholieke en 
weemoedige klezmer klanken 
van het duo Nigunim, werd een 
inleiding gegeven op de Joodse 
feesten rondom Pasen. De pa-
rallel werd getrokken met de 
christelijke feesten die hun oor-
sprong ook hebben in de Joodse 
feesten.  De Bron van de Joodse 
feesten ligt in Tenach, de Joodse 
Bijbel. Wij kennen de Tenach als 
Eerste- of Oude testament in de 
christelijke traditie, we hebben 
door Christus daar toegang door 
gekregen.
 
Dat Jodendom, uit het begin van 
onze jaartelling is het fundament 
waarop het Christendom ge-
bouwd is, de stam waarop wij 
(Christenen) geënt zijn. Daarom 
is er wat de christelijke feesten 
betreft zoveel overeenkomsten 
met de Joodse feesten. 

Sjabbat=zondag, 
Pesach=Pasen,  Sjavoe’t (we-
kenfeest) =Pinksteren, 
Chanoeka = Kerst.
Sjabbat en zondag: vanaf vrij-
dagavond tot zaterdagavond, 
zondag van 0.00 tot 24.00 uur.
Pesach en Pesach: de Jood ge-
denkt en viert de bevrijding, ver-
lossing van de onderdrukking uit  
Egypte.  Met Pasen vieren we 
de opstanding van Jezus uit de 
dood. 

Het  Wekenfeest (50 dagen na 
Pesach, net zoals Pinksteren 50 
dagen na Pasen is):
Bij het Wekenfeest viert de Jood 
dat Mozes de 2 stenen tafelen 
heeft gekregen van de Eeuwige. 
De openbaring op de Sinaï. Bij 
het Pinksterfeest vieren wij de 
uitstorting van de Heilige Geest.

Feesten met grote overeenkom-
sten, maar ook verschillen!

Over de toekomstverwachting: 
Wij verwachten de wederkomst 
van Christus (de Messias); De 
Jood verwacht de komst van de 
Messias.

Ook andere verschillen kwa-
men aan de orde. Het verschil 
tussen Shoah (vernietiging) 
en Holocaust (brandoffer). Het 
bloedsprookje (Joden zouden 
kinderbloed gebruiken voor het 
maken van matzes). Grote onzin 
natuurlijk, ze worden gemaakt 
van meel.

Een boeiende en leerzame 
avond.

Jezus en de verzekeringsman
Een meneer loopt de kerk in. Hij verdient zijn geld 
met het verkopen van verzekeringen. Bij een afbeel-
ding van Jezus aan het kruis blijft hij staan.
‘Ik denk dat u wel een begrafenisverzekering kunt 
gebruiken’. Jezus vraagt of hij zich kan verzekeren 
voor een graf voor drie dagen. De verzekeringsman 
schudt het hoofd. Een verzekering voor een graf van 
tien jaar behoort wel tot de mogelijkheden. Jezus 
houdt voet bij stuk: ‘Een graf voor drie dagen’. De 

verzekeringsman zegt dat dat echt niet kan en hij 
weet waarover hij praat: hij is een vakman. Jezus ziet 
af van een verzekering. Teleurgesteld gaat de man 
heen. Opgewekt kijkt Jezus hem na. Een verkoper 
van begrafenisverzekeringen kan niet zo goed uit de 
voeten met opgewekte mensen…….

Bron: Stephan de Jong, uit Maandblad Open Deur 
april 2019 www.opendeur.nl

Joodse feesten uitgelegd
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Houd de agenda vrij! 

Op zaterdag 11 mei aanstaande 
geven het Gelders Gemengd 
Koor (GGK) en Muziekvereni-
ging Ugchelen (MVU) samen 
een concert in de Bronkerk.

Dirigente Julia Scepanovic 
(GGK) en dirigent Bart van den 
Brink (MVU) hebben in goed 
overleg een mooi programma 
samengesteld. Het koor zal 
onder leiding van Julia Scepa-
novic een paar mooie stukken 
ten gehore brengen. De mu-
ziekvereniging zal onder leiding 
van Bart van den Brink de toe-
hoorders meenemen met de 
muzikale klanken van de har-
monie. Samen zullen de twee 
verenigingen een viertal stuk-
ken spelen.

In de volgende uitgave van de 
Bron volgt meer informatie. Houd 
deze dan ook goed in de gaten!

