
De bouw van de nieuwe basis-
school in Ugchelen bereikte 15 
september officieel het hoog-
ste punt. Vier kinderen moch-
ten deze mijlpaal een feeste-
lijk tintje geven. Carlos, Marit, 
Jesse en Thijs hesen samen 
met directeur Renate van Iersel 
de vlag in top. De twee oudste 
en de twee jongste leerlingen 
van zowel De Touwladder als 
De Bouwhof waren gevraagd 
voor dit eervolle klusje. Beide  
Ugchelse scholen krijgen in 
september volgend jaar een 
nieuw onderkomen aan de Bo-
gaardslaan. Aannemer Jansman 
Bouw meldt dat het project voor-
spoedig verloopt, en zelfs voor 
op schema ligt. De medewerkers 
zijn momenteel bezig met het 
metselwerk aan de buitenkant, 
en de installaties aan de binnen-
kant.

Simon Haverschmidt

Het werd een heerlijke zaterdagavond voor de, 
ruim tachtig, mensen die genoten van een con-
cert dat De Bronkerk het dorp had aangeboden. 
De van oorsprong Ugchelse Céline Janssen zong 
liederen uit het opera-, operette- en musicalreper-
toire: Opera Voor Dummies.

Op 12 september jl. stonden de bezoekers in rijen 
voor de kerk opgesteld, om op gepaste afstand 
binnen naar hun plaats te worden gebracht. Dat 
was natuurlijk coronavoorschrift, maar het had ook 
iets feestelijks en chiques: niet ‘kijk maar waar je 
gaat zitten’, maar een plaats aangewezen te krij-
gen. Het ademde kwaliteit. De aankleding van het 
plafond met sierballonnen, de schitterende bloem-
stukken bij de entree en in de kerk, het warmrode 
tapijt op het podium en de kaarsen gaven het de 
kwaliteit van een theaterzaal. Het viel op dat veel 
bezoekers zich ook hadden gekleed voor deze 
avond, toch een deel van de vreugde op een 
avondje uit.

Dat was ook de intentie van de organisatoren. 
Laten we iets leuks doen, laten we het dorp op-
vrolijken. We missen al zoveel in deze tijd aan 
schoonheid en gemeenschap. We missen nu zo-
veel evenementen, zoals bijvoorbeeld Theater-
straat, waar we kunnen genieten van cultuur en 
van elkaar.
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ach toch, ijsvogel ! 
dat geluidsscherm is van glas
daar kon je niet door

Nico van Dam

Ugchelse haiku

Decrescendo !

Nieuwbouw
school op

hoogste punt

Opvrolijken die boel!

Céline Janssen op het podium van de Bronkerk. 
Foto Theo Logtenberg

Foto’s: Theo Logtenberg

De redactie van De Bron is drin-
gend op zoek naar enthousiaste 
redacteuren en/of redactrices die 
binding hebben met de Bronkerk.
De Bron is een kerk- en dorpsblad 
en wordt dan ook gemaakt door 
vrijwilligers vanuit het dorp en de 
kerk. Op dit moment hebben we 
te weinig vrijwilligers vanuit de 
kerk, vandaar dat we deze oproep 
plaatsen.

Wat doen we?
Als team van vrijwilligers vanuit 
het dorp en de kerk maken we 
elke twee weken een Bron. Dat 
kost je als redacteur een paar 
keer per jaar een paar avon-
den. Elke uitgave wordt met een 
team van twee redacteuren, een 
fotograaf en de advertentiecoör-
dinator gemaakt. Het werk van 
de redacteuren bestaat uit het 
selecteren van binnengekomen 
kopij en redigeren van de teksten. 
Daarna wordt het blad ingedeeld 
en volgt nog een correctie van de 
drukproef.

Wat zoeken wij?
Iedereen, jong en oud, is van 
harte welkom! Ervaring met het 
maken van drukwerk is niet no-
dig, het is wel handig als je kunt 
werken met Word en Outlook 
en gevoel hebt voor taal. Heb je 
interesse of wil je meer weten? 
Laat het gerust weten! Neem 
contact op met de secretaris van 
de redactie: Hester Altink via  
hester.altink@gmail.com of 
06-14930648.

De Bron zoekt
ENTHOUSIASTE
REDACTEUREN m/v
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DE BRON
KERK- EN DORPSBLAD
Verspreiding in Ugchelen: 
om de 14 dagen huis-aan-huis
Oplage: 2750 exemplaren
De Bron digitaal: www.bronkerk.nl 
Opmaak: Lutim, www.lutim.nl 
Druk: VESO, www.vanelst.org 

Eindredacteur van deze Bron
Nico van Dam, tel. 3124044
Eindredacteur volgende Bron:
Jan van Middendorp, tel. 5333672
Fotograaf van deze Bron:
Theo Logtenberg, tel. 5336253 
Fotograaf volgende Bron:
Dirk Reiding, tel. 5336538
Volgende Bron verschijnt op 7 oktober 
Kopij en advertenties via:
ugchelendebron@bronkerk.nl 
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 28 september 19.00 uur   
Coördinator advertenties:
Teun van Amersfoort, tel. 5411491
bronadvertenties@bronkerk.nl
Verspreiding en bezorgklachten:
bronbezorging@bronkerk.nl
tel. 5422382

PRAKTISCHE GEGEVENS KERK
Kerkelijk centrum:
“Bronkerk” en “De Duiker”
Hoenderloseweg 10, 7339 GH
tel. 5334859
Beheerder vacature
Mobiel tel. 06-50525501
Predikanten: 
Ds. A.R. Davelaar,
Tel. 06-12837524 predikantRD@bronkerk.nl
Ds. E. van Iperen, tel. 8438214
predikantEI@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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Voorzichtig mogen er met een be-
perkt aantal mensen kerkdiensten 
worden gehouden. Hoe dit wordt 
ingevuld is per kerk verschillend. Bij 
het opstellen van dit overzicht is nog 
niet alle informatie daarover bekend. 
Voor het bijwonen van een dienst 
in de Bronkerk moet u zich vooraf 
– liefst vóór vrijdag 12.00 uur – aan-
melden via www.meevieren.nl/bron-
kerkugchelen of tel. 06-10917060.
De kerkdiensten in de Bronkerk zul-
len ook via http://www.kerkomroep.
nl digitaal te beluisteren zijn. Raad-
pleeg de website van de Bronkerk 
(www.bronkerk.nl) voor actualiteiten.
De vieringen van de Emmaüspa-
rochie worden ook via internet uit-
gezonden. Zie hiervoor de website: 
http://www.emmaus-apeldoorn.nl.
Wat betreft de diensten in Randero-
de melden wij dat deze voorlopig 
nog t/m oktober niet doorgaan. 

