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NL Doet bij Rumah Saya

Op vrijdag 11 maart, in het kader 
van NL Doet, heeft een groepje 
vrijwilligers zich verzameld bij 
Woonzorgcentrum Rumah Saya 
om de tuin op te knappen en de 
bewoners een lentegevoel te be-
zorgen. Het was prachtig weer 

dus ze konden buiten aan de 
slag. Zo’n 40 balkonbakken wer-
den gevuld met aarde en plant-
jes. Deze werden opgehangen bij 
de boven terrassen en op de bal-
kons van de bewoners. Het was 
meteen een vrolijk gezicht. Ook 

werden alle terraspotten gevuld 
en aan de rand van de tuin ge-
zet. Na het harde werken kregen 
zij een Indische maaltijd aange-
boden. De bewoners waren blij 
verrast en de vrijwilligers hadden 
een voldaan gevoel.

Zondagmiddag 10 april is er 
een Paasbijeenkomst in de Dui-
ker. Alle senioren in Ugchelen 
worden van harte uitgenodigd 
voor deze middag. Elkaar ont-
moeten, samen zingen, genie-
ten van een heerlijk diner en 
een diapresentatie over ‘Het  
Leesten’ door Wim van der Doe.
U bent welkom vanaf 15.30 uur 
en om 16.00 uur is er koffie of 
thee met wat lekkers. De eind-
tijd is ongeveer 19.00 uur. Heeft 
u geen vervoer, geef dit dan bij 
opgave door, u wordt dan opge-
haald. U kunt zich opgeven tot 5 
april bij Ans van Amersfoort tel. 06 
55588273. De kosten voor deze 
middag zijn € 15,00 inclusief 2 
drankjes en koffie of thee. U bent 
van harte welkom.

Paasbijeenkomst 
senioren samen  
met Duikeruit

Nieuwe laadpalen in Ugchelen
Ugchelen telt nu vijf openbare 
laadpalen voor elektrische au-
to’s. Volgens een plan van de 
gemeente Apeldoorn, kunnen er 
zo’n 32 exemplaren bij komen in 
de komende vier jaar.

Lees verder op pagina 5 >>

Duurzame vrouwendag
Een ketting van stukjes fietsband, 
en een vogelvoederhuisje van 
afvalhout en koffiecupjes. Deel-
nemers van de Vrouwendag in 
Ugchelen gingen aan de slag met 
het thema ‘duurzaamheid’. 

Lees verder op pagina 9 >>

Debuut Ugchelse schrijfster
De Ugchelse schrijfster Hilje Mul-
der vertelt over haar eerste boek: 
‘Roadtrip Compostela’. Het ver-
haal gaat over drie vriendinnen 
die in een camper op een soort 
pelgrimstocht gaan.

Lees verder op pagina 11 >> 

Babybos op Het Leesten
Precies 25 jaar geleden werd 
op Het Leesten een Babybos 
geopend. Anja Koopmans plant-
te destijds een boom voor haar 
zoon, en blikt terug op een bijzon-
der feestelijke dag.

Lees verder op pagina 13 >> 

In deze Bron o.a:

 
 

De Bazaar Rande-
rode is al jaren ver-
leden tijd, alleen 
de herinnering aan 
die bijzondere drie 
dagen is gebleven.  
De opbrengst van 
de bazaar was ui-
teraard bestemd 
voor  degenen 
die in Randerode 
woonden. De jaren 
verstreken, Zorg-
groep Apeldoorn 
e.o.  ontwikkelde 
zich als een zorg-
groep met meer-
dere locaties en creatieve medewer-
kers.  Diverse boekenkasten in de 
centrale hal van Randerode vonden 
een plek, vitrines met ‘snuisterijen’ 
en er ontstond een heuse kleding-
winkel.  Een verrassing als je er 
binnenloopt, prachtige professione-
le stellingen met zowel dames-  als 
herenkleding. Een praatje met twee 
enthousiaste vrijwilligers, leert ons 
dat kleding aangeboden wordt door 
familieleden van bewoners, door 
personeel die de eigen kledingkast 
heeft opgeruimd of  door bezoekers 
die ‘Mijn winkeltje’ ontdekt hebben.  
Beiden vinden het erg leuk om deze 
vorm van vrijwilligerswerk te doen, 
in totaal zijn er vier dames die er 
voor zorgen dat ‘Mijn winkeltje’ er tip 
top uit blijft zien. Alle kleding wordt 
nauwkeurig geselecteerd en op 
maat gehangen.  Hangt een kleding-

stuk te lang in de winkel dan gaat 
het naar ‘Zending over de grenzen’ 
(een hulporganisatie voor kansarme 
mensen in Oost-Europa).  Alles wat 
echt niet meer bruikbaar is gaat weg 
als poetsdoek voor de wasstraat.  Zo 
krijgt alles een bestemming. Maar bij 
een leuk jurkje of blouse hoort na-
tuurlijk ook een mooie ketting of bro-
che, keurig uitgestald in een vitrine. 
Ook schoenen, laarsjes of een tas 
zijn te verkrijgen. Je kunt er terecht 
voor een complete garderobe. Maar, 
vertellen de dames, ook Casa Boni-
ta en het Zonnehuis in Beekbergen 
kennen een eigen kledingwinkeltje 
waar meerdere vrijwilligers actief 
zijn.  Op dit moment hangt er nog 
winterkleding, maar binnenkort komt 
uiteraard de zomerkleding aan de 
rekken. Dat wordt dus opruiming in 
‘Mijn winkeltje’ vanaf 15 maart tot 8 

april. Alles gaat 
weg voor de helft 
van de prijs, zoals 
dat vroeger heette 
‘voor een appel en 
een ei’.  Kom eens 
kijken er hangt 
vast wel iets bij 
wat je past. Heb je 
zelf winter- of zo-
merkleding han-
gen wat er goed 
uit ziet, maar wat 
je eigenlijk nooit 
meer draagt, lever 
het dan in bij Ran-
derode of op een 

van de andere locaties. Ook ‘snuis-
terijen’ zijn van harte welkom. De op-
brengst van de verkochte artikelen 
is bestemd voor ‘bewonerswensen’. 
Heeft bijvoorbeeld een hele afdeling 
of een individuele bewoner een spe-
ciale wens,  dan kan daar gehoor 
aangegeven worden. ‘Mijn winkeltje’ 
is geopend op dinsdag- en don-
derdagmiddag van 13.30 tot 16.00 
uur. Er kan zowel contant als met 
pin betaald worden.(In Casa Bonita 
kan je terecht op maandag- dinsdag, 
woensdag- en donderdagmiddag 
eveneens van 13.30 tot 16.00 uur. 
In het Zonnehuis Beekbergen bij de 
receptie gedurende de hele week tot 
18.00 uur. Op deze beide locaties 
betaling alleen contant)

Tekst: Ine Koridon
Foto: Theo Logtenberg

Ook jouw winkeltje?
MIJN WINKELTJE

Foto: Johan van Veen
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DE BRON
KERK- EN DORPSBLAD

Verspreiding in Ugchelen: 
om de 14 dagen huis-aan-huis
Oplage: 2800 exemplaren
De Bron digitaal: www.bronkerk.nl 
Opmaak: Lutim, www.lutim.nl 
Druk: VESO, www.vanelst.org 

Eindredacteur van deze Bron
Ine Koridon, tel. 06-40400576
Eindredacteur volgende Bron:
Simon Haverschmidt, tel. 06-44126398
Fotograaf van deze Bron: 
Theo Logtenberg, tel. 5336253
Fotograaf volgende Bron:
Dirk Reiding, tel. 5336538
Volgende Bron verschijnt op 6 apr.
Kopij via: ugchelendebron@bronkerk.nl 
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 28 mrt. 19 uur. 