Datum en tijd: zaterdag 11 mei 
2019, 20.00 uur (zaal open om 
19:30

Locatie: Bronkerk, Ugchelen
Toegang: Gratis

Muzikale Cultuur Bij Je BuurConcert twee Ugchelense 
Verenigingen

Zaterdag 30 maart protesteerden 26 vrijwilligers in 
gele hesjes in Ugchelen. Niet door lawaai te ma-
ken en rotzooi te trappen, maar door rommel op 
te ruimen. 35 zakken met afval en 9 zakken met 
blikjes en flesjes werden weer uit de bermen en 
het bos in en rond Ugchelen gehaald. Bijzondere 
vangsten waren een fietsframe, een verkeersbord, 
tuingaas en een binnenband van een vrachtwa-

genwiel. De start en de afsluiting van deze actie 
vond voor de laatste keer plaats in het gezellige 
café Back in Town. Gon en Toon hartelijk dank 
voor de goede verzorging! We zien elkaar weer op 
zaterdag 28 september in ons dorpshuis Ugche-
lens Belang.

Jan Visser

Gele hesjes protest in Ugchelen

foto: Dirk Reiding

Op zaterdag 13 april staat het eve-
nement Cultuur Bij Je Buur op de 
agenda.
In Ugchelen vindt dat onder meer 
plaats in de Sprengenhof met een 
optreden van The College Barbers, 
onze muzikale buren uit Apeldoorn. 
Samen met een verhalenverteller 

verzorgen zij een afwisselend op-
treden van zang en tekst. 

The College Barbers uit Apeldoorn 
is een mannenkoor met Engels-
talige songs die vierstemmig en a 
capella gezongen worden. Docen-
ten van scholengemeenschap Het 

Veluws College hebben dit barber-
shopkoor opgericht in 1989. Het 
koor viert dit jaar dus het 30-jarig 
jubileum. Inmiddels telt het koor 
zo’n 26  leden, waaronder 2 leden 
uit Ugchelen.
Barbershop muziek werd in eerste 
instantie enkel door mannenkoren 
ten gehore gebracht. Later zijn daar 
vrouwenkoren bijgekomen. En mo-
menteel zijn er zelfs meer vrouwen- 
dan mannenkoren. Tegenwoordig 
wordt er regelmatig geëxperimen-
teerd met gemengde bezetting.
Muziek maken en vooral ook voe-
len is hun credo. De combinatie van 
kleding, choreografie en aangepas-
te podiumverlichting zorgt steevast 
voor een mooi resultaat.
De vierstemmige songs worden 
gezongen zonder muzikale bege-
leiding. Het genre is ruim een eeuw 
geleden ontstaan in de Verenigde 
Staten. Emigranten uit Angelsak-
sische landen zongen de hun be-
kende liederen (zoals men zegt: 
“Vooral in de kapperswinkels!”). Het 
repertoire bestaat voornamelijk uit 
Engelstalige songs uit de eerste 
helft van de twintigste eeuw. Af en 
toe zingen ze ook songs van recen-
ter datum. En ten gerieve van het 
publiek tegenwoordig ook Neder-
landstalige songs. De songs zijn 
bewerkt tot een specifiek barber-
shop-arrangement. Teksten gaan 
over liefde, vreugde en verdriet in 
het leven. Ze zijn daarom soms 
melancholisch maar meestal heel 
vrolijk. Want, zo zeggen de leden 
altijd tegen elkaar: ‘Barbershop sin-
ging is fun!’

Voor meer informatie: 
www.thecollegebarbers.nl
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Nel woont tegenwoordig in de 
Piekemahof, naar volle tevreden-
heid. Zelfstandigwonen, met op 
de achtergrond de mogelijkheid 
voor zorg. Nel heeft de laatste 
jaren gezondheidsproblemen ge-
had maar ze slaat zich er man-
moedig  doorheen!                                                                                                                           

We zitten gezellig aan de eetka-
mertafel van haar sfeervolle ap-
partement aan de Piekemahof en 
Nel, ook Adriana genoemd, ver-
telt over haar leven. Een boeiend 
en werkzaam leven! Geboren 
(1935) in Rotterdam als oudste 
van 10 kinderen. “Daar heb ik 
wel leren organiseren. Toch was 
het een fijn gezin en ik wilde zelf 
ook graag een groot gezin!” Dat 
kreeg ze ook en ondanks de vele 
verhuizingen kwamen er toch 
ook zes kinderen. “En dat ook 
nog met werkende ouders!”                                                                           

Zij werkte in die tijd als vertegen-
woordigster door het hele land 
voor baby- en positiekleding. Een 
vrij beroep, waardoor ze vanuit 
Ugchelen makkelijk overal kon 
komen. Voor haar kinderen was 
er oppas. Haar man werkte ook 
door het hele land. Nel zocht, 
toen ze eindelijk in Ugchelen aan 
de Koudhoorn belandde, een ei-
gen zaak, zelfstandig als ze was 
wilde ze dat graag. Ze kon het 
huis in Ugchelen van haar moe-
der kopen! Een buitenkansje!                                                                                                                  