Zaterdag 26 september
ONZE LIEVE VROUWEKERK - 
DIGITAAL

Zondag 27 september 
Vredeszondag
BRONKERK – Voor deelname aan 
de dienst zie hierboven
10.00 uur: ds. A. R. Davelaar
ONZE LIEVE VROUWEKERK - 
DIGITAAL

Zaterdag 3 oktober
ONZE LIEVE VROUWEKERK - 
DIGITAAL

Zondag 4 oktober
BRONKERK – Voor deelname aan 
de dienst zie hierboven.

10.00 uur: ds. E. van Iperen
ONZE LIEVE VROUWEKERK - 
DIGITAAL

De lezingen in hoofd- en neven-
dienst kunnen van elkaar afwijken. 
We noteren in deze rubriek de lezin-
gen van de kindernevendienst.
De uitgangscollectes zijn in sep-
tember en oktober bestemd voor de 
“Stichting Leergeld”.

Zondag 27 september
Onze voorganger is ds. Regina 
Davelaar. Het is vandaag vredes-
zondag. We zullen bidden voor de 
vrede. Aan het eind van de dienst ligt 
de vredeskrant voor u klaar!
Uit Bijbel Basics: De storm op het 
meer.  De discipelen raken in pa-
niek. Jezus is heer en meester, zelfs 
over de storm op het meer. Hoe 
gaan wij om met de stormen in ons 
leven? Matt 8:23-27. 
Collecte diaconie: Vredesweek

Zondag 4 oktober
Onze voorganger is ds. Eline van 
Iperen. 

Uit Bijbel Basics: Jezus loopt over 
het water. Petrus is in grote nood! 
Jezus is weer heer en meester. Hij 
lóópt zelfs over het zwarte, bedrei-
gende water. Matt 14:22-33.
Collecte diaconie: Eigen diaconie

BEREIKBAARHEID PREDIKANTEN
Ds. Regina Davelaar: bij voorkeur 
op maandag, dinsdag en donderdag 
- 06 12837524
Ds. Eline van Iperen: bij voorkeur 
’s morgens op maandag tot en met 
vrijdag - 055 8438214

Collectes in deze periode
Om gemeenteleden de mogelijkheid te bieden hun collectegiften voor 
kerk en diaconie te kunnen overmaken in plaats van in de collectezak te 
deponeren, volgen hierbij de bankrekeningnummers waarop men even-
tuele "collecte"-giften kan storten:
Kerk:  IBAN NL34 RABO 0393 4846 96, ten name van: PKN Gemeente 
te Ugchelen, o.v.v. collectegeld voor de kerk
Diaconie:  IBAN NL72 RABO 0103 1157 73, ten name van: Diaconie 
Prot. Gemeente te Ugchelen, o.v.v. collectegeld voor de diaconie
Uitgang:  zie het diaconienummer o.v.v. uitgangscollecte.

Op zondag 27 september aan-
staande is er na een lange tijd 
weer een ‘Kerk op schoot-vie-
ring’ met ds. Beer.  Deze viering 
is voor kinderen van 0 - 5 jaar 
met hun ouders en/of grootou-
ders.

Kom gezellig luisteren naar het 
Bijbelverhaal afgewisseld met 
veel liedjes op de beamer. In 
verband met de Corona-maat-
regelen moeten volwassenen 
een onderlinge afstand van 1,5 
meter houden tijdens de viering.
Het zou leuk zijn als jullie zelf 
een muziekinstrument meene-
men naar de viering. 

Deze viering begint om 11.30 
uur. Wij vinden het leuk als jul-
lie komen.  In verband met het 
veilig opstellen van de zitplaat-
sen is het noodzakelijk dat je je 
van te voren aanmeldt op onder-
staande email. Ady te Hennepe 
en Tiety Feijen
kerkopschoot@bronkerk.nl

Op 13 oktober start de Basis-
catechese weer in de Bronkerk. 
Basiscatechese is een cursus 
voor kinderen van 10 en 11 jaar 
over de basis van het christe-
lijk geloof. Met leuke creatieve 
werkvormen (bijvoorbeeld met 
proefjes, quizzen, spellen, etc.) 
leren de kinderen de belangrijk-
ste punten van het christelijk ge-
loof en wat de kerk doet.  
Iedereen is van harte welkom 
of je nu wel of geen lid bent 
van een kerk. We komen in de 
maanden oktober t/m april totaal 
10 keer bij elkaar op de dinsdag-
middag van 15.30 tot 16.30 uur 
in de Bronkerk.

Interesse of vragen? Mail of 
bel met Patricia van der Zwan 
Voorz i t terJR@Bronkerk.n l                   
Tel:06-22920325 dan ontvang je 
alle verdere informatie. 

Woe. 23 sept. Daniël 2:24-35
Do. 24 sept. Daniël 2:36-49
Vr. 25 sept. Daniël 3:1-12 
Za. 26 sept. Daniël 3:13-23
Zo. 27 sept. Daniël 3:24-30
Ma. 28 sept. Daniël 3:31-4:14
Di. 29 sept. Daniël 4:15-24
Woe. 30 sept. Daniël 4:25-34
Do. 1 okt. Daniël 5:1-12 
Vr. 2 okt. Daniël 5:13-6:1 
Za. 3 okt. Daniël 6:2-10 
Zo. 4 okt. Daniël 6:11-18 
Ma.5 okt. Daniël 6:19-29 
Di. 6 okt. Psalm 115

Kerkdiensten

Waar ben jij bang voor? Zou die 
gevaarlijke zee ook wat met 
het “Corona virus” te maken 

kunnen hebben?

BIJ DE DIENSTEN

Programma activiteiten Bronkerk 2020-2021
Normaal gesproken zijn alle activiteiten voor het 
nieuwe seizoen al lang bekend, maar dit jaar loopt 
het net even anders en dat heeft alles te maken met 
corona. Maar dat wil niet zeggen dat er niet hard ge-
werkt wordt om toch het een en ander (coronaproof) 
op te starten. De komende tijd staan er bijvoorbeeld 
twee leerhuizen op het programma: 

Wat gebeurt er in de kerkdienst
ds Eline van Iperen en ds Regina Davelaar
In dit leerhuis gaan we ons verdiepen in het wat en 
waarom en het hoe van de kerkdienst. De eerste bij-
eenkomst gaat over de vraag: waarom gaan mensen 
naar de kerk? De tweede bijeenkomst gaat het over 
de liturgie: wat gebeurt er allemaal in de kerkdienst 
en waarom? De derde bijeenkomst gaat over de doop 
en de vierde bijeenkomst gaat over het avondmaal. 
De Werkgroep Vieren wil komend jaar nadenken 
over de kerkdienst en over de vraag wat eventueel 
anders kan/moet. Zij wilden eerst meer achtergrond-
informatie over waarom het in de kerk gaat zoals het 
gaat. Die achtergrondinformatie willen we u niet ont-
houden en dus is iedereen van harte uitgenodigd om 
aan de schuiven. U geeft zich in principe op voor alle 
vier de avonden.

