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In deze Bron o.a:
Bouwen
Ds. Eline van Iperen schrijft over
de waarde van ‘verbinding’. Hoe
liefde en vriendschap een stevig
fundament voor ieders leven vormen, waar je op kunt bouwen.
Lees verder op pagina 7 >>

WONINGBOUW UGCHELEN

Veel interesse voor appartementen

Miss Teen Gelderland
De 17-jarige Anne Brouwer vertegenwoordigt Ugchelen op de
catwalk.
Lees verder op pagina 13 >>
Gezocht: vrijwilligers voor
‘t Leesten
Wie wil er taken vervullen in het
nieuwe informatiecentrum van ’t
Leesten? Staatsbosbeheer zoekt
vrijwilligers voor baliediensten, activiteiten en de winkel.
Lees verder op pagina 15 >>

Ben jij de nieuwe
bezorger(ster) van de
Bron in Ugchelen?
Voor het verspreiden van ons
mooie dorpsblad zoeken wij een
enthousiaste bezorg(ster)!
Elke twee weken loop je een wijk
met 200 tot 300 Bronnen tegen
een leuke vergoeding.
Interesse?
Wil je meer informatie?
Bel gerust!
Patricia van der Zwan:
06-22920325

Ugchelse tanka

wilde krokussen
fleurden mijn grindpad op
-de wind sloeg ze platzo behoedzaam als ik liep
om er maar geen te pletten!
Nico van Dam

Mooi Ugchelen

Grote drukte afgelopen donderdag, tijdens de informatiebijeenkomst over woningbouw in Ugchelen.
Zeker 250 nieuwsgierigen bekeken de ontwerpen
voor de appartementen aan de Molecatenlaan en
de patiowoningen aan de Ugchelseweg. Dat leverde
ruim honderd inschrijvingen op van potentiële kopers,
hoewel de prijzen nog onbekend zijn.
Het voormalige bibliotheekpand maakt plaats voor
twintig appartementen, verdeeld over drie bouwlagen. Er zijn vijf types, variërend in oppervlakte van
65 tot 88 vierkante meter. Daarachter is een parkeerplaats. Kenmerkend zijn de puntdakjes, die het complex in meerdere kolommen verdelen. ,,We wilden
voorkomen dat het een pompeus bouwwerk wordt’’,
legt architect Jeroen Sprangers uit. ,,Het ontwerp is
geïnspireerd op de dorpse stijl van Ugchelen: huisjes
met een puntdak, gelegen in het groen.’’ De bomen
die nu langs de Molecatenlaan staan, blijven behouden.
De negen patiowoningen (76 of 109 vierkante meter) op het terrein van het Avia-tankstation hebben
juist platte daken (zie foto). ,,Dat sluit beter aan op
de naastgelegen bedrijfsgebouwen’’, aldus de architect. Senioren zijn de voornaamste doelgroep voor
deze woningen. Woonkamer, keuken, badkamer
en slaapkamer bevinden zich op de begane grond.
Daarboven is nog een verdieping voor bijvoorbeeld

een hobbykamer. De woningen zijn ingetekend aan
weerszijden van het perceel; dat zorgt wel voor een
blinde muur. Kleine patio’s (binnentuinen) moeten
daarom voor meer daglicht zorgen, net als het hoge
raam aan de voorkant. Een groen wandelpad naar
de Ugchelse Beek splitst het complex in tweeën. Zo
kunnen bewoners binnendoor naar de supermarkt
wandelen. Parkeren is mogelijk op het voorplein.
,,Het is krap bemeten, maar ik snap wel dat ze zoveel mogelijk woonruimte willen creëren voor senioren’’, zegt Ugchelenaar Gerard Zwerus nadat hij de
tekeningen heeft bestudeerd. ,,Het balkon mag naar
mijn idee een stuk groter, want daar hebben ouderen
meer behoefte aan dan een tuin.’’
Dorpsgenoot Jan van de Sprenge vindt het ‘hartstikke
prachtig’, maar had graag appartementen gezien met
een sociale ontmoetingsruimte en kleinschalige zorgvoorziening. ,,Ik zou het leuk vinden als er voornamelijk mensen uit Ugchelen zelf komen te wonen.’’
Beide bouwprojecten zijn ontwikkeld door Keivast
Vastgoedontwikkeling. Daarin werken Arjan Bijsterbosch, Henri de Witte en Auke van der Veen samen.
Als alles meezit, gaat de schop over een jaar de
grond in.
Simon Haverschmidt