Coördinator advertenties:
Teun van Amersfoort, tel. 5411491
bronadvertenties@bronkerk.nl 
Verspreiding en bezorgklachten:
bronbezorging@bronkerk.nl
tel. 5422382

PRAKTISCHE GEGEVENS KERK
Zalencentrum:
“Bronkerk” en “De Duiker”
Hoenderloseweg 10, 7339 GH
tel. 5334859
Beheerder: Mw. Angelike Soulier
beheerder@bronkerk.nl 
Predikanten: 
Ds. E. van Iperen, tel. 8438214
predikantEI@bronkerk.nl 
Ds. W. Kievit
predikantWK@bronkerk.nl  
Kerkenraad:
Voorz.: vacature
Secr.: C. de Winter, tel. 5414293
scribaKR@bronkerk.nl 
Kerkelijk bureau: Collectebonnen, 
Vragen en Ledenadministratie
kerkelijk.bureau@bronkerk.nl

Voor dringende zaken:
tel. 5411491 of 06-15017286
Bankrekeningen: Bronkerk Ugchelen
NL36INGB0000833184 en 
NL88RABO0303318635 
 
Meer informatie: www.bronkerk.nl

PRAKTISCHE GEGEVENS DORP
Politie Ugchelen:
Politie: Petra van Doorn, 0900-8844 
spreekuur dinsdag 18.30-19.30 uur
politiebureau Europaweg
Vereniging Dorpsraad Ugchelen:
Secretaris en ledenadministratie:
Harco Wolters, tel. 5215008
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 
Huisartsenpraktijk Ugchelen
M. Flenter-Tiemessen, T. Rekveldt en
I. Roodenburg-Nouwen
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
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Bronkerk (http://www.bronkerk.nl) 
Onze Lieve Vrouwekerk  
(http://www.emmaus-apeldoorn.nl).
Informatie over de Bronkerk leest u 
ook in de digitale nieuwsbrief (DNB) 
van de Bronkerk. Hiervoor kunt u zich 
aanmelden via: 
aan_afmeldendigitalenieuwsbrief@
bronkerk.nl

Online diensten
Bronkerk: via 
www.kerkomroep.nl en You Tube. 
Een link hiervoor staat op de website 
van de Bronkerk en in de DNB.

Onze Lieve Vrouwekerk: via 
Kerkdienstgemist.nl. 
Een link hiervoor staat op de website 
van de OLV.  
Randerode: alleen toegankelijk voor 
bewoners en dienstdoende vrijwilli-
gers.

Woensdag 23 maart
BRONKERK 
17.30 uur Maaltijd op weg naar Pasen   

Zaterdag 26 maart 
ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur Eucharistieviering; pastoor 
J. Hermans met cantor Robert Fop-
pen en Ronald van Drunen 

Zondag 27 maart
BRONKERK
10.00 uur: ds. H van Boggelen; De-
venter 
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering; 
pastoor J. Hermans; met can-
tor Jeanette Niekus en Fons  
Kronenberg
13.00 uur: Doopviering; pastoor J. 
Hermans

Woensdag 30 maart
BRONKERK 
17.30 uur Maaltijd op weg naar Pasen  

Zaterdag 2 april
ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur Eucharistieviering; pastoor 
J. Hermans; Stille mis 

Zondag 3 april
BRONKERK
10.00 uur: ds. E. van Iperen
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering; pastoor 
J. Hermans, Gregoriaans
13.00 uur: Doopviering Ronald Das-
horst; diaken

Woensdag 6 april
BRONKERK
17.30 uur Maaltijd op weg naar Pasen

In de 40-dagentijd leven we dit jaar 
op een bijzondere manier naar Pasen 
toe, middels een project met de titel: 
“Naar nieuw leven op Gods aarde”. 
We zoeken naar verbanden tussen 
Jezus’ weg naar nieuw leven op Gods 
aarde en onze omgang met de aarde. 
Wat kunnen we, met het oog op de 
ecologische crisis, leren van Jezus’ 
weg? Het middenpad van de kerk 
staat symbool voor die weg: Jezus’ 
voetstappen zijn erop te zien, en elke 
week worden we uitgenodigd onze 
eigen voetstap te beschrijven met ge-
dachtes en voornemens en die erbij 
te plaatsen. “Zet je voetstappen in die 
van Mij” zingen we met de kinderen. 
Elke week passeren we op die weg 
ook een “halte”: een werkwoord dat 
we in de dienst thematisch uitwerken 
n.a.v. een bijbelverhaal. “Kiezen”, “in-
zien” en “kans geven” hebben we al 
gehad. Op 27 maart volgt “omkeren”, 
en op 3 april “eerbiedigen”.

Zondag 27 maart
Voorganger: ds. Hannie van Bogge-
len uit Deventer is deze zondag de 

voorganger. Het is de vierde zondag 
in de 40-dagentijd, de tijd van bezin-
ning op wat het betekent om Jezus 
te volgen op zijn weg naar een (ver)
nieuw(de wereld. 

Diaconie collecte: 
Stichting Amma Lamai.
Uitgangscollecte: 
Stichting Schuldhulpmaatje 
Apeldoorn.

Zondag 3 april
In deze dienst hoopt voor te gaan ds. 
Eline van Iperen. 
Vandaag is het de vijfde zondag in de 
40-dagentijd.
 
Diaconie collecte: 
Kerk in Actie; Werelddiaconaat 
Uitgangscollecte: 
Stichting Schuldhulpmaatje
Apeldoorn

BEREIKBAARHEID PREDIKANTEN
Ds. Eline van Iperen: bij voorkeur ’s 
morgens op maandag tot en met vrij-
dag - 055 8438214

MELDPUNT BIJ OVERLIJDEN
Ans van Amersfoort, 
tel. 06-5558 8273

Kerkdiensten

BIJ DE DIENSTEN

Op 10 april 2022 is het  
Palmpasen, we gaan dan weer 
palmpaasstokken maken.  Alle 
kinderen van 0 tot 12 jaar zijn van 
harte welkom.  We beginnen om 
9.30 uur in de kelder van Bronkerk 
en als we klaar zijn laten we de 
palmpaasstokken aan de mensen 
in de kerk zien.

Aanmelden
Spontaan komen kan altijd, maar 
we vinden het fijn als je je wilt aan-
melden. Dan kunnen we gericht 
inkopen doen. Je kunt je opge-
ven door een mail te sturen naar  
kerkopschoot@bronkerk.nl. 
Als je vader, moeder, opa of oma  
wil helpen bij het maken van de 
stokken dan zijn ze van harte 
welkom, laten jullie ons dat dan 
ook even weten? Het is natuur-
lijk ook leuk om in de kerkzaal 
om 10.00 uur de dienst mee te 
beleven en onze optocht te be-
wonderen. Voor meer informatie 
kun je terecht bij Tiety Feijen via  
kerkopschoot@bronkerk.nl. Als je 
nog een stok hebt van vorig jaar, 
wil je die dan meenemen? Vermeld 
dat ook even in de mail. We vinden 
het superleuk als je komt, zo gaan 
we samen op weg naar Pasen!

Namens de leiding van de Kinder-
kring, Feestje in de Kerk en Kerk 

op Schoot

Vasten? En Pasen is nog zo ver 
weg! Onze gedachten worden toch 
alleen maar in beslag genomen 
door het overweldigende wereld-
nieuws? Is er dan nog ruimte voor 
Vasten? Viert u met ons dit stille 
moment in de week mee, met een 
lied, gedicht, gebed en een sobere 
maaltijd? Misschien wel juist nu! 
De woensdagen 16, 23, 30 maart 
en 6 en 13 april zoeken we samen 
naar dat stukje ruimte in ons hoofd 
voor onze medemens en voor ons-
zelf. Welkom in de Bronkerk om 
17.30u. 