Data: maandag 28 september, 19 oktober, 16 novem-
ber, 7 december
Tijd: 19.30 - 21.30 uur
Locatie: kerkzaal
Opgeven via predikantEI@bronkerk.nl, 055-8438214.

Leerhuis Hopeloos hoopvol
ds Regina Davelaar
In dit leerhuis lezen we met elkaar het boek van John 
D. Caputo, Hopeloos hoopvol. In dit boek schrijft 
Caputo over zijn spirituele reis van het katholieke 
jongetje in de jaren vijftig dat graag naar de sterren 
staarde, tot de postmoderne filosoof ‘na de dood van 
God’ die ondanks alles blijft hopen op het konink-
rijk van God. We bespreken elke bijeenkomst twee 
hoofdstukken die je van te voren hebt gelezen. We 
onderzoeken wat Caputo nu eigenlijk zegt en bedoelt 
(want dat is niet altijd even duidelijk) en leggen dit 
naast onze eigen spirituele reis. Er is plek voor acht 
deelnemers.
Data: maandag 21 september, 26 oktober,  
30 november, 25 januari, 15 februari 
Tijd: 19.30 - 21.30 uur
Locatie: de Duiker
Opgeven via predikantRD@bronkerk.nl of  
06-12837524.

Basiscatechese

Kerk op schoot

UIT DE BIJBEL



DE BRON 23-09-2020 4



DE BRON 23-09-2020 5

Op 9 september hield de Soos haar eerste aange-
paste soosmiddag van het nieuwe seizoen. Al was 
het ietsje minder gezellig dan we gewend waren 
door de onderlinge afstand, wat was het fijn om el-
kaar weer te zien en te spreken! We begonnen zoals 
gebruikelijk met koffie/thee, dit keer met een heerlijk 
plakje cake. Wie kwam, had zich van te voren moe-
ten opgeven. En dat waren er 34!

Het bestuur had ervoor gekozen om een film uit de 
oude doos te vertonen. Het is de film ‘De Fanfare’ 
van Bert Haanstra geworden, die zich afspeelt in 
Giethoorn. In de jaren 1958/1959 zijn hier zo’n 2,6 
miljoen mensen voor naar de bioscoop geweest! We 
hebben er van genoten, alhoewel een aantal van 
ons deze vroeger natuurlijk al eens hadden gezien. 
Maar dat was juist leuk, want je wist niet precies al-
les meer, en er werd herhaaldelijk hard gelachen! In 
de pauze was er een consumptie uit de fooienpot. 

We werden verrast door Gonnie, die met bitterballen 
rondging. Hartelijk dank hiervoor! En Toon bedankt 
voor het klaarzetten van de laptop, het scherm en 
de beamer!

Het vervolg van de Soosmiddagen zal nog niet he-
lemaal normaal zijn. Er is besloten, dat het bridgen, 
klaverjassen en de andere kaartspelletjes voorlopig 
nog niet door kunnen gaan. Wel biljarten de mannen 
elke woensdag en vanaf 16 september gaat ook het 
koersbal in aangepaste vorm van start met een maxi-
mum van 20 spelers. Als iedereen zich goed aan de 
maatregelen houdt, moet dat lukken. Hiervoor moe-
ten de leden zich ook van te voren aanmelden bij de 
leiding.

We hopen natuurlijk dat alles ooit weer ‘normaal’ 
gaat worden, maar daar moeten we wel veel geduld 
voor opbrengen …

SEPTEMBER 2020 
26 september: Zwerfvuilactie Ugchelen

OKTOBER 2020
20 oktober:  Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

NOVEMBER 2020 
17 november: Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

DECEMBER 2020
15 december: Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

JANUARI 2021
2 januari:  Nieuwjaarsbijeenkomst UB/DR
19 januari:  Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

FEBRUARI 2021
16 februari:  Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

MAART 2021
16 maart:  Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

De activiteiten van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen worden voor ver-
slaglegging 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 filmbeelden en 
voor het gebruik, publicatie en de opslag daarvan.

Agenda

Wie helpt 
met collecte 

Dierenbescherming

De Dierenbescherming houdt 
haar jaarlijkse collecte van 28 
september tot en met 3 oktober. 
Veel mensen kennen de  auto’s 
van de Dierenambulance van de 
Dierenbescherming die ook in  
Ugchelen rijden. Bij de super-
markten is het Beter Leven Keur-
merk te vinden op bijna alle vlees 
en vleesproducten.  En voor de 
aanschaf van hond, kat of konijn 
is al jaren het dierenasiel De Kui-
pershoek aan de Kuipersdijk in 
Apeldoorn een vertrouwd adres. 
Dit dierenasiel is eveneens on-
derdeel van de organisatie waar-
voor deze collecte wordt gehou-
den. 

Er zijn nog te weinig vrijwilligers 
in Ugchelen om in alle straten 
te kunnen collecteren . Wie een 
handje wil helpen met collecteren 
kan zich aanmelden bij Wilma 
Pothoven tel. 5337700 of 
wilma.pothoven@gmail.com

Opnieuw Soos 55+ UB 

De (school)vakanties zijn al 
weer een tijdje voorbij. Dit be-
tekent ook dat u de kinderen 
uit Ugchelen weer op de fiets 
of in de auto kunt tegenkomen. 
Het zou fijn zijn als u daar re-
kening mee houdt. Vooral voor 
wat betreft snelheid. Op een 
klein stukje straat na, geldt in  
Ugchelen overal een maximale 
snelheid van 30 km per uur.. 
Ook zou het fijn zijn als u zich 
aan de parkeerregels rond de 
scholen houdt.

Aan parkeergedrag wordt ko-
mende tijd weer extra aandacht 
besteed. Ook zal het hofje aan 
de Klingelbeek extra gecontro-
leerd worden. Dit is een woonerf 
en op een woonerf mag alleen 
in parkeervakken geparkeerd 
worden. Op het grasveldje mid-
den in het hofje mag dus niet 
geparkeerd worden. Alleen aan 
het begin van het hofje aan de 
linkerkant zijn parkeervakken. 
Dat we daar meer op gaan let-
ten, is omdat er diverse bewo-
ners hun eigen erf niet of nau-
welijks kunnen bereiken. Geef 
het door! 

De afgelopen periode is de po-
litie vier keer uitgerukt om hulp 
te verlenen. Er werden een ruit 
en een auto vernield en er wer-
den een aanhangwagen en een 
fiets ontvreemd. Onlangs wer-
den drie voertuigen opengebro-
ken en werd er in een woning 
ingebroken. Wees met z’n al-
len alert en meldt u zich aan bij 
uw whatsapp groep bij u in de 
buurt. Meld daar verdachte situ-
aties in of bel de politie bij een 
verdachte situatie. Dat mag met 
het nummer 112.