Informatieavond en open dag Sprengenhof
Heeft u wel eens gedacht “Wat
gebeurt er eigenlijk allemaal binnen die muren van Sprengenhof?”
Dan heeft u op 19 en 20 maart de
kans om daar meer over te weten
te komen. Op 19 maart organiseert
Sprengenhof speciaal voor de buren
een informatieavond en op 20 maart
een open dag voor geïnteresseerden.

u graag over de mensen die er wonen. In het kort een uitleg over dementie en onbegrepen gedrag en
hoe we daar bij Sprengenhof mee
omgaan. Na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen en met
elkaar in gesprek te gaan.
De avond start om 19.00 uur. Vanaf
18.45 uur staat de koffie klaar. U
bent van harte welkom!

Donderdagavond 19 maart organiseert Sprengenhof speciaal voor de
buurt van woonzorgcentrum Sprengenhof een informatieavond over
“Dementie en onbegrepen gedrag”.
Op deze avond vertelt Sprengenhof

Open dag
Ook op 20 maart staan de deuren
open bij Sprengenhof. Wist u dat
Sprengenhof een activiteitenprogramma heeft waar iedereen (buurt/
dorpsbewoners), tegen een kleine

vergoeding, ook aan kan deelnemen. Of dat het dagelijks mogelijk
is om in ons restaurant een warme
maaltijd te komen eten. Zou u weleens willen deelnemen aan activiteiten, wilt u voor uzelf of één van
uw naasten informatie over wonen
in Sprengenhof of een rondleiding?
Kom dan naar de open dag op 20
maart tussen 10.00 en 16.00 uur. De
medewerkers en vrijwilligers zien u
graag!
Voel u welkom bij Sprengenhof,
de deur staat altijd open!
Atlant wonen zorg welzijn
Woonzorgcentrum Sprengenhof
Dr. Piekemalaan 33, Ugchelen
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KERK- EN DORPSBLAD

Verspreiding in Ugchelen:
om de 14 dagen huis-aan-huis
Oplage: 2650 exemplaren
De Bron digitaal: www.bronkerk.nl
Opmaak: Lutim, www.lutim.nl
Druk: VESO, www.vanelst.org
Eindredacteur van deze Bron
Simon Haverschmidt, tel. 06-44126398
Eindredacteur volgende Bron:
Nico van Dam, tel. 3124044
Fotograaf van deze Bron:
Dirk Reiding, tel. 5336538
Fotograaf volgende Bron:
Johan van Veen, tel. 5062373
Volgende Bron verschijnt op 18 maart
Kopij en advertenties via:
ugchelendebron@bronkerk.nl
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 9 maart 19.00 uur
Coördinator advertenties:
Teun van Amersfoort, tel. 5411491
Bezorgklachten en abonnement buiten
Ugchelen: Patricia van der Zwan,
tel. 06-22920325
PRAKTISCHE GEGEVENS KERK
Kerkelijk centrum:
“Bronkerk” en “De Duiker”
Hoenderloseweg 10, 7339 GH
tel. 5334859
Beheerder J. Visscher
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
Meldpunt overlijden tel. 06-34827579
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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Kerkdiensten

Duikeruit
Zondag 15 maart is het weer zover! De 1e Duikeruit van dit jaar.
We hopen op een grote opkomst.
Graag uiterlijk woensdag
11 maart opgeven.
Bij Ans v. Amersfoort tel. :
06 – 555 88 273.

Woensdag 4 maart
BRONKERK
18.00 uur: Vastenmaaltijd.

Lees dit samen met uw (klein)kind

Zondag 8 maart 2e zondag
40-dagentijd
BRONKERK
10.00 uur: ds. A. van der Hart,
m.m.v. Esther van Turnhout en de
Bronkerk Cantorij.
16.00 uur: Feestje in de kerk.
19.30 uur: Gebedskring.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering,
Pastoor H. Hermens, Gregoriaans.
RANDERODE
10.30 uur: Prot. viering,
ds. E. Idema.

Lieve God,
Dank u dat u bij ons bent. Dat u
bij mij bent. Ik maak af en toe wel
foutjes in mijn leven maar toch
blijft u bij mij en steunt u ons. God
ik wil graag vergeving voor mijn
foutjes die ik af en toe maak in
mijn leven.
Wij bidden u dat u de foutjes
vergeet en bij ons blijft. Help ons
om geen foutjes meer te maken
maar het goede te doen voor U
en voor de hele wereld. God geef
ons goede ideeën, inspireer ons.
Dat bid ik in Jezus naam,
Amen
Remko Groen
Kerkelijk (jeugd)werker Bronkerk

Noteer de datum

Op 22 maart van 14.30 tot
17.30 is er een Ierse middag
in de grote zaal van Ugchelens
Belang.
Het Sokkenbuurt Zeemanskoor
zingt dan Ierse en Iers getinte
liederen en de zes-mans band
Easy&Free spelen Ierse Folken Seasongs.
Kom St.Patricksday vieren!