Aan de Hoenderloseweg, in het 
pandje van de vroegere drogis-
terij, begon ze een kleine mo-
dezaak. Al spoedig werd dat 
‘Rosaly Mode’ aan de Ugchelse-
weg, dat dit jaar haar 40ste ver-
jaardag viert! Het pand van ‘Lek-
kerkerker’ was vrij gekomen, een 
mooi punt in Ugchelen, waar nu 
haar zoon , Pim met zijn vrouw 
Linda, de scepter zwaaien. Met 
het geweldige personeel na-
tuurlijk! Het ondernemen zit de 

familie Ubbink in het bloed! “Ik 
heb dat van mijn vader en op 
mijn beurt weer doorgegeven 
aan Pim en zijn vrouw.” Ze heb-
ben inzicht in de markt, dat is 
belangrijk, een ‘up to date’ collec-
tie, daar zorgen ze samen voor! 
Nel is daar geweldig trots op.                                                                                       
In Beekbergen hebben ze ook 
enkele modezaken. 

Inmiddels is Nel of Adriana, zoals 
haar overleden vriend haar altijd 
noemde, al een tijd met pensi-
oen. Dat ze daar moeite mee 

had, kan iedereen die haar kent 
begrijpen. Vele vrijwilligers- werk-
zaamheden heeft ze gedaan. Ze 
bekommert zich nog steeds om 
haar medemens. ‘Rosaly Mode’ 
is haar kindje altijd geweest, dat 
heeft ze 20 jaar gedaan en nu 
heeft Pim het al weer 20 jaar on-
der zijn beheer. Na een rijk en vol 
leven is het nu tijd voor wat rust 
(al is dat ook maar betrekkelijk). 
Nel zal altijd Nel blijven, geïnte-
resseerd in alles om haar heen.

Tineke van den Hazel

Thuiszorgorganisatie Verian 
is met kleinere zelforganise-
rende wijkteams gaan werken. 
In Ugchelen is Team ‘t Leesten 
werkzaam. Voorheen waren 
de medewerkers van dit team 
werkzaam in een groot team. 
Dit team is verdeeld in drie 
kleinere teams die hun eigen 
wijk hebben. Door de kleine 
wijkgerichte teams krijgen de 
zorgvragers meer te maken 
met dezelfde zorgverleners. 
Dus zien de cliënten vaker 
dezelfde Verian-mensen aan 
huis komen, hetgeen de zorg 
ten goede komt.

Team ‘t Leesten heeft als werk-
gebied Ugchelen, Radio Koot-
wijk en Hoenderloo. Het heeft 
zijn eigen kantoor in Ugche-
len, is zelfsturend en heeft een 
eigen wijkverpleegkundige. 
De wijkverpleegkundige doet 
de intake bij nieuwe cliënten 
en kan dan in korte lijnen met 
zorgverleners de juiste zorg 
inzetten. Het werken in kleine 
zelforganiserende teams be-
valt goed bij de medewerkers 
van Verian, vertrouwen en 
goeie zorg is een heel belang-
rijk speerpunt.

Het zorgaanbod van Verian 
is groot, alle zorg die nodig is 
kan geleverd worden, 24 uur 
per dag 7 dagen in de week. 
De zorg wordt geboden door 
goed opgeleide verzorgende 
en verpleegkundigen.

Verian is 24 uur per dag be-
reikbaar: het telefoonnummer 
van Verian Zorgcentrale is  
(088) 126 3 126. Zie voor meer 
informatie ook www.verian.nl

Verian start met dorpsteam

Nel Ubbink vertelt over haar leven
GRONDLEGSTER VAN ROSALY MODE

Rond het Dorpshuis Ugchelens Belang wordt op Koningsdag 27 april van 10.00 tot 
14.00 uur een spelletjesochtend en kinderkleedjesmarkt gehouden. Toegang is gratis.

Voor de peuters en de basisschoolkinderen zijn er tussen 10.00 en 14.00 uur spelletjes 
te doen. Met dank aan AH vd Heuvel kunnen jullie na de spelletjes genieten van een 
lekker broodje knak. Dat heb je dan ook wel verdiend! Kom meedoen en wie weet win 
je een leuke prijs!
Tussen 10.00 en 14.00 is er een kinderkleedjesmarkt. Er zijn vakken gemaakt waar je 
je kleedje mag leggen. Vanaf 9.45  uur mag je je spulletjes gaan uitstallen. Jij komt toch 
ook!  

Informatie: www.ugchelen.nu of volg onze facebookpagina.
Meer informatie over Koningsdag in Ugchelen volgt in de volgende editie van de Bron!