Tot slot kan het zijn dat u mij 
de afgelopen tijd niet in uniform 
heeft gezien. Dat zal de ko-
mende periode ook nog niet zo 
zijn. Ik heb vanaf 11 september 
vakantie tot 1 oktober. Er is dan 
geen spreekuur. Heeft u de poli-
tie nodig, dan kunt u bellen met 
0900-8844. Daar wordt u verder 
geholpen.

Petra van Doorn
Wijkagent

Politienieuws



DE BRON 23-09-2020 6



DE BRON 23-09-2020 7

De afgelopen maanden hebben we veel tijd thuis moeten doorbrengen. 
We konden vaak niet op vakantie en vele plannen zijn tot nader order 
uitgesteld. Onze wereld werd de wereld van achterbalkon of tuin. En het 
einde van deze coronatijd is nog niet in zicht. Daarom blijven we het Au-
dio-leerhuis uitbreiden. Op de website www.bronkerk.nl/audio-leerhuis 
vind je ondertussen al geluidsfragmenten over diverse onderwerpen. 

Paulus
We hebben op het moment van schrijven drie lezingen over de apostel 
Paulus op de website staan. In wat voor wereld leefde hij, wat was de 
politieke realiteit in die tijd? Paulus was als Saulus een rechts nationalist 
met terroristische opvattingen, een Farizeeër, maar van welke school 
was hij en wat was zijn denkwereld? De ontmoeting met Christus veran-
derde zijn denken, maar wat veranderde er precies? Was hij de uitvinder 
van een nieuwe godsdienst (het Christendom) of bleef hij de Joodse 
denker die de Jood Jezus een bijzondere plaats gaf binnen zijn denken?

De vreemdeling in het Oude Testament
Op verjaardagen en andere familieaangelegenheden gaat het altijd 
weer over die vreemdelingen of asielzoekers. Natuurlijk zijn het altijd 
weer dezelfde stokpaardjes die dan bereden worden en wordt er zelden 
iets nieuws verteld. Voor die mensen die zich willen verdiepen in de 
christelijke traditie en meer beslagen ten ijs willen komen als gaat het 
over de bronnen van de westerse beschaving een heleboel informatie 
over de vreemdeling in de wetteksten van het oude testament.

Ruth
Het Bijbelboek Ruth is een zeer leesbare en invoelbare novelle. De 
structuur van dit kleine boek is een prachtige compositie met een even 
prachtige strekking. Nadrukkelijk wordt ingegaan op het eigene van het 

boek Ruth en tot slot een korte 
opmerking hoe de christelijke 
traditie het boekje in Nieuwtesta-
mentische teksten interpreteerde. 
Het boek Ruth heeft aan actuali-
teit zowel binnen het Christendom 
als het Jodendom niets ingeboet.  

Hopeloos hoopvol
Hopeloos hoopvol is een boek 
van de postmoderne filosoof John 
D. Caputo. In dit boek schrijft Ca-
puto over zijn spirituele reis van 
het katholieke jongetje in de jaren 
vijftig dat graag naar de sterren 
staarde, tot de postmoderne fi-
losoof ‘na de dood van God’ die 
ondanks alles blijft hopen op het 
koninkrijk van God. Het doel van 
deze inleiding is om wat achter-
grondinformatie te geven bij dit 
boek. Het gaat bijvoorbeeld over het postmodernisme, de radicale theo-
logie en een belangrijk begrip van Caputo: nihilisme van genade. 

We vinden het leuk als u meeluistert, meedenkt, reageert en/of u opgeeft 
voor een gesprek over één van deze onderwerpen. Bij genoeg aanmel-
dingen houden we - het liefst fysiek op 1,5m afstand, maar anders via 
videobellen – een bijeenkomst over één van deze onderwerpen.
Regina Davelaar, 06-12837524, email: predikantRD@bronkerk.nl
Bas Stigter, 06-25034543, e-mail: baseline.he@upcmail.nl 

‘’Verdorie, waarom weet ik dat nou niet?” Me-
neer J. zit in de huiskamer van de afdeling ge-
riatrie van het ziekenhuis. We hebben met el-
kaar een gesprek over waar iedereen woont of 
gewoond heeft. “Apeldoorn”, roept hij ineens, 
“maar dat is het niet”. Meneer J. weet dat hij 
in Apeldoorn woont. Echter de vraag die hij wil 
beantwoorden is waar hij geboren is. En dat is 
niet in Apeldoorn. Meneer J. weet in zijn hoofd 
heel goed waar hij geboren is. Alleen kan hij 
het goede woord niet vinden. Meneer heeft 
een herseninfarct gehad waarbij het taalcen-
trum van de hersenen is aangetast. Daardoor 
lijdt hij aan woordvindstoornis. “Apeldoorn”, 
klinkt het weer. Meteen gevolgd door: “Nee, 
dat niet. Waarom weet ik dat nou niet. In mijn 

hoofd weet ik het wel”. Meneer is zich heel 
goed bewust dat er een ander woord uit zijn 
mond komt dan hij in zijn hoofd heeft. Dat 
frustreert hem. Hij tracht ons uit te leggen dat 
hij echt veel weet. Ook dat gaat met horten en 
stoten.  Dat hij het stom vindt van zichzelf dat 
hij het juiste woord niet kan vinden. Ik leg hem 
uit dat dit komt door zijn ziekte en dat ik vind 
dat hij al veel beter te volgen is dan een week 
geleden. Toen heb ik meneer voor het laatst 
gezien en mompelde hij alleen, meest onver-
staanbare, woorden. Hij gelooft mij maar half. 
Nog steeds is hij bezig met het vinden van het 
juiste woord voor de plaats waar hij geboren 
is. Verder dan Apeldoorn komt hij helaas niet. 
Andere aanwezigen vertellen waar zij gebo-

ren zijn en gewoond hebben. Er is één me-
vrouw in het gezelschap die geboren en geto-
gen is in Apeldoorn. Ze woont er inmiddels al 
83 jaar en laat zich daar graag op voorstaan. 
Dit gesprek gaat grotendeels aan meneer J. 
voorbij. De inspanning begint zijn tol te eisen 
en hij zakt een beetje weg. Dwars door ons 
gesprek klinkt er ineens: “Breda”. Moe, maar 
zichtbaar tevreden kijkt hij me aan. Hij heeft 
het goede woord gevonden, maar beseft zelf 
niet wat een vooruitgang dit is. 