Voorjaarseditie
Waterloopleinmarkt
De
Werkgroep
Waterloopleinmarkt Ugchelen houdt zaterdag 7 maart de jaarlijkse
voorjaarsrommelmarkt. Een gezellige binnenmarkt, van 09.00
tot 14.00 uur, in de zalen van de
Duiker en de Bronkerk.
In de Duiker is een grote hoeveelheid goederen te vinden,
zoals elektra, dvd’s, langspeelplaten, boeken, ijzerwaren, lampen, kleding, schoenen, tassen,
koffers en schilderijen.
In de kerkzaal staan tafels met
kleine verzamelingen, handwerkspullen, potterie, glaswerk,
curiosa, speelgoed en ‘home &
garden’-artikelen. In de centrale
hal is er een gezellige koffiehoek, waar koffie met koek verkrijgbaar zijn.
De opbrengst is ook dit jaar
voor diverse goede doelen.

Zaterdag 7 maart
ONZE LIEVE VROUWEKERK,
Hoofdstraat 18, Apeldoorn.
16.30 uur: Eucharistieviering,
Pastoor H. Hermens, Cantor.

RANDERODE
10.30 uur: Prot. viering, mevr. M.
Hoekstra, m.m.v. Deo Gracias
(Laren).
Woensdag 18 maart
BRONKERK
18.00 uur: Vastenmaaltijd.
BIJ DE DIENSTEN
Woensdag 4, 11 en 18 maart
Vanaf Aswoensdag tot aan Pasen
wordt er iedere woensdag in de
Bronkerk een vastenmaaltijd gehouden: een korte, sobere viering met
aansluitend een eenvoudige maaltijd met soep, brood en water. Met
elkaar een moment van bezinning.

Woensdag 11 maart
BRONKERK
18.00 uur: Vastenmaaltijd.

Zondag 8 maart, 2e zondag
40-dagentijd
Vandaag is ds Anja van der Hart
onze voorganger. Aan de dienst
wordt tevens medewerking verleend
door gospelzangeres Esther van
Turnhout en de cantorij. Voor allen
geldt een zeer hartelijk welkom!

Zaterdag 14 maart
ONZE LIEVE VROUWEKERK.
16.30 uur: Eucharistieviering.
Pastoor H. Hermens, m.m.v.
Joko Trees.

Diaconie collecte: Eigen diaconaat
Uitgangscollecte:
Schuldhulpmaatjes
Kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

Zondag 15 maart 3e zondag
40-dagentijd
BRONKERK
10.00 uur: ds. A.R. Davelaar.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering, Pastor Sebastian, Credo Cantores.

Zondag 15 maart. 3e zondag
40-dagentijd
Deze morgen is onze predikant Regina Davelaar de voorganger.
We vervolgen het leesrooster uit
de Bergrede, in het kader van het
40-dagentijdproject “Zoek eerst het

In de Bergrede vertelt Jezus ons
hoe het Koninkrijk van God eruit
ziet. Hij leert ons wat we moeten
doen om een goede en vredige
plek voor iedereen te bewerkstelligen. Een opdracht voor alledag!
Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Deze week staan we stil bij
Jezus’ oproep om vriend én vijand
lief te hebben, net zoals God zijn zon
laat opgaan over goede en slechte
mensen (Matteus 5: 43-48). Het thema is daarom: Je moet goed zijn
voor iedereen.
Diaconie collecte: Noodhulp
Uitgangscollecte:
Schuldhulpmaatjes
Kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8
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

Een bijzondere ontmoeting
Waar een foto in De Bron al niet
toe kan leiden!
Op een herfstochtend afgelopen
oktober kom ik thuis en mijn man
vraagt: “Ken jij Esther van Turnhout?” “Esther van Turnhout?...
Ja, die heb ik jaren geleden ontmoet.” “Nou, zij heeft jouw foto in
De Bron gezien. Ze woont hier in
Ugchelen en wil graag dat je haar
belt!” Zo gezegd zo gedaan. Wat
een heerlijke verrassing!
In de jaren ’70 en ’80 heb ik Esther’s vader Ted leren kennen.
Hij had een topbaan bij de KLM
en hielp ons met de vele extra bagage voor het kindertehuis in Libanon, waar ik toen werkte. Ted,
zijn vrouw Loekie en hun dochters
Esther (toen 15), Karin en Iris bezochten in 1980 ons kindertehuis
en scholen in Beirut. Dit maakte
een onvergetelijke indruk op Esther. Esther en ik hebben elkaar
jaren later nog een keer op Schiphol ontmoet.