De voorbereidingscommissie

wo 23 mrt 2 Korintiërs 3:7-18
do 24 mrt 2 Korintiërs 4:1-12
vr 25 mrt 2 Korintiërs 4:13-5:5
za 26 mrt 2 Korintiërs 5:6-16
zo 27 mrt 2 Korintiërs 5:17-6:10
ma 28 mrt 2 Korintiërs 6:11-7:4
di 29 mrt 2 Korintiërs 7:5-16
wo 30 mrt Johannes 13:31-38
do 31 mrt Johannes 14:1-14
vr 1 apr Johannes 14:15-31
za 2 apr Johannes 15:1-17
zo 3 apr Johannes 15:18-27
ma 4 apr Johannes 16:1-11
di 5 apr Johannes 16:12-24

Cheque voor kindertehuis Casa Speranta

Palmpaasstokken 
maken: kom je ook?

‘Zoals een boom 
geplant aan helder water

zo is de mens 
die op de Heer vertrouwt’

Vasten?

Een half jaar lang is de opbrengst 
van het statiegeld deels bestemd 
voor ‘De Bronkerk’. Gelukkig hing 

er naast de flessenautomaat infor-
matie over het echte doel: het kin-
dertehuis Casa Speranta in Molda-

vië. Met dank aan de gulle gevers 
ontving de taakgroep Kerk-in-Actie 
van de Bronkerk een cheque ter 
waarde van € 356,70. Dit bedrag 
gaat rechtstreeks naar Moldavië. 
Door de trieste ontwikkelingen in 
Oekraïne kan direct hulp gebo-
den worden aan de vele vluchte-
lingen, die ook in Casa Speranta 
verblijven. U kunt die hulp nog 
steeds steunen met uw bijdrage 
op rekening nummer NL72RABO 
010315773 van de diaconie Bron-
kerk onder vermelding van 
“Hulp vluchtelingen Oekraïne”.

Foto: Theo Logtenberg

Uit de Bijbel
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We leven in een tijd waarin spra-
ke is van woonproblematiek. 
Over de grootte van de woning-
bouwopgave is discussie. De 
haalbaarheid van het bouwen 
van de benodigde woningen is 
vaak lastig. Vanuit de Dorpsraad 
zijn wij de mening toegedaan dat 
er op veel plekken (ook in Ug-
chelen) mogelijkheden liggen als 
het gaat om dubbele bewoning in 
bijvoorbeeld bijgebouwen en/of 
grote woningen. De regelgeving 
biedt hiervoor momenteel weinig 
aanknopingspunten en we gaan 
als Dorpsraad bekijken of we hier 
meer perspectief kunnen bieden.

Mantelzorg wonen

Na de wilde stormen in februari, is maart gestart 
met een aantal mooie zonnige dagen en stonden op 
veel plekken de krokussen in bloei, joeppie  de lente 
komt eraan! Toch pakken zich ook donkere wolken 
boven ons samen, want na Corona houdt nu de 
oorlog in Oekraïne onze gemoederen bezig. Laten 
we hopen dat dit conflict op zeer korte termijn een 
positieve wending krijgt.In de vorige Bron hebben 
we de Algemene Ledenvergadering Vergadering 
(ALV) aangekondigd. Hier is een foutje ingeslopen. 
Het is namelijk niet maandag maar dinsdag 10 mei. 
We hebben er al vaker over gecommuniceerd maar 
eind maart gaat onze online enquête live! Via een 
link op onze website zal de enquête te benaderen 

zijn. We kunnen ons voorstellen dat er ook inwoners 
zijn voor wie dit geen optie is. Is dit op u van toepas-
sing en heeft u geen familie of buren die u hierbij 
kunnen helpen, dan helpen wij u graag. Zo zijn we 
voornemens om tijdens onze ALV op 10 mei tijd en 
ruimte te reserveren om inwoners de mogelijkheid 
te bieden om daar de enquête in te vullen. In deze 
Bron ook een oproep vanuit Hart Veilig Ugchelen. 
We hopen dat een groep Ugchelenaren gehoor zal 
geven aan deze oproep zodat de pool met burger-
hulpverleners zich verder uitbreidt. Hoe mooi zou 
dat zijn!

Namens de Dorpsraad, veel lees plezier gewenst!

Nieuws vanuit de Dorpsraad 

Lid worden van de Dorpsraad, 
waarom en wat krijgt u ervoor terug?  
Bij veel inwoners is niet bekend 
dat de Dorpsraad een vereniging 
is en worden we vaak verward 
met Ugchelens Belang. Velen 
van u zijn lid van Ugchelens Be-
lang en nemen aan dat de Dorps-
raad daar onderdeel van is, dit is 
echter niet het geval. Ugchelens 
Belang richt zich op het organi-
seren van allerlei activiteiten zo-
als Koningsdag, Cola Disco en 
nog veel meer leuke activiteiten. 
De Dorpsraad richt zijn aandacht 
op burgerparticipatie om samen 
met u en de gemeente Ugchelen 
leefbaar te houden.

De Dorpsraad een vereniging, 
waarom eigenlijk?  
Was de Dorpsraad een Stich-
ting geweest dan bepaalt het 
Stichtingsbestuur het beleid en 
blijft de invloed van buitenaf be-
perkt. Als Dorpsraad wil je uiter-

aard niet zelf het beleid bepalen 
maar wil je dit samen met u als 
dorpsbewoner vormgeven. Ver-
der biedt de verenigingsvorm 
de mogelijkheid om verschillen-
de commissies te ondersteunen 
waardoor zij zich niet als een 
aparte vereniging moeten gaan 
organiseren/financieren. Omdat 
deze commissies onderdeel zijn 
van de vereniging zijn de vrijwil-
ligers binnen deze commissies 
tevens verzekerd. 

Lid van de Dorpsraad, wat kan 
ik verwachten? 
Als lid van de Dorpsraad kiest 
u de leden van het bestuur van 
de Dorpsraad. Hiermee heeft u 
invloed op de samenstelling van 
het bestuur waar u als dorps-
bewoner mee samenwerkt om 
de leefomgeving in Ugchelen 
zo te organiseren dat we er in 

alle levensfasen prettig kunnen 
wonen zowel nu als in de toe-
komst. Door lid te worden heeft 
De Dorpsraad de mogelijkheid 
om de leden (inwoners) actief 
te benaderen/raadplegen.  Deze 
input wordt meegewogen bij het 
maken van keuzes, het opstellen 
en waar nodig bijstellen van het 
beleid. Kortom de leden vormen 
een belangrijke informatiebron 
voor de Dorpsraad over wat er 
leeft in Ugchelen. Hoe meer in-
woners zich aanmelden hoe re-
presentatiever de input en hoe 
sterker de stem.  

U kunt u aanmelden als gratis lid 
van de Dorpsraad via onze web-
site www.dorpsraadugchelen.nl 
door op de home pagina te klik-
ken op de link Klik hier om u aan 
te melden We zien uw aanmel-
ding graag tegemoet!

Gezocht: cursisten voor avondopleiding “Reanimeren – gebruik AED” 
Ingezonden door Wilma Pothoven

De werkgroep Hartveilig Ugchelen 
(HVU) wil op korte termijn een ba-
siscursus reanimeren organiseren. 
Hieronder valt ook de bediening 
van een AED (Automatische Exter-
ne Defibrillator). 
HVU, een commissie binnen de 
Dorpsraad, ondersteunt in Ugche-
len de doelstelling van Hartslag-
Nu, de landelijke organisatie die 
burgerhulpverleners inzet na een 
oproep aan alarmnummer 112 
met hartstilstand. In zo’n situatie 
zijn de eerste zes minuten van le-
vensbelang. Door het inzetten van 
burgerhulpverleners in de directe 
omgeving is kans het grootst dat 

de reanimatie binnen deze zes mi-
nuten kan starten. 