JUB Kinderfeest op Koningsdag

Foto: Theo Logtenberg
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Wat in 1949 begon als een idee van Frits van 
Loenen en Dirk Pluim, is nu alweer voor de 70e 
keer. Vogelschieten in Ugchelen. Frits en Dirk 
deden in 1949 mee het vogelschieten in Hoen-
derloo. Ze zeiden tegen elkaar :  “Dat moeten 
we ook in Ugchelen gaan doen“. Zo ontstond 
deze traditie 70 jaar geleden.

Anno 2019 is het Vogelschieten een evenement 
voor iedereen. Want ook de kinderen hebben 
hun eigen wedstrijd. Dit jaar is het dus een jubi-
leum. Ugchelens Belang zal dit feest natuurlijk 
groots gaan vieren. Zo zullen we de schutters-
koningen van weleer in het zonnetje gezet gaan 
worden. En wordt het een echt familiefeest.
Bij het vogelschieten wordt er om de beurt ge-
schoten op een houten vogel die aan een kraan 
hangt, diverse onderdelen van de vogel kun-
nen er afgeschoten worden , waar je originele 
prijzen mee kunt winnen. Schiet je de vleugel 
er bijvoorbeeld af schiet, dan krijg je een poot 
van een heus varken. Alle onderdelen van het 
varken komen aan de beurt! Dat varken wordt 
ter beschikking gesteld door Keurslager Jaap 
Oosterbeek en Slager Jan Woutersen. Auto-
mobielbedrijf Ab Mulder zorgt ook dit jaar weer 

voor de flyers. Terwijl Martin Beekman namens 
Transportbedrijf Beekman weer de vrachtauto 
met kraan beschikbaar stelt. Ook Toon en Gon 
sponsoren dit jaar het Vogelschieten, zij bieden 
de Schutterskoningen een lunch aan, vooraf-
gaand aan het schieten. Kortom allemaal bedrij-
ven met mensen, die Ugchelen een warm hart 
toedragen. Reeds jarenlang organiseren, Wim 
Lubbers, Gep Hofman, Bert Venema, Frank 
Sinnema en Bert Masselink het vogelschieten, 
maar dit jaar zijn ook Lars Lourenco, Jesse, 
Toon Hartgers en Stanny Schapendonk aan de 
organisatie toegevoegd.

Op 20 april 2019 is het zover. Dan zal achter 
Ugchelens Belang om 14.00 uur het eerste 
schot worden gelost. Iedereen kan meedoen 
aan dit grootse evenement, wat speciaal gericht 
is op families. Mannen, vrouwen en kinderen 
kunnen meedoen. Voor de volwassenen is het 
inschrijfgeld slechts 10 euro en voor de jeugd 
3.50 euro. De voorinschrijving kan gewoon aan 
de bar in Ugchelens Belang, maar ook digitaal, 
vogelschieten@ugchelenevenementen.nl.

Doe mee en wordt de Schutterkoning(in) 2019!

Jaarvergadering Vereniging Ugchelens Belang
Op dinsdag 16 april om 20.00 uur wordt de jaarlijkse 
ledenvergadering van de vereniging Ugchelens Belang 
gehouden in het dorpshuis.
Op de agenda staan, naast de bespreking en goedkeu-
ring van jaarverslagen 2018 en begroting 2019, nieuwe 
statuten en een bijbehorend huishoudelijk reglement op 
de agenda. En de in november aangestelde Vertrou-
wenscommissie doet verslag van de resultaten.

Elk lid van de vereniging heeft een persoonlijke uitnodi-
ging ontvangen.

Bent u lid, maar heeft u niets gekregen? Geef het a.u.b. 
aan ons door. 
Heeft u post gekregen die niet voor u is bedoeld? Dan 
hopen we dat u de envelop, voorzien van de juiste infor-
matie, in de brievenbus van het dorpshuis gooit. 
Zo kunnen we er voor zorgen dat u de volgende keer 
niet weer wordt lastig gevallen. 

U kunt ook mailen naar 
secretaris@ugchelensbelang.nl of bellen met 
tel. 5337700.

Op zaterdag 20 april  houdt 
JUB de jaarlijkse Pasenacti-
viteit. Voor de peuters en de 
kinderen van de onderbouw 
(groep 1 t/m 4) heeft de Paas-
haas verschillende eieren ver-
stopt. Vanaf het gebouw van 
UB lopen we samen met de 
Paashaas onder muzikale be-
geleiding naar een veldje waar 
het zoeken gaat beginnen. De 
eieren liggen verstopt op ver-
schillende veldjes: één voor 
de peuters, één voor groep 
1 / 2 en één voor groep 3 / 4.