Ook zij werkte inmiddels bij de
KLM en ik was luchthavenpastor
op Schiphol. En nu opnieuw zoveel jaar later ziet Esther mijn foto
in De Bron. Zij belt haar moeder
en vraagt: “Is dat onze Anja?” Esther blijkt sinds 3 jaar slechts 100
meter bij mij vandaan te wonen.
We waren elkaar nog niet tegengekomen. Nu volgde een

hernieuwde kennismaking met
haar en haar moeder. Zo bijzonder en fijn! Esther is ook gospelzangeres. Zondag 8 maart, als ik
voorga in de Bronkerk zal zij enkele liederen zingen. Iedereen is
van harte welkom. Het thema is
‘Laat zien wie je echt bent!’
Anja van der Har
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NIEUWS VAN SPRENGENHOF

Sprengenhof op zoek naar
vrijwilligers
Vindt u het leuk om onze bewoners net dat beetje meer te bieden?
Kijk dan of er een vacature is die u aanspreekt. Vacatures die wij
op dit moment hebben zijn:
•
•
•
•
•

Namaste vrijwilliger, 1 op 1 aandacht geven aan mensen met
dementie, dagdeel, in overleg.
Tuin vrijwilligers, lichte tuinwerkzaamheden in onze besloten
beweeg en beleeftuin.
Vrijwilligers voor de geheugentraining, 1 x week geheugentraining
geven aan een groep bewoners.
Koffieschenkers, 3 x per dag gaan vrijwilligers bij de appartementen
langs om bewoners een kopje koffie of thee
aan te bieden en een praatje te maken.
Vrijwilligers voor de duo-fiets, samen met een bewoner een tochtje
maken op de duo-fiets.

Mocht een van deze vacatures u aanspreken maar ook als u ander vrijwilligerswerk wilt doen kunt u contact opnemen met Hetty
Waanders, h.waanders@atlant.nl of telefonisch 055-5496300

Programma Sprengenhof
Dagelijks: 12.00-13.30 warme maaltijd in het restaurant (opgave;
receptie Sprengenhof)
Wekelijks:
Maandag		
14.30 uur
Handwerken
Dinsdag 		
15.00 uur
Bibliotheek, groot letterboeken
		
15.00 uur
Internetcafé, in de even weken
		
14.30 uur
Vinyluurtje, in de oneven weken
Woensdag 		
14.30 uur
Filmmiddag, 2e van de maand
		
17.00 uur
Wijkdiner, 3e van de maand
				
(opgave; bij de receptie)
Donderdag
14.30 uur
Bingo, 3e donderdag van de
				maand
Vrijdag 		
15.30 uur
Borreluur, 2e vrijdag van de
				maand
				
Borreluur met haringverkoop,
				
laatste vrijdag van de maand.
Op datum:
11 maart 		
		
12 maart 		
18 maart 		
19 maart 		
		
20 maart 		

14.30 uur
16.30 uur
14.30 uur
17.00 uur
14.30 uur
19.00 uur
10.00 uur

Filmmiddag
Borreluurtje
Hollandse Meezingers
Wijkdiner
Bingo
Informatie avond voor de buurt
Open Dag tot 16.00 uur

Voor het mee doen aan activiteiten vragen wij een geringe
bijdrage.
Kijk voor alle activiteiten op:
www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl
Sprengenhof 055-5496300
h.waanders@atlant.nl
Sprengenhof, Dokter Piekemalaan 33, 7339 MD Ugchelen

Agenda
MAART
10 maart		
17 maart		
28 maart		
		

Bezoek College en directie Zuidwest aan Ugchelen
Besloten bestuursvergadering Dorpsraad
Zwerfvuilactie Ugchelen, gecombineerd met schoon
maak actie UB

APRIL
14 april		
21 april		

Besloten bestuursvergadering Dorpsraad
ALV Dorpsraad Ugchelen

MEI
19 mei		

Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

JUNI		
16 juni		
Besloten bestuursvergadering Dorpsraad
JULI
21 juli		

Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

AUGUSTUS
18 augustus

Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

Elke dinsdag van 18.30 tot 19.30 uur is de wijkagent aanwezig in UB.
De activiteiten van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen worden voor
verslaglegging veelvuldig op beeldmateriaal vastgelegd. Indien u deelneemt aan of aanwezig bent bij deze activiteiten, geeft u de vereniging
op grond van de AVG toestemming voor het maken van foto’s en filmbeelden en voor het gebruik, publicatie en de opslag daarvan.