HVU wil zoveel mogelijk personen 
de kennis van het reanimeren bij-
brengen en hoopt dat zij zich dan 
aansluiten bij HartslagNu. Dit is 
echter niet verplicht! HVU kent 
inmiddels bijna 120 burgerhulp-
verleners die in Ugchelen kunnen 
beschikken over elf buiten AED’s. 

De basiscursus wordt op één 
avond gegeven en kost 15 euro - 
koffie of thee inbegrepen. Alleen in-
woners van Ugchelen kunnen zich 
aanmelden. Bij voldoende aan-
meldingen wordt de cursus op een 
doordeweekse avond in Ugchelen 

gegeven in de laatste weken van 
april of in de eerste twee weken 
van mei a.s.
Aanmelden kan door een email te 
sturen naar hartveilig.ugchelen@
gmail.com Vermeld in uw e-mail: 
uw voor- en achternaam, geboorte-
datum, adres en telefoonnummer.

Aanmelden kan tot uiterlijk 1 april 
2022. We zien u aanmelding graag 
tegemoet!

Om het groeiende aantal elektri-
sche auto`s van stroom te kun-
nen voorzien, zullen  in de toe-
komst steeds meer laadpalen 
nodig zijn. Niet iedereen kan een 
laadpaal op eigen terrein realise-
ren. 

De Gemeente Apeldoorn plaatst 
daarom steeds meer openbare 
laadpalen. De Gemeente heeft 
nu een concept-plankaart ge-
maakt waarop is weergegeven 
waar in de komende vier jaar 
nieuwe laadpalen verwacht wor-
den. Een snelle telling op de 
plankaart laat zien dat er op dit 
moment vijf openbare laadpalen 
in Ugchelen te vinden zijn. De 
komende vier jaar kunnen er vol-
gens het plan zo`n 32 palen bij 
komen. 

De palen worden pas geplaatst 
als er een aanvraag van een 
e-rijder uit de buurt komt. Op 
dat moment wordt een verkeers-
besluit genomen waarbij één of 
meer openbare parkeerplaatsen 
gereserveerd worden voor het 
opladen van elektrische voertui-
gen. Belanghebbenden kunnen 
op dat moment nog bezwaar ma-
ken tegen het verkeersbesluit.

Op www.apeldoorn.nl/laadpalen 
kunt u uw mening geven op de 
concept-plankaart. 

Reageren kan tot en met 28 maart.

4-jarenplan 
nieuwe laadpalen
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Mijn gazon
OVERWEGING

Op het moment dat ik dit schrijf zit-
ten we midden in de oorlog in Oe-
kraïne, doden, verwoeste levens, 
vluchtelingen, verdrietige en bange 
mensen, puinhopen, verslagenheid. 
Het zal je overkomen. Weg naïviteit, 
weg ontwapening. Maar gelukkig 
ook verbroedering, hulp aan men-
sen op de vlucht, vele handen uit de 
mouwen en de moedige Oekraïen-
se president. 

Wie goed had gekeken had waar-
schijnlijk kunnen zien hoe Poetin de 
afgelopen twintig jaren radicaliseer-
de, had misschien ook gezien hoe 
afhankelijk onze westerse levensstijl 
was geworden van wat hij te bieden 
heeft. En waarmee hij de opbouw 
van zijn strijdkrachten kon financie-
ren. Maar niet goed gekeken, nee. 
Onze minister-president zei: “Er is 
één man die dit doet”. Hij vergat er-
bij te zeggen dat dat niet helemaal 
zonder ons is gebeurd. Dat we er-
van kunnen leren voor later. Ervan 
leren, dat is toch wel het minste.

In de zeventiger jaren zong de 
Vlaamse zanger Miel Cools dit lied-
je. Over hoe bezit (macht, ego, enz.) 
je blikveld en oordelingsvermogen 
beperkt. Met verstrekkende gevol-
gen. Het heeft helaas nog niets van 
z’n actualiteit verloren:

Over de brug van Sint-Alijne,
over de brug van Sint-Alon
kwam een meisje – niet de mijne.
Over de brug van Sint-Alijne.

Blij dat ik er niet aan 
begon.
Het zou mijn leven 
ondermijnen
want ik leef voor mijn 
gazon

Over de brug van 
Sint-Alijne,
over de brug van 
Sint-Alon
kwam een moorde-
naar – niet de mijne.
Over de brug van 
Sint-Alijne.
Ik wees hem waar hij moorden kon.
Beter bloed op alle pleinen
dan geloop op mijn gazon.

Over de brug van Sint-Alijne,
over de brug van Sint-Alon
kwam een prediker – niet de mijne.
Over de brug van Sint-Alijne.
Bloedend in de felle zon.
Kruisig hem onder helse pijnen
maar dan niet op mijn gazon.

Over de brug van Sint-Alijne,
over de brug van Sint-Alon
kwam de dood – maar niet de mijne,
Over de brug van Sint-Alijne,
die een gesprek met mij begon.
“Grote maaier” vroeg ik bescheiden,
“maait u even mijn gazon?”

Over de brug van Sint-Alijne,
over de brug van Sint-Alon
heb ik hem haastig zien verdwijnen
over de brug van Sint-Alijne.
Want hij wist niet dat zoiets kon.

Iemand zo met zichzelf in het reine,
met zichzelf en zijn gazon.

Over de brug van Sint-Alijne,
over de brug van Sint-Alon
zal de zon voor ’t laatst es schijnen,
over de brug van Sint-Alijne.
Heer, ik vraag u wel pardon,
ik was een hark, misschien een klei-
ne,
maar ik harkte wat ik kon.
Gij schiep bergen en woestijnen,
oceanen en ravijnen.
Als de wereld moet verdwijnen,
pas dan wel op mijn gazon.

Op zoek naar hoop, naar een mo-
reel kompas kom ik uit bij deze 
woorden: Je kunt niet God en de 
Mammon dienen, niet God èn het 
geld, niet het Leven èn je koop-
kracht. Een nog oudere bijbelschrij-
ver zegt: Kies dan het leven. Goed 
om mee te beginnen?

Marja Doesburg,
 geestelijk verzorger

Spaardoosjesactie 
De 40-Dagentijd is begonnen. 
Tijd van soberheid, bezinning 
en voor  extra aandacht naar de 
ander. We onderstrepen dit met 
een spaaractie voor Rumah Impi-
an, een project voor straatkinde-
ren in Indonesië, dat we enkele 
jaren geleden ondersteunden 
en op de projectlijst van Kerk In 
Actie staat. In de kerk zijn spaar-
doosjes uitgereikt. We hopen dat 
u daar regelmatig wat geld in 
doet. De doosjes staan ook bij de 
soep-en-broodmaaltijden.  Met 
Paasfeest hopen we dan op een 
mooie opbrengst voor het jon-
geren opvanghuis in Jogjakarta. 
Doet u mee? De Diaconie

Profielschets nieuwe predikant  
De werkgroep beleidsplan heeft 
een concept profielschets aan de 
kerkenraad voorgelegd. Binnen 
korte tijd zijn zij er in geslaagd de 
essenties van de Bronkerk te ver-
woorden. De kerkenraad komt in 
een extra vergadering bijeen om 
de definitieve tekst vast te stellen. 
Op zondag 27 maart na de dienst 
kan de gemeente haar reactie ge-
ven op deze profielschets. Daar-
na kan de beroepingscommissie 
aan het werk. 