Als de muziek begint te spe-
len mogen de kinderen gaan 
zoeken op hun veldje. De ou-
ders mogen niet mee zoeken. 
En er mag ook niet in groepjes 
gezocht worden. Ieder kind 
zoekt voor zichzelf. Er ligt ook 
een gouden en zilveren ei ver-
stopt op het veldje. Het is fijn 
als uw kind een mandje/zakje/
emmertje o.i.d. meeneemt. 
De gevonden eieren kunnen 
daarin gestopt worden. Als 
de muziek stopt is het zoe-
ken afgelopen en gaan we 
tellen hoeveel eieren er ge-
vonden zijn. Daarna lopen we 
met zijn allen weer terug naar 
UB voor de prijsuitreiking.
Er worden drie prijzen per 
veld uitgereikt: voor de meest 
gevonden eieren, voor het 
gevonden gouden ei en voor 
het gevonden zilveren ei.

De toegang is gratis. Het be-
gint om 10.00 uur en het zal 
rond 11.30 uur afgelopen zijn.
Woon je wel in Ugchelen, maar 
bezoek je een school buiten 
Ugchelen dan ben je natuur-
lijk ook van harte welkom!

Kom je ook?            

Help jij Paashaas mee 
met zoeken?

 ZATERDAG 20 APRIL ACHTER UB

70 jaar vogelschieten in Ugchelen

Tal van bekende Ugchelenaren legden aan. Een timmermansoog komt daar goed van pas.
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Ugchelen is de komende vier 
jaar vertegenwoordigd in het 
bestuur van waterschap Vallei 
& Veluwe. Jacqueline Pol heeft 
namelijk een zetel verworven 
namens de Algemene Water-
schapspartij (AWP). “Ik houd van 
water, natuur en mensen.”

Het waterschapsbestuur is voor 
veel mensen misschien een ver-
van-mijn-bed-show. Toch wordt 
het steeds concreter wat deze 
bestuurslaag precies doet. Denk 
maar aan de maatregelen die 
worden genomen voor de gevol-
gen van klimaatverandering en 
droogte. En, dicht bij huis, het 
herstel van de Ugchelse Beek. 
De opkomst voor de verkiezin-
gen was dit jaar fors hoger dan 
vier jaar geleden. Vallei & Velu-
we had landelijk zelfs de hoog-
ste opkomst, weet Jacqueline. 
Ze ziet graag dat die trend door-
gezet wordt. “Het is mijn bedoe-
ling om een aanspreekpunt, een 
soort ambassadeur, te worden 
voor de Ugchelenaren.”

Jacqueline omschrijft zichzelf als 
een ‘sociaal maatschappelijk be-
trokken onderneemster’. Zo is ze 
al jaren betrokken bij de Dag van 
de Dialoog. Vanuit haar motivatie 
om zich in te zetten voor de eigen 
leefomgeving, kwam ze uit bij het 
waterschap. “Ik wilde me echter 
niet verbinden aan een duidelijke 
politieke stroming. Daarom sloot ik 
me aan bij de AWP.”  

Vier jaar geleden stond ze ook 
al op de lijst, maar een stukje la-
ger dan de tweede plaats van dit 
jaar. De partij behoudt haar twee 
zetels, dus dat betekent dat haar 
agenda er iets anders uit komt te 
zien, de komende vier jaar. 

Een lid van het algemeen be-
stuur besteedt gemiddeld vier tot 
acht uur per week aan die functie. 
Daartoe behoren vergaderingen 
op de hoofdvestiging in Apel-
doorn, maar ook bezoeken op 
locatie. Zo bezocht het kersverse 
bestuur meteen al een duurzame 
waterzuivering in Ede. “Qua in-

novatie loopt ons waterschap echt 
voorop”, weet Jacqueline.

‘Niet politiek, wel deskundig’, is het 
motto van de AWP. Er zijn vijf lan-
delijke speerpunten: ‘mensen echt 
serieus nemen’, ‘geen viezigheid 
in ons water’, ‘voor onze kinderen’, 
‘wateroverlast slim aanpakken’ en 
‘plezier met water’. Over dat laat-
ste punt zegt Jacqueline: “Het lijkt 
mij heel mooi als het Apeldoorns 
Kanaal weer toegankelijk wordt 
voor de recreatieve vaart. Ik hoop 
dat we daar over vier jaar een 
stapje in hebben gemaakt.” 

Samen met haar man wandelt 
Jacqueline iedere zondag min-
stens twee uur in de omgeving. Ze 
is trots op Ugchelen en de men-
sen in het veld. “Een grote pluim 
voor de vrijwilligers die de beken 
en sprengen onderhouden. Ik ben 
van plan om zelf ook de laarzen 
en handschoenen aan te trekken”, 
glimlacht ze.