Laura van de Kam
Geestelijk Verzorger 

Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn

Marinus werd geboren op 1 mei 1928 aan 
de Hazenlaan in Apeldoorn als jongste in 
een gezin van negen kinderen. Na de la-
gere school ging hij naar de Mulo en na de 
dienstplicht begon zijn werkzame leven in 
het bankwezen. Hij volgde allerlei cursussen 
en kwam als procuratiehouder terecht op 
een bank in Ede. Na zijn pensionering ver-
huisde hij terug naar Apeldoorn en ging aan 
de Beeklustweg wonen. 
In de familie Veeneman en in zijn hechte 
vriendenkring was Marinus geliefd. Hij stond 
altijd voor iedereen klaar en als er wat te 
vieren viel, was hij een royale gastheer. Hij 
maakte mooie reizen met zijn vrienden en 

bezocht vaak concerten. Altijd rond Pasen 
naar de Matthäus Passion en met Kerst naar 
de Messiah. Toen de laatste jaren de gezond-
heid van Marinus achteruitging, moest hij het 
zelfstandig wonen opgeven. Eerst ging hij 
naar een aanleunwoning in Apeldoorn. Toen 
dat niet meer mogelijk was, kwam er een 
plek in Rumah Saya.  Langzamerhand had 
Marinus steeds meer hulp nodig. Zijn gehoor 
liet hem in de steek, het lopen werd moeilijk 
en op het laatst kon hij ook bijna niet meer 
zien. Zijn wereld werd zo steeds kleiner. Hij 
was dankbaar voor alle goede zorg en aan-
dacht die hij kreeg in Rumah Saya en van 
familie en vrienden, maar Marinus begon te 

verlangen om heen te gaan.

Op 5 september is hij overleden. In de af-
scheidsdienst op vrijdag 11 september op 
Heidehof klonk geliefde muziek van Marinus. 
Gedeeltes uit de Matthäus Passion, uit de 
Messiah en diverse andere prachtige liede-
ren waren zorgvuldig klaargelegd door hem. 
Uit alles bleek dat Marinus altijd Gods nabij-
heid heeft ervaren in zijn leven en dat hij wist 
dat hij aan het eind van zijn leven bij de Heer 
thuis mocht komen. Dat mag allen die om 
hem heen stonden tot troost zijn.

Mientje Schep

Wij gedenken Marinus Veeneman 

Het goede woord
OVERWEGING

Audio-leerhuis in Ugchelen
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Zesenzestig jaar is het koor Cres-
cendo geworden. 
Maar het heeft geen bestaans-
recht meer. Ingeleid door de co-
ronacrisis, besloot het bestuur om 
er een punt achter te zetten. 
Na zovele jaren …
Ik spreek met Wil Harmes, de 
laatste voorzitter, die met haar be-
stuur deze beslissing op 14 sep-
tember 2020 aan de Algemene 
Ledenvergadering heeft moeten 
voorleggen. Ze heeft alle koorle-
den telefonisch benaderd en ge-
vraagd hoe zij over het voortbe-
staan van het koor dachten. 98% 
van de leden hielden het voor 
gezien.

Crescendo heet voluit: Het Chris-
telijk Gemengd Koor Crescendo.
In de jonge jaren hadden ze nog 
een jeugdkoor dat zorgde voor 
nieuwe aanwas. De vereniging 
bloeide. In 2004, toen ze hun vijf-
tig jarig bestaan vierden met een 
jubileumconcert, telde het koor 
nog ruim vijftig leden. De leden 
werden ouder. Ze zijn nu haast 
allemaal in de tachtig. Het oudste 
lid, Gé Oosterhoff, wordt in febru-
ari negentig jaar.
En met de leeftijd kwamen de 
gebreken: ogen, oren, conditie 
noem maar op. Nu telt het koor 
nog drieëntwintig leden, waarvan 
zestien actief. Dat is té weinig om 
vierstemmig te kunnen zingen. En 
om de dirigent netjes te kunnen 
betalen… 
Crescendo was een instituut in 
ons dorp. Ze droegen bij aan vele 
kerkdiensten in Randerode, in het 
Gelreziekenhuis, in de Bronkerk, 
in Casa Bonita, Sprengenhof, De 
Heemhof en ’s Heerenloo Groot 
Schuylenburg. Maar liefst zesen-
dertig keer zong Crescendo op 
eerste Kerstdag in Randerode …

‘Zingen kun je tot hoge leeftijd’ is 
een bekend credo. Nou, dat klopt 
bij Crescendo.
Zo is Hannie Bloem al zesenzes-
tig jaar lid en ze is nu tweeëntach-
tig jaar. Ze was er bij op de ophef-
fingsvergadering! 
Tante Na werd honderd jaar en 
zong tot haar achtennegentigste 
jaar!
Maar nu in deze pandemie …?

In elke vereniging is weleens ge-
doe. Dat was de aanleiding om in 
1985 statuten op te stellen. Om 
zo een einde te maken aan de 
onenigheid. Wil laat me het boek-
werkje zien en zo stuit ik op arti-
kel 7 waarin staat: “ongeoefende 
personen van zestig jaar of ou-
der kunnen geen lid worden van 
de vereniging” Nou dáár heeft de 
vereniging zich al gauw niet meer 
aan gehouden, blij als ze waren 
met nieuwe leden… Ook was het 
voor leden wel even wennen dat 

de repetities van de avond naar 
de middag gingen…Alles went en 
nu werd het juist als heel plezierig 
ervaren.

U kent vast wel iemand van de 
mensen van het koor.
Rien van Heerde is sinds twaalf 
jaar de dirigent. Hij nam het over 
van Kees Bosman die notabene 
tot zijn tachtigste dirigeerde…
Wil Harmes nam het voorzitter-
schap over van Dik van de Graaf
Penningmeester Dick van Mourik 
nam die functie over van Eip Nieu-
wenhuis
En secretaris Gerrit Schut nam 
het over van Liesbeth Lankhuizen
Daarnaast waren Inge Huiskes en 
Eip bestuursleden van Crescendo

Crescendo zong niet alleen tradi-
tionele christelijke maar ook popu-
laire liederen.
Ieder koorlid had natuurlijk favo-
riete nummers. Maar iedereen 

zong altijd heel graag nummer 92 
b uit de koormap: Tjèbjè Pojiem: 
Wij zingen U toe en loven U.
Het koor was gewoon om het lie-
velingslied van hun lid te zingen 
wanneer die ‘naar de hemel ging’. 
Crescendo was een familie met 
gezelligheid, aandacht en verha-
len. Zoals dat Willem er, vlak voor 
een Kerstconcert in Randerode, 
achter kwam dat hij z’n map was 
vergeten en die toen doodleuk 
over een spekgladde weg ging 
ophalen in Loenen, zijn toenma-
lige woonplaats! Leuk waren de 
jaarlijkse uitjes: de verrassing-
bustocht. Ze zongen op festivals: 
heerlijke Zangersavonden samen 
met andere koren in telkens een 
ander kerk!