Gebedsintenties   
Voorafgaand aan de dienst kun 
je ook digitaal een gebedsinten-
tie aanvragen door deze in het 
gebedenboek te schrijven of via  
gebedenboek@bronkerk.nl

Het Apeldoorns Beraad van 
Kerken en de stichting Kerk en 
Vluchteling doen een oproep aan 
de inwoners gastgezin te willen 
zijn voor gevluchte Oekraïners. 
Ook aan kerken wordt gevraagd 
te bezien of opvang mogelijk is. 
Daarnaast vragen zij of er tolken 
zijn die Russisch of Oekraïens 
spreken. In voorkomende geval-
len kunnen zij ondersteunen bij 
communicatie met vluchtelingen.  
Veel vluchtelingen hebben trau-
matische ervaringen opgedaan. 
Door hun overhaaste vertrek uit 
Oekraine waarbij zij hun huizen, 
maar vaak ook familie en vrien-
den moesten achterlaten, zijn zij 
getraumatiseerd en is professio-
nele hulp soms noodzakelijk. Ook 
hiervoor kunt u contact opnemen 
met Kerk en Vluchteling. 

Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met de Stichting 
Kerk en Vluchteling of stichting 
Present.  Email: kerkenvluchte-
lingapeldoorn@gmail.com 

Uit de Digitale 
Nieuwsbrief

Oekraine

Letterlijk en figuurlijk was hij een 
beweeglijk en energiek mens. Hij 
stond niet stil, was ondernemend. 
Hij was eerlijk genoeg om toe te ge-
ven dat zijn keuzes niet altijd even 
doordacht geweest waren. Er zat 
ook flink wat impulsiviteit bij. Maar 
hij had het allemaal wel gedáán! 
Hij durfde sprongen te wagen, be-
slissingen te nemen die gevolgen 
hadden. De parachutesprong die 
hij maakte als 80-plusser (die voor 
hem de betekenis kreeg van “ge-
reset worden” na het verlies van 
zijn vrouw Jans) was voorafgegaan 
door vele andere sprongen in het 
diepe, in het onzekere. Henk dééd 
het, en terugkijkend zag hij dat 
hem veel goeds was overkomen. 
Hij schreef zijn geluk niet toe aan 
eigen verdienste, geloofde ook niet 
in leiding van boven, en zei daar-
om heel bescheiden: “Het geluk is 
mij toegevallen, het heeft toevallig 
altijd goed uitgepakt”. Hij was er 

dankbaar voor.

Hij verloochende nooit zijn afkomst. 
Maar vertelde graag verhalen over 
zijn opa die in een plaggenhut 
woonde, over hoe gevaarlijk het 
was om in de WOII naast een vlieg-
veld te wonen en beschoten te wor-
den, en over hoe het dogmatische 
geloof zijn jeugd kleurde. “Zo was 
dat toen”, kon hij zeggen, zonder 
oordeel, en met liefde voor de men-
sen van toen, zijn roots.

Hij was zijn eigen weg gegaan, 
sprongen wagend. Regelde zijn 
eigen opleiding, vond werk in de 
electrotechniek en bereikte veel, 
met zijn inzet en zeker ook met zijn 
mondje. Bouwde samen met Jans 
een fijn gezin, waaruit twee zoons 
werden geboren en waar het warm 
en gastvrij was. Zijn sociale hart 
opende ook vele andere harten. Hij 
wist: “Ieder huisje heeft zijn kruis-

je, en niet iedereen heeft evenveel 
geluk gehad als ik”. Velen bewaren 
herinneringen aan goede gesprek-
ken met hem. 

Ook als het om geloven ging durf-
de hij in het diepe te springen. Hij 
durfde vragen te stellen bij het 
dogmatische geloof dat hem was 
overgeleverd. Als een ui pelde hij 
dat schil voor schil af en liet los 
wat niet te rijmen viel met zijn ge-
zond verstand, niet wetend waar 
dit avontuur zou eindigen. Wat er 
overbleef? “De Liefde” zei hij met 
overtuiging, terugkijkend op zijn 
lange en mooie levensverhaal. 

En toen er aan dat verhaal een 
einde kwam, gaf hij zich in alle rust 
uit handen, vertrouwend dat het de 
Liefde is die blijft. In die Liefde we-
ten ook wij hem geborgen.

Ds Eline van Iperen

In memoriam: Henk Weltje 26 augustus 1927  - 23 februari 2022
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‘Creatief omgaan met duurzaamheid’
VROUWENDAG UGCHELEN

‘Welkom op onze vrouwendag’. Vrouwen uit 
Ugchelen, Ugchelen Buiten, Beekbergen en 
Apeldoorn gaven gehoor aan deze oproep en 
gunden zichzelf op 12 maart een gezellige dag 
met elkaar.

Internationale vrouwendag was 8 maart. Deze 
dag staat in het teken van strijdbaarheid en so-
lidariteit van vrouwen overal ter wereld. Het is 
belangrijk om strijdbaar en solidair te zijn met 
elkaar op allerlei gebied. Nu is het belangrijk om 
solidair te zijn met onze medemens in Oekraïne, 

maar natuurlijk ook op andere plekken ter we-
reld waar oorlog is of waar zich andere rampen 
voordoen.

Dit is niet de reden dat we in Ugchelen een vrou-
wendag organiseren, maar het is wel goed om 
even bij stil te staan: dat je met elkaar veel tot 
stand kunt brengen, als je er samen voor gaat. 
Vanuit de Bronkerk is het idee voor een vrou-
wendag vijf jaar geleden ontstaan, omdat toen 
het jaarthema ‘gastvrijheid’ was. Een vrouwen-
dag, laagdrempelig, waar iedereen welkom is, 
kerkelijk en niet kerkelijk betrokken, gewoon 
een gezellige dag samen zijn. Door corona kon-
den we afgelopen twee jaar geen vrouwendag 
organiseren, maar nu kan het gelukkig weer.

Op deze dag liep duurzaamheid als een rode 
draad door het programma. Na de opening was 
er keuze uit twee workshops. Een ketting ma-
ken van gebruikte kralen en fietsband, of een 
vogelvoederhuisje van afvalhout en koffiecup-
jes. Er werd lekker gewerkt en gebabbeld, er 
was een gezellige sfeer.

Een ieder mocht een paar kledingstukken mee-
nemen om te verkopen. De opbrengst gaat 
naar Moldavië, voor de opvang van Oekraïense 
vluchtelingen. Na het opruimen was het tijd voor 
de lunch: heerlijke mosterdsoep, broodjes en 
een croquet, en tijd om verder bij te praten.

Na de lunch konden we genieten van cabaretiè-
res Aly en Maaike. De sfeer zat er gelijk goed in; 
het ging over duurzaamheid en daar is genoeg 
over te zeggen en te zingen onder begeleiding 
van pianomuziek.

Het lukte zelfs om over duurzaamheid een cre-
atieve bingo te doen.Ter afsluiting nog even na-
kletsen onder het genot van een drankje. Leuk 
om zoveel positieve reacties te horen, we kijken 
terug op een leuke dag.

Lideke Jansen , Riet van den Brand en 
Marijke van der Roest

Misschien kan ik je blij ma-
ken…Op zondag 13 maart 
vond ik op mijn wandeling een 
rijke bos sleutels op het bos-
pad achter Heidehof (Brugge-
lerweg). Zes stuks maar liefst! 
Bel me als je denkt dat het de 
jouwe zijn. Dan komt er een 
eind aan (in elk geval deze) 
zorg…

Nico van Dam
06-44960375

Na twee corona-jaren mag de 
Hartstichting weer een norma-
le collecte houden. Deze vindt 
plaats van 11 t/m 16 april. We 
zijn blij met de collectanten uit 
Ugchelen, maar er blijven ook 
nu weer straten over  waar nie-
mand collecteert.

Wil je nog helpen? Meld je aan 
via de website van de Hart-
stichting, of bel voor Ugchelen 
06-22260009.

Sleutels verloren?