Simon Haverschmidt

Nederlands Concert Mannenkoor
Het Nederlands Concert Man-
nenkoor (NCM) bestaat 30 jaar en 
viert dit met een prachtig concert 
in de ‘Grote Kerk’ op zaterdag 13 
april 2019. 

Al dertig jaar lang is het koor ac-
tief met vier concerten per jaar in 
verschillende plaatsen in Neder-
land en elke twee jaar een buiten-
landse concertreis. Het NCM is 

een landelijk koor en behoort tot 
de beste Nederlandse amateur 
mannenkoren. 
Het koor telt ruim honderd leden. 
De mannen komen uit alle delen 
van Nederland en zijn in hun ei-
gen woonplaats of regio lid van 
een plaatselijk koor. Het repertoi-
re is afwisselend: zowel klassieke 
als religieuze werken, maar ook 
(delen uit) musicals en andere 

vormen van lichte muziek. Het 
concert staat onder leiding van 
componist/arrangeur en inspire-
rende dirigent Jimco Zijlstra. Vas-
te begeleiders zijn André van Vliet 
(orgel) en Jan Lenselink (vleugel. 
Ook de bijdrage van de veelge-
vraagde sopraan Judith Sportel, 
de tenor 
Folkert Vreeken en oud-voorzitter 
Gerard Leurs is uniek. Naast de 

muzikale ondersteuning door pi-
ano en orgel verleent een strijken-
semble, blazers, bas en slagwerk 
hun medewerking. 
Aanvang: 20.00 uur. 
Kerk open om 19.30 uur 
Toegangsprijs € 15,00. 
Kaartverkoop bij Primera Ugche-
len en aan de kerk. 
Zie ook de website: 
www.ncmonline.nl 

Vanuit de Protestantse Kerk 
in Nederland sturen gemeen-
teleden ook dit jaar weer 
een Paasgroet aan gevan-
genen in binnen- en buiten-
land en aan mensen en or-
ganisaties van de groetenlijst 
van Amnesty International..

De Paasgroet sluit aan 
bij het veertigdagentijd-
thema: Een nieuw begin. 
Ds. Anne van Voorst ging hier-
over in gesprek met vrouwelijke 
gedetineerden en er ontstond 
een beeld naar aanleiding van 
de tekst: ´”Een nieuw begin 
ontstaat waar de Ene de ander 
bij de hand neemt. Waar de 
weg van het kruis ophoudt en 
jij bij de hand wordt genomen!”

De werkgroep Kerk in Ac-
tie van de Bronkerk maakt 
het mogelijk om onze ge-
meenteleden zo’n Paasgroet 
te kunnen laten versturen 
Op zondag 14 april kunt u de 
gratis paasgroetenkaart(en) 
na de kerkdienst afhalen.

Voor gedetineerden is het 
bemoedigend als ze kaar-
ten krijgen, zeker als daar 
ook nog iets persoonlijks op 
staat. Ook al weet u niet pre-
cies wie deze kaart ontvangt, 
vanwege de privacy, toch mag 
u ervan overtuigd zijn dat het 
feit dat er om hen gedacht 
wordt, de gedetineerden erg 
goed doet. Het is een feeste-
lijke gebeurtenis als de kaar-
ten in de kerkdienst in de ge-
vangenis worden uitgedeeld.

Ook de mensen en organisa-
ties, die zich inzetten voor men-
senrechten wereldwijd, voelen 
zich altijd gesteund door kaar-
ten en brieven. Het is vaak 
moeilijk werk van lange adem, 
als je voortdurend bedreigd 
wordt. Maar het doet goed 
als mensen je door een kaart 
een hart onder de riem steken. 

Paasgroet 2019: 
Nieuw begin WATERSCHAP VALLEI & VELUWE

Jacqueline Pol geeft Ugchelen een stem
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Binnen deze leeftijdscategorie zijn er twee groe-
pen. Jump & Dance (11-13 jaar) en So What 
(13-15 jaar). Bij beide groep staat plezier en lol 
hebben met elkaar voorop, ervaring met dansen 
is dus ook niet nodig.

Een les bestaat uit een warming-up, opbouw-, 
rek- en (in de groep So What) krachtoefeningen, 
het aanleren en verbeteren van technieken en 
uiteraard het werken aan een choreografie. Er 
wordt voornamelijk gedanst op muziek van be-
kende artiesten uit de Top40, maar er mag ook 

zelf muziek uitgekozen worden. In de lessen 
wordt toegewerkt naar verschillende optredens 
waarbij de meiden en jongens kunnen laten zien 
wat ze in huis hebben, van ballads tot stoer. 
Deze enthousiaste dansers zijn van alle mark-
ten thuis!