Nog één keer waren ze allemaal 
bij elkaar. Dat moet formeel (vol-
gens de statuten!) maar het was 
ook echt gezellig gemaakt. De 
dirigent was er, er was een toe-
spraak van de voorzitter, er was 
lekker eten en drinken. De koor-
mappen en de corsages mocht 
iedereen houden. Toen was het 
voorbij…
Wat blijft zijn de contacten, de 
herinneringen, de verhalen en de 
foto’s.

Een lied van Johannes de Heer 
verwoordt het mooi:
Niets is hier blijvend. Alles, 
hoe schoon ook, zal eenmaal  
vergaan
Maar wat gedaan werd uit  
liefde tot Jezus
Dat houdt zijn waard’ en zal blij-
ven bestaan.

Nico van Dam

Crescendo heft zich op
NIETS IS HIER BLIJVEND

Jan Peter Willemsen, jubileumconcert in Bronkerk 19 mei 2019

Foto: archief Wil Harmes
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>> Vervolg van voorpagina

Céline Janssen is operazangeres. In haar school-
tijd op De Touwladder kwam ze als schoolmeisje 
met Kerst in de Bronkerk. Nu, als volwassen vrouw, 
stal zij er de show. Haar meisjesdroom kwam uit: 
zij wilde de Christine uit de musical The Phantom 
of the Opera worden. Was het daarom dat juist de 
liederen uit deze musical me het meest overtuig-
den? Of was het de tekst? Wishing you were so-
mehow here again die zo invoelbaar is als je zelf 
vader bent. En als je zelf, oh zo graag, nog eens 
bij jouw vader zou willen zijn. En dan Think of me, 
dat Céline als primeur deze avond in De Bronkerk 
zong. Zeker een heel mooi moment in haar leven. 
En wij waren erbij…

Gevarieerd repertoire
Céline zong afwisselend klassieke aria’s, musical-
liederen, filmmuziek en operettes en vertelde daar 
heel kort iets bij. Haar stem is geschoold, bijzon-
der helder, krachtig en welluidend. Telkens nam ze 
dankbaar het applaus in ontvangst. Zonder opera-
decors en zonder verkleedpartijen wist ze de zaal te 
boeien, enkel met haar presentatie en stem. Daar 
is persoonlijkheid voor nodig: één vrouw, met hulp 
van geluidsman Bert, boeit een hele zaal, een hele 
avond. Chapeau!

Zijn de dummies nu liefhebber geworden? Ik lees 
graag uw gedachte daarover. Schrijft u De Bron 

maar eens! Past opera en de bijbehorende zangstijl 
wel bij deze tijd? Of nu even niet en in latere tijden 
weer wel, zoals vaker gebeurt met muziekstijlen. Ik 
geef u mijn voorzet. 
In La vie en rose overtuigt de rauwe versie van 
Edith Piaf me meer dan de geschoolde versie. Het 
wiegeliedje Summertime uit de opera Porgy and 
Bess werd gezongen in twee stijlen: de jazzy stijl 
en in de klassieke stijl. Ik zou bij die hoge klassiek 
operastem beslist niet kunnen inslapen… 
In de operastijl zingt de sopraan heel kundig en 
vaak héél hoog, maar bij mij creëert dat afstand: het 
overtuigt me niet door wat ik ervaar als gekunsteld-
heid. Céline kan het allebei. In I dreamt a dream uit 
Les Miserables is haar zang onweerstaanbaar en 
ontroerend.

Met een warm applaus en een prachtig boeket 
bloemen verliet ze het podium.
Voor iedereen was er een drankje na afloop. Céline 
had ons daarop voorbereid met een heus drinklied, 
waarbij de zaal mocht playbacken als het grote 
koor…Lol!
In de zachte avondlucht stonden we onder de bo-
men nog tijden na te praten bij lamplicht. En ook dat 
hadden we zo lang moeten missen. 

Bronkerk bedankt!

Tekst: Nico van Dam
Foto: Theo Logtenberg

Uitnodiging voor (groot)ouders en hun kinderen van 
ongeveer 3 t/m 11 jaar om op zondag 11 oktober a.s. 
een “Feestje in de Kerk” mee te vieren, gebaseerd op 
het concept van Kliederkerk. We starten om 16 uur 
met allerlei leuke activiteiten in en rond de Bronkerk. 
Ieder kind krijgt een stempelkaart en kan daarmee 
verschillende opdrachten, gerelateerd aan het Bij-
belverhaal, uitvoeren samen met hun (groot)ouders. 
Daarna komen we samen in de kerk waar we luiste-
ren naar een Bijbelverhaal en daarbij passende liedjes 
zingen. Tot slot eten we samen in de grote zaal. We 
proberen alles zo “Corona-proof”-mogelijk  te doen. 

Om ongeveer 18.30 is het afgelopen.
Het thema is DE SCHEPPING, een mooi onderwerp, 
waarbij we leuke bezigheden hebben gezocht. En na 
afloop krijgen alle kinderen een bijzondere verrassing 
mee naar huis.
Ouders en/of grootouders zijn van harte welkom en 
neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee. Ben je 
nog nooit geweest, kom dan eens meedoen. Iedereen 
is welkom.

Wel graag opgeven i.v.m. corona-regels en de maal-
tijd via mailadres: feestjeindekerk@bronkerk.nl

Opvrolijken die boel
CONCERT IN BRONKERK

Op dinsdag 6 oktober verzame-
len wandelliefhebbers zich om 
half tien bij Tennisclub Ugchelen 
aan de Ugchelsegrensweg 10. 
Ze maken zich op voor een ste-
vige wandeling, van zo’n 12 km. 
Het Salamandergat, de hei bij 
het Leesten en de Koppelspren-
gen liggen op de route. Deel-
nemers houden rekening met 
de RIVM-regels en wandelen 
op gepaste afstand. Deelname 
is gratis. Meer informatie via  
wandeleninugchelen@gmail.com

Is de christelijke identiteit van de 
basisscholen De Touwladder en 
De Bouwhof jou dierbaar? Zit 
jouw (klein)kind op een van deze 
scholen? Misschien wil je dan wel 
meebidden voor de leerlingen, 
leraren en andere intenties van 
de twee basisscholen. Eens in 
de zes weken komen een paar 
ouders samen om te bidden.l We 
doen dat tussen 20.00 en 21.00 
uur bij iemand thuis. Gemoede-
lijk en vrijblijvend. Spreekt jou dit 
aan?  Neem dan contact op met 
Hilde Sluiter, tel. 055-8440953. 
We komen maandag 28 septem-
ber a.s. weer samen. Het je pun-
ten voor gebed? Geef ze door.