Collecte voor Hartstichting 

Blije bezoekers op de markt
Op zaterdag 
5 maart was 
de eerste 
markt na de 

coronapandemie. Om 9 uur die mor-
gen stond er al een rij bezoekers voor 
de deur om hun slag te slaan. Voor 
de medewerkers een spannende 
dag, want nog nooit eerder werd er 
een dergelijke markt georganiseerd 
door de werkgroep Waterlooplein.
De hele Duikerzaal vol met boeken 
en de kerkzaal vol met curiosa is 
wel een unicum in het vijftigjarig be-
staan van de Waterloopleinmarkt. 
Ondanks het mooie weer kwamen 
de hele dag mensen zoeken op de 
mooi ingerichte tafels. Een echtpaar 
vertelde dat zij ernaar hadden uitge-
keken en helemaal vanuit Amster-
dam eerst onze markt kwamen be-
zoeken en daarna gingen genieten 
van een dagje Veluwe. Ook was het 
een unicum dat er met een centrale 
kassa gewerkt werd en was er voor 
het eerst in 50 jaar een pin-apparaat.
Het was een gezellige markt en 

de opbrengst was ruim € 2500,--.  
Of er volgend jaar weer een markt is 
in deze vorm, we weten het nog niet, 
we hopen dan weer op het ‘normale’ 
afrekenen bij iedere kraam. Nieuws-
gierig geworden en deze markt ge-
mist?

U kunt tijdens de Waterloopleinmarkt 
op 21 mei uw hart ophalen, want dan 

zijn er weer boeken en is er veel cu-
riosa te koop.

Wilt u goederen brengen? Dat kan 
op de laatste woensdagmorgen van 
de maand tussen 9 en 11.30 uur. Op 
dit moment nemen we alleen kleine 
goederen aan, geen meubels en 
tuinmeubels.

Foto: Johan van Veen
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De trouwe lezer is het mis-
schien opgevallen: geen over-
zicht van wat er in Ugchelen 
is gebeurd, maar een thema. 
Dit keer nog een keer een ver-
keersthema: Als bestuurder 
van een voertuig tijdens het 
rijden een mobiel elektronisch 
apparaat dat gebruikt kan 
worden voor communicatie of 
informatieverwerking vasthou-
den. Feitcode R545. De feitco-
de kunt u ook op het internet 
opzoeken. Op 1 maart is de 
landelijk campagne MONO van 
start gegaan en het basisteam 
Apeldoorn zal hier ook extra 
aandacht aan schenken. 

Wist u dat:
- 10 miljoen Nederlanders een 
smartphone hebben en de helft 
van hen onderweg de smartp-
hone gebruikt?
- dat afleiding in het verkeer 
leidt tot 100 verkeersdoden 
per jaar en een veelvoud aan 
gewonden?
- lezen en schrijven van be-
richtjes op je smartphone het 
risico op een ongeval minstens 
2,5 keer vergroot ?
- vooral binnenkomende be-
richten een grote verleiding 
vormen?
- je jezelf kunt beschermen 
tegen deze verleiding door te 
zorgen dat je geen notificaties 
binnen krijgt door je telefoon 
op stil te zetten?

De boetebedragen zijn ver-
hoogd. De overtreding begaan 
in een personenauto kost nu € 
350,--, op een bromfiets/snor-
fiets € 240,-- en op de fiets 
€ 140,--  Bij alle categorieën 
komt daar nog eens de 
€ 9,--  administratiekosten 
bij. Dat de bedragen zijn ver-
hoogd, heeft alles te maken 
met het feit dat het gewoonweg 
te gevaarlijk is om te bellen of 
te appen tijdens het rijden als 
je achter het stuur zit. 

Het spreekuur van de wijk-
agent is al een tijd niet meer in 
het Ugchelens Belang, omdat 
deze op de dinsdag gesloten 
is. In plaats daarvan kunt u 
zich op de dinsdagavond van 
18.30 uur tot 19.30 uur melden 
aan het politiebureau aan de 
Europaweg 79 in Apeldoorn. 

Petra van Doorn
petra.van.doorn@politie.nl

Twitter: Polhurk

Politienieuws

 
 

“Mevrouw Mulder, ik heb ge-
noten van uw boek!” zeg ik bij 
binnenkomst. En ik meen het. 
“Nou daar ben ik blij om, want 
de meeste mensen die het ge-
lezen hebben zijn vrouwen, en 
zeg maar Hilje hoor.” We gaan 
het hebben over haar eerste 
boek, “Roadtrip Compostela”, 
dat op 28 maart verschijnt.

Hilje Mulder werkte voor o.a. 
KPMG als assistent-accountant, 
nu is ze verenigingsmanager van 
de Nederlandse Vereniging van 
Rentmeesters, een wat afwisse-
lender werkkring dan de KPMG. 
Bovendien heeft ze nu twee da-
gen per week de tijd om zich aan 
het schrijven te wijden en dat doet 
ze met heel veel plezier.

“Roadtrip Compostela” gaat over 
drie vriendinnen die in een cam-
per op een soort pelgrimstocht 
gaan naar Santiago de Com-
postela in Spanje. Een soort pel-
grimstocht, want echt gelovig zijn 
ze niet. Maud, de hoofdpersoon 
(“Dat ben ik niet zelf hoor, ik heb 
alle personen helemaal bedacht”) 
wil daarheen omdat haar vader 
die pas overleden is, ooit die 
tocht maakte op de fiets. Wat er 
allemaal gebeurt op die tocht ga 
ik u niet verklappen, maar er is 
romantiek, er zijn tegenslagen en 
verwikkelingen, er worden tranen 
geplengd, maar er wordt ook veel 
gelachen onderweg. En het loopt 
goed af. Het is namelijk een feel-
good-roman, erg welkom in deze 
sombere tijden.

Is het geen enorme overgang van 
accountantswerk naar schrijven?

“Nou dat valt wel mee. Toen ik 
bijvoorbeeld de financiën van de 
kinderboerderij Malkenschoten 

deed, vertelden de cijfers mij hoe-
veel mensen er waren geweest, 
welke dieren er gekocht werden, 
die cijfers vertelden me een ver-
haal. Het werk in de finance-sec-
tor heeft me ook geleerd gestruc-
tureerd te denken, zodat tijdens 
het schrijven mijn fantasie niet op 
hol slaat.

Ooit had ik het met mijn zus over 
creativiteit. Zij is creatief, ze kan 
heel mooi zingen en ik vond van 
mezelf dat ik níet creatief was. 
We hadden het over Kunt u mij de 
weg naar Hamelen vertellen, dat 
was een kinderserie waar we alle-
bei dol op waren. Elke aflevering 
eindigde altijd met een cliffhanger, 
zodat ik me afvroeg hoe het ver-
haal verder zou kunnen gaan. In 
bed lag ik dan de vervolgverha-
len te bedenken. Ik bedacht er al 
gauw een stuk of vijf, anders kon 
ik niet slapen. Mijn zus legde me 
uit dat dát nou creativiteit was. 
Toen ben ik gaan schrijven.”

En met succes. Na veel netwer-
ken vond ze een uitgeverij, El-
lessy, die het boek graag wilde 
uitgeven en bovendien een optie 
aanbood voor nog twee boeken. 
Een ongekend succes voor onze 
Ugchelse Hilje.

Haar tweede roman is vrijwel klaar 
en ze al is halverwege de volgen-
de. Misschien is Ugchelen wel 
een gunstige plek voor creativiteit: 
“Ik woon hier met zo veel plezier, 
Ugchelen, dat is niet de stad, dat 
is een dorp, en dat vind ik zó fijn.... 
Ik ben en blijf een Veluws meisje.”

Het boek “Roadtrip Compostela”, 
geschreven door Hilje Mulder, ligt 
vanaf 28 maart in onze Primera.

Het is ook online te bestellen als 
boek of E-book. Een audiobook 
wordt over drie maanden ver-
wacht.