Iedereen is welkom om een proefles mee te 
doen in één van deze twee leuke, enthousiaste 
groepen. Neem contact op met: 
jazz@dio-ugchelen.nl

Kom naar Dio-Ugchelen!
BEN JE TUSSEN 11 EN 15 JAAR, EN HOUD JE VAN DANSEN? 

Belangengroep Overlast A1 op jaarvergadering van Dorpsraad
De laatste tijd zijn de snelwegen 
rondom Apeldoorn en Ugchelen 
volop in het lokale nieuws. De 
gemeenteraad pleit voor een 
snelheids verlaging naar 100 
km/h. De verbreding van de A1 
tussen Apeldoorn en Twente 
wordt versneld uitgevoerd. In 
februari zijn er massaal bo-
men gekapt ter hoogte van ons 
mooie dorp, dit heeft veel onrust 
veroorzaakt en de bewoners er-
varen nu meer hinder van de 
snelweg. Kortom het wordt tijd 
dat we in Ugchelen nadenken 
wat we willen met de snelweg 

langs ons dorp.
Sinds april 2018 heeft een 
groep bewoners uit ons mooie 
dorp nagedacht welke moge-
lijkheden er zijn om de overlast 
van de A1 aanvaardbaar te ma-
ken voor de bewoners. Want we 
maken ook allemaal gebruik van 
die snelweg toch? Niet alleen 
geluid maar ook fijnstof is hier 
een belangrijke bron van over-
last. En de A1 gaat de komende 
jaren flink op de schop, hier ligt 
een kans om een en ander ten 
gunste te kunnen veranderen.  
En met veel menskracht op ver-

schillende gebieden kunnen we 
hier iets in beweging brengen. 
De Belangengroep overlast A1 
Ugchelen gaat na de algemene 
ledenvergadering van de dorps-
raad op 23 april uiteenzetten 
welke maatregelen er zouden 
kunnen worden genomen en 
hoe ze dat willen aanpakken. 
U bent van harte welkom op 23 
april in Ugchels Belang.
Belangengroep overlast A1 
Ugchelen

Hugo Breggeman
Arnold Heer

Apeldoorns tennisster 
Rose Marie Nijkamp (TV de 
Maten) is onderweg naar 
de 70de week op de eer-
ste positie op de Neder-
landse  nationale junioren 
ranglijst tot en met 14 jaar.  
De 13 jarige pupil van Tjerk 
Bogtstra (BK Tennis Aca-
demy) heeft  een fantastisch 
indoorseizoen afgesloten 
met een nieuwe finale in 
de Goud Junior Tour in Alp-
hen aan de Rijn, de hoogste 
nationale ranglijst toernooi 
voor spelers t/m 14 jaar.

Rose speelde afgelopen 
winter maar liefst 7 finales 
waarvan 3 op haar naam 
schreef. De komende pe-
riode ligt de focus en de 
voorbereiding op het nieuwe 
gravel seizoen en school. 
In april begint de KNLTB 
voorjaarscompetitie en  Rose 
zou aantreden voor de 3de 
jaar in de rij bij de volwasse-
nen, dit jaar in de categorie 
2 klasse gemixt op zondag.

Ben jij tussen de 12 en 18-
jaar, dan dagen wij jou uit om 
op een interactieve manier 
het paasverhaal te beleven.
Zaterdag 20 april vertrekken 
we  vertrekken om 19:00 uur 
op de fiets vanaf de Bron-
kerk richting het centrum. 
We zijn rond 21:30 weer te-
rug  bij de kerk. Ga jij ook 
mee? Geef je dan nu op via 
voorzitterjr@bronkerk.nl

Succes voor tennisster 
Rose Nijkamp

Rose Nijkamp

Paaschallenge 2019
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Paardenstaarten zitten natuurlijk altijd aan een 
paard, zo zou je denken. Nou, maar dat is niet 
altijd zo. Ze zitten soms ook wel aan een meisje 
(als haar). Soms ook wel bij een jongen. Maar een 
paardenstaart is ook een plant. Eigenlijk zelfs een 
hele plantenfamilie. Maar hier wil ik het hebben 
over één lid van die familie. Dat is de heermoes.