De mand voor de voedselbank 
staat in de toreningang van de 
kerk. Ook kunnen de artikelen 
voor de Voedselbank afgeleverd 
worden bij Bert Brink, Karhulstraat 
19. Voor de garagedeur staat een 
mand waar u op woensdagmor-
gen en op zaterdagmorgen tus-
sen 09.00-12.00 uur uw artikelen 
kunt inleveren. De komende tijd 
verzamelen we broodbeleg (be-
halve pindakaas) en pannenkoe-
kenmeel. Alvast bedankt namens 
de Voedselbank en met een vrien-
delijke groet, Bert Brink.

19 en 20 september vierden we in 
de Bronkerk de jaarlijkse start van 
het nieuwe activiteitenseizoen. 
Thema was: Het Goede Leven. 
Op zaterdag konden mensen 
meedoen aan een van de vele 
workshops over dat thema. Op 
zondag kwamen de resultaten 
daarvan terug in de viering. Die 
resultaten, in de vorm van teke-
ningen, schilderwerken, foto’s en 
gedichten over het goede leven, 
zijn in de vorm van een kleine ex-
positie nog steeds te bezichtigen. 
Kom gerust kijken! De kerk is hier-
toe open dinsdag en donderdag 
tussen 10.00 en 15.00 uur.

Ds Eline van Iperen

Wandelen in Ugchelen

Samen bidden voor 
basisscholen

Feestje in de kerk

Voedselbank

Expositie in Bronkerk 
over Het Goede Leven
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Er was een meubelspeciaalzaak gevestigd, een opticien, een dierenspeciaalzaak. 
Veel langer geleden was op de Ugchelseweg 56 een maalderij. In de Brasserie van nu 
herinneren oude balken nog aan die tijd. In het archief van onschatbare waarde van 
Gert Woutersen zijn bijstaande foto’s opgedoken. 

Wie herinneringen wil delen, sture een bericht naar De Bron. De redactie maakt er 
graag ruimte voor vrij. In een volgende Bron nog een fotoserietje, maar dan van jonger 
datum.

In de Bron van 26 augustus 
stond een artikel over de wer-
vingsacties en de nieuwe huis-
stijl van de vereniging Ugche-
lens Belang (UB). Inmiddels is 
de website 
www.ugchelensbelang.nl live 
gegaan en zijn de bestaande 
UB-leden per brief geïnformeerd 
over de ontwikkelingen. Dit heeft 
geleid tot meerdere positieve re-
acties, waarvoor dank. Ook zijn 
vanaf 1 september steeds meer 
bestaande communicatiemidde-
len omgezet in de nieuwe huis-
stijl zoals de Facebookpagina 
van UB en de Facebookpagina 
van de jeugd van UB (JUB).

De belangrijkste communicatie-
ve verbetering is, dat onze oude 
website in september is vervan-
gen door een nieuwe, frisse en 
gebruikersvriendelijke website. 
Op www.ugchelensbelang.nl is 
nu in één oogopslag het recente 
UB-nieuws te vinden en onze 
aanstaande evenementen voor 
jongeren en volwassen. De nieu-
we website gaat ons later dit jaar 
ook helpen bij het werven van 

nieuwe leden. Zo kunnen nieu-
we leden zich vanaf nu ook elek-
tronisch aanmelden. Een aantal 
praktische drempels om lid te 
worden zijn daarbij weggehaald. 
Ook zijn wervingsflyers en activi-
teitenposters ontwikkeld.

Eind oktober starten we met de 
wervingsactiviteiten voor nieuwe 
leden rondom de oliebollenver-
koop en hebben we voor nieuwe 
leden een aantrekkelijk voorstel 
als ze lid worden. Het is in ieders 
belang dat we met een sterke 
vereniging samen Ugchelen 
leefbaar en gezellig houden voor 
jong en oud. De vereniging UB 
rekent dan op voorhand ook op 
hulp in het werven van nieuwe 
leden!

Van maalderij naar Brasserie
UGCHELEN VROEGER

Nieuwe website vereniging 
Ugchelens Belang is online

Voor de jeugd uit Ugchelen en 
omgeving is het mogelijk om 
acht trainingen te volgen bij Vi-
tesse. Voor kinderen (jongens en 
meisjes) in de leeftijdscategorie 
6 t/m 15 jaar wordt er een Vi-
tesse Voetbalschool module van 
acht trainingen georganiseerd 
bij voetbalvereniging Albatross. 
Inschrijven is mogelijk via: www.
vitesse-voetbalschool.voetbal-
kampen.nl
Bij de Vitesse Voetbalschool ont-
wikkel jij vanaf zondag 4 oktober 
2020 acht weken lang je skills 
onder begeleiding van enthousi-
aste trainers. Deze begeleiding 
en innovatieve trainingsmateria-
len maken de trainingsmodule de 
perfecte training om je als jonge 
voetballer te ontwikkelen. Deel-
name kost € 160,- inclusief gaaf  
Vitesse Voetbalschool tenue 
(shirt, broek en kousen) en een 
wedstrijdbezoek in het Gelre-
dome bij een thuiswedstrijd van 
Vitesse..
Wat kunnen deelnemers ver-
wachten?
8 trainingen op zondagochtend
Trainingstijden: 9:30 – 10:45 uur
Focus op voetbalontwikkeling

Trainen met innovatieve trainings-
materialen Je eigen (vernieuwde) 
Vitesse Voetbalschool tenue 
inclusief wedstrijdbezoek van  
Vitesse Voor alle jongens & meis-
jes van 6 t/m 14 jaar
Kom jij jouw skills verbeteren bij 
Vitesse? Ga naar www.vitesse-
voetbalschool.voetbal-kampen.nl 
en meld je aan! Wees snel, want 
vol=vol…

Vitesse Voetbalschool
te gast bij vv Albatross
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‘Weet jij wat het verschil is tus-
sen delen en uitdelen?’ Een 
vraag aan een kind. Maar ook 
volwassenen zijn benieuwd 
naar zijn antwoord. “Bij uitde-
len geef je iet weg, bv met je 
verjaardag. Delen doe je van-
uit jezelf”. “Uitdelen is gemak-
kelijker, omdat je daarvoor iets 
hebt gekocht of van je ouders 
hebt gekregen”.
“Delen heeft met je hart, met 
jezelf te maken. Mag die ander 
iets van mij hebben”.
Mooie uitspraken van een 
kind, dat ons aan het denken 
zet. 