Tekst en foto: Willem Jan Hagens

Debuut Ugchelse schrijfster
ROADTRIP COMPOSTELA 

Avondvierdaagse: ‘75e editie extra feestelijk’
Dit jaar wordt de 75e editie van de 
Avondvierdaagse in Ugchelen ge-
lopen. In de herfst van 2021 heeft 
de organisatie, onder de vlag van 
de Apeldoornse Wandelfederatie 
(AWF), de intentie uitgesproken 
om in 2022 de Avondvierdaagse 
te organiseren. Na twee jaren van 
afwezigheid vanwege corona, kan 
het dit jaar weer doorgaan!

Van dinsdag 17 t/m vrijdag 20 mei 
kunnen basisschoolleerlingen vier 
avonden wandelen en genieten 
van de gezelligheid en mooie om-

geving van Ugchelen. Er kan ge-
kozen worden uit vier afstanden: 
2,5 km, 5 km, 7,5 km en 10 km. 
Op vrijdag 20 mei is de feestelijke 
intocht, waarbij alle lopers hartelijk 
ingehaald worden door vele en-
thousiaste toeschouwers. 

Eigenlijk zou in 2020 al de 75e edi-
tie zijn, maar vanwege de omstan-
digheden kunnen we die mijlpaal 
pas dit jaar behalen. We gaan er 
dan ook een extra feestelijk eve-
nement van maken. 

Een heel aantal scholen hebben 
hun deelname al toegezegd. In de 
komende weken verwachten we 
nog enkele scholen. De inschrij-
ving is al enkele maanden geo-
pend, maar de verwachting is dat 
juist nu scholen zich weer bezig 
gaan houden met dit soort evene-
menten. 

We hopen dan ook dat we dit jaar 
weer met heel veel deelnemers 
kunnen genieten van het buiten 
zijn, de mooie omgeving en gezel-
ligheid om samen op pad te gaan.  
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‘Wandelen in Ugchelen’ kan weer 
op dinsdag 5 april. De start is om 
9.30 uur bij Tennisclub Ugchelen 
aan de Ugchelsegrensweg 10.
Dit keer lopen we richting Dennen-
heuvel, steken de Arnhemseweg 
over en lopen via het Hoogeland 
rondom Beekbergen. Daarna gaan 
we bij Fletcher Engeland in, en via 
Riant terug naar TCU. 
De route is ruim 12 kilome-
ter.  Deelname is gratis. Info via:  
wandeleninugchelen@gmail.com

Ga op zaterdag 26 maart met 
de boswachters van Geldersch 
Landschap & Kasteelen mee 
naar het Orderbos in Apeldoorn. 
Zij leggen dan uit hoe je bomen 
kunt herkennen aan de knoppen. 
In de zomer bomen herkennen, 
is vrij makkelijk. De bladeren 
helpen je flink op weg. Maar 
hoe doe je dat in de winter? In 
de winter zitten er geen bladeren 
aan de bomen! Toch kunnen we 
de naam van de boom opzoeken 
door naar de knoppen te kijken. 
Ver voordat de bladeren van de 
bomen vallen, zijn de knoppen 
voor het volgende jaar al aan-
gelegd. Dit betekent dat de bla-
deren (en vaak ook de bloemen) 
de hele winter al aanwezig zijn. 
Maar wel veilig opgeborgen in 
de knop, die bescherming biedt 
tegen hagel, sneeuw en vorst. 
Een knop bestaat uit één of 
meer knopschubben, al dan niet 
voorzien van een waterafstotend 
laagje. Aan het einde van de win-
ter gaan de knoppen groeien. Dit 
wordt veroorzaakt door de toe-
name van temperatuur en licht. 
Met behulp van de boswachter 
en een zoekkaart kun je zelf ont-
dekken welke boomsoorten er 
groeien in het Orderbos.
Vooraf online reserveren is 
noodzakelijk.

•  Tijd: start om 14.00 uur. 
Duur: ca. 2 uur.
•  Deelname: 5,00 euro p.p., 
kinderen 4 t/m 12 jaar 2,50 euro 
p.p., donateurs gratis op vertoon 
van een geldige GLK donateur-
spas.

Meer informatie en online reser-
veren: www.glk.nl/excursies

 
 

Precies 25 jaar geleden werd 
op Het Leesten een Babybos  
geopend. Vanuit heel Nederland 
kwamen ouders naar Ugchelen, om 
een eikenboompje te planten voor 
hun pasgeboren kindje. Anja Koop-
mans (54) uit Apeldoorn herinnert 
zich die bijzondere dag nog goed. 
“Het was een grote happening.”
Het Leesten telt waarschijnlijk nog 
honderden bomen die ooit met heel 
veel liefde zijn aangeplant. Weinig 
wandelaars zullen zich daarvan be-
wust zijn, maar wie weleens over 
de heide wandelt, kent ’m onge-
twijfeld: de Koningslinde met een 
herinneringsbordje erbij. Hij staat 
langs een pad, bereikbaar via de 
ingang aan de Otterloseweg. Op 
19 maart 1997 werd daar één van 
de eerste babybossen van Neder-
land geopend. Anno 2022 is de  
Koningslinde nog de enige tastbare 
herinnering aan dit ooit zo vreugde-
volle initiatief.
Het Babybos was een initiatief van 
verzekeraar Geové, in samenwer-
king met Stichting Nationale Boom-
feestdag. Een eeuwenoude traditie 
van geboortebomen werd hiermee 
nieuw leven ingeblazen. Jonge 
ouders die een ziektekostenverze-
kering afsloten, kregen als cadeau 
een eigen boom voor hun kindje. 
Op het stuk grond werd ruimte ge-
reserveerd voor 5000 bomen.
Of dat aantal ooit is gehaald, is 
onbekend. De verzekeraar bestaat 
niet meer, en navraag bij de organi-
satie van de Boomfeestdag leverde 
niets op. Ook boswachter Laurens 
Jansen kon niets terugvinden in de 
archieven. “De aangeplante bomen 
zijn opgegaan in het opgroeiende 
bos, en in het veld zijn deze bomen 
niet meer als zodanig herkenbaar”, 
liet hij weten.
Een oproep op het platform Gel-
derland Helpt, leverde echter een 
schat aan informatie op. Anja Koop-
mans reageerde; zij heeft destijds 
een boom geplant voor haar nu 
25-jarige zoon Lars. Diverse foto’s 

en een certificaat in Dick Bruna-stijl 
herinneren nog aan de vrolijke dag. 
De Apeldoornse Courant maakte 
er een uitgebreide reportage van, 
blijkt uit een krantenknipsel dat ze 
bewaard heeft.
Het was in feite een grote marke-
tingstunt van de verzekeraar. Alle 
ouders in Nederland die in een be-
paalde periode een baby hadden 
gekregen, ontvingen een uitnodi-
ging. Zo ook de ouders van Lars. 
Anja werkte destijds zelf bij Geové, 
maar dat is puur toeval, vertelt ze. 
“Het idee om een boom voor onze 
zoon te planten, vonden we heel 
mooi.”
De boomplantdag stond gepland 
toen haar zoon inmiddels een half 

jaar oud was. “Het was een grote, 
gezellige happening. Iedereen had 
heel veel plezier in het planten van 
de bomen”, herinnert ze zich met 
een glimlach. Broertjes, zusjes, 
opa’s en oma’s mochten allemaal 
mee om dit vrolijke moment mee 
te maken. Ook de ouders van Anja 
hielpen mee om het eikenboompje 
voor hun kleinzoon in de grond te 
zetten. En kleine Lars ging mee in 
de wandelwagen.
“Het was nog best een trip vanaf de 
parkeerplaats”, herinnert Anja zich. 
“Het veld lag midden in een open 
gebied. Aan het zaagsel te zien, 
was er echt plek gemaakt voor de 