Maar toch eerst nog wat over die plantengroep. 
Want bij een plant denk je al gauw aan bloemen. 
Maar een paardenstaart heeft geen bloemen; die 
produceert sporen. Er zijn meer sporenplanten. 
Varens, dat zijn net als paardenstaarten groene 
planten, maar hebben wel sporen, geen bloemen. 
En nog gekker zijn de paddenstoelen, Die hebben 
nooit bladgroen, maar groeien als schimmels. Wat 
je ziet, de paddenstoel, is alleen het orgaan dat de 
sporen verspreidt.
Maar terug nu naar die heermoes. Dat is een vrij 
algemene plant, die vooral groeit op, om zo te zeg-

gen, slecht onderhouden terrein. Dat kan zijn weg-
bermen of spoorwegbermen, maar ook wel in licht 
bos of minder onderhouden tuinen. Maar ook als 
akkeronkruid komt de heermoes wel voor. Op de 
foto zijn die aren met sporen te zien. De plant zelf 
is groen, met dunne zijtakjes, die in cirkels rond de 
steel groeien. Ik vond die plant vorig jaar op twee 
plekken in de berm van de Albert Schweitzerlaan. 
En voor mij was het niet eens een erg bijzondere 
waarneming. Wel bijzonder voor mij, was het grote 
aantal sporen aren die ik zag. Dat aantal had ik 
nog niet eerder gezien. 
Als je aan planten denkt, denk je zoals gezegd, 
vooral aan groene planten met fraaie bloemen. 
Maar ook zonder bloemen kan een plant best 
mooi zijn. Althans, dat vind ik, als je naar de foto 
kijkt. En als er dan ook nog een paar honderd van 
die sporenaren staan, dan ben ik best aangenaam 
verrast.

Tekst en foto: Gerard Koops.

Paardenstaart zonder paard
NATUURLIJK UGCHELEN

Paasvuur op de Ugchelse Enk
Voor de vierde keer organiseert Van der Valk Hotel 
Apeldoorn – de Cantharel op Eerste Paasdag (21 
april) a.s. een paasvuur. Op de eeuwenoude Ug-
chelse enk achter het hotel ontsteken wij samen met 
de vrijwillige brandweer Ugchelen om 20.30 uur het 
vuur. Naast dat de (hotel)gasten en medewerkers 
van het hotel uitgenodigd zijn, nodigt de Cantharel 
hierbij ook alle Ugchelenaren uit om samen van te 
genieten van deze traditie!

Om het vuur te kunnen ontsteken is het daarnaast 
een mooie gelegenheid om uw snoeiafval (onbe-
handeld hout, snoeiafval, takken, stammen etc.) te 
brengen! Dit kan ingeleverd worden op vrijdag 19 
april van 10.00 – 16.00 uur, achter op de enk. Bui-
ten deze dag is het terrein afgesloten en kunt u geen 
hout inleveren

“TomTom gaat voor premium”, 
de titel van een email die ik als 
bezitter van zo’n navigatieap-
paraat binnen krijg. Ik kan niet 
wachten en open de mail, ik 
wil immers altijd het ‘premi-
um’, het beste. Bovendien er 
is niets zo vervelend als je na-
vigatie niet up-to-date is, en je 
na een lange reis op een ver-
keerde plek afzet. In de mail 
staat een tweede zin die mij 
aan het denken zet: “TomTom, 
de kunst van het navigeren”. 
Ik kies dus het beste systeem 
en leer de kunst van het na-
vigeren op mijn reis, aan de 
hand van de TomTom. Het ap-
paraat toont op een scherm-
pje  allerlei tekens en ‘bakens’ 
die ik tegenkom op de weg, 
deze leiden mij langs de geko-
zen route naar mijn einddoel. 
Bakens op weg naar een 
einddoel, wat een mooi beeld 
in de Paastijd. Wat te den-
ken van de paasvuren die 
ieder jaar weer branden. 
Ze hebben in de loop van 
de tijd hun betekenis gekre-
gen. Oorspronkelijk vaak 
een eerbetoon aan de godin 
Ostara. Op haar gewijde of-
ferplaatsen werd het vuur 
een symbool van de overwin-
ning op de dood. Het vuur, 
het Licht van Pasen als ba-
ken in het jaarlandschap. 

Het baken van Pasen, de schil-
der van de voorpagina van 
deze Bron moet er door geïn-
spireerd zijn. Op de plek waar 
verschillende (levens)stro-
men bij elkaar komen moeten 
keuzes gemaakt worden. Het 
kruis is daarbij het navigatie-
middel bij uitstek. Zichtbaar 
vanaf ver, geeft het richting 
aan onze levensweg. Ook is 
het andere teken van Pasen, 
het Licht,  (als weerspiege-
ling in het water)  aanwezig.
“Poasbaak’ns”: kruis, licht 
en vuur. Ze geven richting 
aan ons leven, navigeren 
ons naar het juiste doel en 
verlichten ons levenspad. 
Bovendien zijn ze, als een 
spiegel in het ‘levenswater’, 
zelf ook weer routebakens.

Pasen…, ga voor premium…, 
navigeer met de paasba-
kens…, het komende jaar. 

Poasbaak’n

Foto: Johan van Veen
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