Het woord delen kent vele 
voorvoegingen. Opdelen, het 
laatste restje verdelen onder 
de aanwezigen. Verdelen, 
een taart aansnijden zodat 
iedereen evenveel krijgt of zo 
nodig herverdelen. Toedelen, 
het toekennen van woningen 
voor een bepaalde groep. In 
alle gevallen gaat het om iets 
waar mensen deel van uit ma-
ken, deelgenoot van zijn en 
erbij horen. Even tussendoor, 
laten we de vluchtelingen in 
Griekenland ook deelgenoot 
worden van onze welvaart? 
Mogen ze meedoen om weer 
een menswaardig bestaan te 
kunnen leiden?
Of laten we het bij indelen? 
Wij hier en jullie daar. Jij hoort 
daar bij, arm-rijk, zwart-blank, 
oud-jong, vredestichters-op-
roerkraaiers, covid-ontkenners 
en covid-huiveraars.
Verdelen is vaak een bron van 
conflicten. Families die jaren 
in onmin leven door een erfe-
nis die schijnbaar niet goed 
afgehandeld is. Een scheiding 
die uitloopt op touwtrekkerij. 
Heb ik wel gekregen wat mij 
toekomt, recht op heb.…. 

Delen waar je zelf niet be-
ter van wordt, zoals bij een 
collecte in de kerk of aan de 
deur. Geven om niet. Delen op 
welke manier dan ook, materi-
eel en immaterieel, wordt ons 
al 2000 jaar voorgehouden. 
Als je het aan de minste van 
de mensen hebt gedaan, heb 
je het aan Mij gedaan. Dat de-
len leidt tot een betere wereld, 
waar ieder mens een aandeel 
in heeft en beter van wordt.  

Delen

De Koppelsprengen
VELUWE NATUURLIJK

De Koppelsprengen en de an-
dere Ugchelse sprengen zijn 
van groot belang geweest voor 
de ontwikkeling van het dorp. 
Dankzij die sprengen kon zich 
allerlei bedrijvigheid ontwik-
kelen, zoals korenmolens, pa-
pierfabrieken en wasserijen.

Van al die sprengen is de Kop-
pelspreng de belangrijkste. Dat 
is echter niet altijd zo geweest. Ik 
zal u onderstaand vertellen, hoe 
deze sprengen ontstaan zijn, 
maar ook hoe die sprengen aan 
hun naam zijn gekomen.
In de Middeleeuwen ontstonden 
overal op de Veluwe watermo-
lens. Die molens werden voor 
allerlei doeleinden gebruikt. In 
eerste instantie vooral als koren-
molens. Een molen kon je niet 
zomaar beginnen. De heer, in die 
periode de hertog van Gelre, be-
zat het recht van het water. Aan 
hem moest je dus toestemming 
vragen, om een molen te begin-
nen, dus sprengen te graven. 
Want natuurlijke beken waren 
schaars op de Veluwe. En aan 
de toestemming van de hertog 
hing meestal een prijskaartje. In 
feite kwam het er op neer, dat je 
het water van de (zelf gegraven!) 
spreng pachtte van de hertog.
Illegale activiteiten kwamen ook 
toen al voor. En ook gedogen is 
niet iets dat alleen tegenwoordig 
in Enschede of Volendam voor-
komt. Het gezag op de Veluwe 
schoot vaak ernstig te kort. Denk 
maar eens aan Hoenderloo, een 
dorp dat min of meer illegaal ont-
stond op de grens van de vroe-
gere marken.

Hertog is boos
Zo waren er in Ugchelen in de 
loop der jaren tientallen klein 
sprengen gegraven. Illegaal, in 
een poging om molens te kunnen 
bouwen. Na vele jaren ploeteren 
waren die sprengen gereed. 
Maar omdat ze dicht bij elkaar 
lagen, boden ze zo weinig water, 
dat aan geen enkele spreng een 
behoorlijke molen gebouwd kon 
worden.

En toen kwam op een dag, op 
weg naar het Heerenhul, de her-
tog door Ugchelen. Hij zag al die 
armzalige sprengen. Sprengen 
waar hij niets van wist. Spren-
gen, die hij niet had toegestaan. 
Sprengen, waar hij geen geld 
voor ontving!
De hertog was, zoals gezegd op 
weg naar het Heerenhul, in een 
goede bui. Hij liet de schout de 
bewoners bij elkaar roepen op 
een open plek, ongeveer waar 
nu de Ugchelse kei ligt. Met luide 
stem verkondigde hij het volgen-
de: “Volk van Ugchelen, gij zijt in 
overtreding! Maar ik draag jullie 
een goed hart toe. Over een jaar 
kom ik hier weer kijken. Wie dan 
nog een illegale spreng heeft, 
breng ik voor het gerecht. Als jul-
lie voor die tijd een octrooi ver-
kregen hebt, zal ik de overtreding 
echter door de vingers zien”.

Schout weet raad
De geërfden, dat waren de men-
sen met grondbezit, kwamen al 
spoedig in vergadering bijeen in 
een lokale kroeg. Maar Ugchelen 
had geen dorpsraad, laat staan 
een belangenvereniging. Er was 

dus ook niemand, die behoorlijk 
leiding gaf aan de bijeenkomst. 
Er werd maar door elkaar ge-
sproken, ieder verdedigde zijn ei-
gen spreng, niemand wilde water 
bij de wijn doen. Ja, de buurman, 
die moest zijn spreng droogleg-
gen, dan kreeg de eigen spreng 
meer water. Zo ging het een 
aantal vergaderingen lang. Voor-
uitgang werd er niet geboekt. In 
arren moede ging men te biecht 
bij de schout van Apeldoorn. Die 
belegde opnieuw een vergade-
ring, in een herberg halverwege 
Apeldoorn en Ugchelen. Nu was 
er tenminste iemand, die de lei-
ding kon nemen. De schout liet 
eerst iedereen het woord voeren. 
Daar bleek al uit, dat men het 
weer niet eens dreigde te wor-
den. De schout laste een pauze 
in, waarin de potten bier rond 
konden gaan. En de schout kon 
nadenken.

Na die pauze kwam de schout 
met een voorstel: twee aan twee 
zouden de beekeigenaren ge-
zamenlijk een spreng krijgen. 
Die kon zo’n koppel dan samen 
exploiteren. Het leek de enige 
goede mogelijkheid. Na nog 
heel veel heen-en-weergepraat, 
werd men het er uiteindelijk over 
eens, dat dit de beste oplossing 
zou zijn. En de schout doopte 
die sprengen gelijk de “Koppel-
sprengen”.
De herberg heette sinds die tijd 
“de Eendracht”. Daar werd later 
een straat en een papierfabriek 
naar genoemd.

Tekst en foto: Gerard H. Koops

Gerard Koops is een natuur-kundig verteller… Meestal behandelt hij in zijn rubriek Ugchelen Natuurlijk ac-
tuele natuurverschijnselen. Bovenstaand is de derde en voorlopig laatste aflevering waarin de werkelijkheid 
gezelschap krijgt van fantasie.
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