nieuwe boompjes. Die waren zo’n 
1,5 meter hoog. We hadden een 
mooi plekje uitgekozen, zodat we 
de boom later makkelijk zouden 
herkennen.”
Dat liep toch iets anders. Want toen 
de ouders van Lars een paar jaar 
later nog eens gingen kijken, was 
het Babybos al moeilijk te herken-
nen. Anja: “Achteraf gezien, is het 
volkomen logisch dat dat zo gelo-
pen is. De bomen groeiden heel 
snel. We hadden eigenlijk een 
bordje met zijn naam erbij moeten 
zetten.”
Na 1997 zijn er overigens nóg 
twee boomplantdagen geweest. 
Dat weet Ivo Kamphorst, eigenaar 
van Bospaviljoen ’t Leesten. Hij 
verzorgde drie keer de catering 
voor de gasten. “Het was altijd een 
leuke dag om te verzorgen. Op het 
veld moesten we een grote tent 
plaatsen, en koffie en thee met wat 
lekkers voor de gasten verzorgen”, 
vertelt Ivo. Ook niet onbelangrijk 
op zo’n dag: er waren baby-ver-
schoonplekken in de tent achter ka-
merschermen. “Wat ik mij herinner, 
is dat er ongeveer 300 gasten per 
jaar kwamen.”
Anja bekijkt de foto’s van toen met 
een glimlach. De baby in de wan-
delwagen, is nu een volwassen 
kerel van 25. Lars studeert techni-
sche bedrijfskunde, en is daarnaast 

werkvoorbereider bij een elektro-in-
stallatiebedrijf. ‘Dat moet wel een 
heel gezellig feestje zijn geweest’, 
was zijn reactie bij het zien van de 
foto’s. Zijn moeder denkt dat een 
nieuw initiatief voor een geboorte-
bos zó weer een succes zou wor-
den. “Juist nu, in deze tijd waarin er 
veel aandacht is voor CO2-uitstoot 
en verduurzaming. Ja, bomenkap 
is soms nodig, maar laten we er 
dan ook voor zorgen dat er weer 
nieuwe bomen komen.”

Tekst: Simon Haverschmidt
Foto: Theo Logtenberg en 

Anja Koopmans

Honderden bomen voor het leven
BABYBOS OP HET LEESTENWandelen naar

Beekbergen

Wandeling met
‘knappe knoppen’
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Ugchelen in de steigers

De werkzaamheden aan de Gerrit Palmlaan vordert gestaag.
 Inmiddels is de fundering voor de uitbreiding van Albert Heijn klaar en kan de opbouw beginnen.

Foto: Theo Logtenberg
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Hoe de brandstofprijzen zich 
ontwikkelen in de tijd tussen 
het schrijven van deze Trian-
gel en het ter perse gaan van 
deze Bron weet ik niet. Maar 
ik vrees dat deze prijzen niet 
drastisch verlaagd zullen wor-
den in die anderhalve week.

Vandaag las ik een artikel 
onder het kopje ‘kort nieuws 
binnenland’ waarin melding 
werd gemaakt van een stijging 
van de brandstofprijzen. Nu 
zijn we daar niet alleen gedu-
rende de laatste twee weken 
gewend aan geraakt. Nee, als 
de hond van de Amerikaanse 
president ziek blijkt te zijn is 
dat, bij wijze van spreken, al 
een gegronde reden om de 
brandstofprijzen opwaarts aan 
te passen. 

Maar nu werd een heel an-
dere reden opgegeven: ‘de 
onzekerheid rond de oorlog 
in Oekraïne’. Dat vond ik een 
interessante toevoeging. Toen 
ben ik even wat gaan struinen 
op wat Europese websites om 
na te gaan wat de brandstof-
prijzen in de rest van de Eu-
ropese Unie doen. Ik bekeek 
een Duitse, Engelse, Franse 
en een Poolse website. En op 
al die websites stond één land, 
zonder uitzondering, boven-
aan toen het ging om de aller, 
allerhoogste brandstofprijzen: 
Niederlande/ Netherlands/ 
les Pays-Bas/ Holandia. (En 
met dat laatste bedoelde men 
niet de voormalige hoofdstad 
van Nieuw Guinea, want die 
schreef men met dubbel- l: 
Hollandia).

Dat er zich in het oosten van 
Europa momenteel een ver-
schrikkelijk drama afspeelt, 
staat vast. Dat er mensen-
rechten worden geschonden, 
staat ook vast. Dat de toe-
komst erg onzeker en angst-
aanjagend is, beaam ik ook. 
Maar om nu de Haagse ‘auto 
= melkkoe-mentaliteit’ in de 
schoenen van de Russen te 
schuiven, dat gaat een beetje 
te ver. Dat is ook niet eerlijk. 
Want de ‘de onzekerheid rond 
de oorlog in Oekraïne’ speelt 
toch waarachtig niet enkel in 
Nederland.

Tanken

 
 

In De Bron van februari schreef 
ik over sprengen en molens. In 
december stond onze ‘water-
man’ Herman Geurts in De Sten-
tor met een emotionele oproep 
tot het spoedig onderhouden 
van De Schoolbeek. Blijkbaar 
een hot thema in waterminnend 
Ugchelen.
Zoals bekend staat Ugchelen 
bekend om zijn sprengen. Een 
bijzonder en kunstmatig feno-
meen dat door onze voorouders 
werd bedacht om water voor mo-
lens te kunnen aanvoeren. Dat 
gebeurde door openingen te ma-
ken in verhogingen in Veluwse 
hoogten. 
Er zijn tijden geweest dat de 
sprengen volgestort werden on-
der het mom: Wat je niet meer 
ziet, is er niet meer. De sprengen 
zijn gelukkig op veel plaatsen 
weer bovengronds gehaald en 
een lust voor het oog geworden.

Ook een plek voor beekprikken. 
Blijkbaar kunnen we deze water-
dieren beschouwen als levende 
fossielen. Zij bestaan al millen-
nia lang. In het voorjaar paren ze 
in helder water, op plekken waar 
ze met rust gelaten worden. 
Maar ze zijn ook kwetsbaar. De 
Ugchelse biologen doen dan ook 
een dringende oproep om in het 
voorjaar, als de beekprik aan het 
paaien is, niet in de sprengen te 
komen. Want dan verdwijnen de 
eitjes. En de aantallen, die door 
betrokken hobbybiologen geteld 
worden, lijken sowieso alsmaar 

kleiner te worden. 
De sprengen zijn ook een aan-
trekkelijke speelplaats voor de 
kids. Als je er langs loopt, zie je 
dat er op meerdere plekken dam-
metjes gebouwd worden met be-
hulp van takken en stenen. Voor 
de kinderen een uitdaging, voor 
de beekprik een ramp. 

Ik herinner mij dat we ooit in de 
vijftiger jaren speelden op de 
heide ten zuiden van Apeldoorn. 
Vooral in de zomer bouwden we 
daar tenten, organiseerden we 
circussen en konden we in de 
oude vervallen baden van het 
vroegere zwembad Malkenscho-
ten naar hartelust bootje varen. 
Dat was ook een tijd waarin dat 

nog allemaal mogelijk was. Er 
was onbenutte ruimte in over-
vloed. En kinderen speelden 
toen nog graag buiten op straat.  
Wie kent het nog: landjepik, 
voetballen, verstoppertje, tollen, 
vliegeren, kastie, elastieken, 
hinkelen, bokspringen, hoela 
hoep, knikkeren, rolschaatsen, 
tikkertje, stand-in-de-mand, 
stoepkrijten, stoeprand ballen, 
touwtje springen, stelt- en bliklo-
pen, elastieken, en rond oudjaar 
met carbid schieten. Bijna niet 
te geloven dat de meeste spel-
letjes verdwijnen en dat binnen 
gamen de nieuwe werkelijkheid 
is geworden.

Tekst en foto: Theo Tomassen

Buiten spelen
OOK UGCHELEN
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