NIEUWS VAN UGCHELENS BELANG
DORPSHUIS UGCHELENS BELANG
Bogaardslaan 81, 7339 AN Ugchelen
Tel. 055-5335144
Reparatiecafé: elke 1e en 3e woensdag 10.00 tot 12.00 uur
Jeugdhonk: woensdag en zondag van 15.00 tot 23.00 uur
Ugchelens Belang: secretaris@ugchelensbelang.nl
De Soos 55+ UB
Elke woensdag van 13.45 (inloop vanaf 13.30 uur) tot 16.15
uur bent U welkom in het dorpshuis UB. U kunt meedoen met
verschillende activiteiten. De bijdrage is 2,50 euro, inclusief
koffie/thee en koek.
Contact en informatie
S. Goudkuil, soosleidster, 055-5338392
E. Passial, voorzitter, 055-5421744
A. van den Hul, penningmeester, 055-5334140
A. van Dam, secretaris, 06-23472737
secrSoosUgchelen@gmail.com
Blog van de Soos 55+ UB: https://soos55-plus.blogspot.com
Jeugd Ugchelens Belang: JeugdUB@hotmail.nl

vereniging

Ugchelens Belang
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OVERWEGING

Bouwen
The Little Comrade
DVDuiker presenteert vrijdag 13
maart de film The Little Comrade.
Dit is een indrukwekkende film uit
2018, geregisseerd door Moonika Siimets die de jaren vijftig in
Sovjet-Estland vanuit een uniek
perspectief in beeld brengt. Het
verhaal is gebaseerd op twee autobiografische romans van Leelo
Tungal, een geliefd auteur in Estland. Het is 1950 en Sovjet-Estland gaat gebukt onder de Stalinistische terreur. Als de moeder
van de 6-jarige Leelo wordt afgevoerd, zegt ze tegen haar: “Als je
je goed gedraagt, zal ik snel terug
zijn”. Woorden die Leelo niet kan
vergeten. Ze doet daarom haar uiterste best om braaf te zijn, maar
wat precies goed en fout gedrag
is, wordt steeds verwarrender.
Waarom is de Estlandse vlag ineens verboden? Wie is toch die
vijand van het volk? En waarom
hangen die enge agenten van de
binnenlandse veiligheidsdienst
rond hun huis? Ondanks alle
pogingen om zich goed te gedragen, rolt Leelo van het ene probleem in het andere. En diep van
binnen groeit bij het kleine meisje
de angst dat het haar schuld is
dat haar moeder nog steeds niet
thuis is.
U bent van harte uitgenodigd
voor deze film van DVDuiker. De
avond begint om 19.45 uur in de
Duiker, inloop vanaf 19.30 uur.
Entree is € 7,50, voor jongeren
€ 3. Voor aanvang van de film,
die kort ingeleid wordt, krijgt u een
kopje koffie of thee
aangeboden.
De opbrengst van de film gaat
naar het diaconale project in Moldavië, ‘Casa Speranta’.

“Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand.
De regen stroomde neer
en de vloed kwam op.
En het huis? Het huis stortte in.
Een wijs man bouwde zijn huis op de rots.
De regen stroomde neer
en de vloed kwam op.
En het huis? Het huis stond vast.”
Mijn vader werkte in de bouw, en mijn moeder was
kleuterjuf. De combinatie daarvan leidde tot discussies over wat goed speelgoed is, en bracht ons al
snel met constructie-speelgoed in aanraking: blokken om te bouwen.
Ik weet nog hoe mijn vader me leerde dat je nooit
een toren mocht bouwen door alleen maar te ‘stapelen’: dan werd de toren wel snel hoog, maar hij
was niet stevig. Het ging er om dat elk blokje verbindingen had met blokjes ernaast.
Hij leerde mij ook dat het belangrijk was om op de
ondergrond te letten waarop je ging bouwen: de
boel mocht immers niet verzakken of gaan wiebelen, dan zou alles instorten.
En toen ik op de kleuterschool het liedje leerde
over de ‘dwaasman’ en de ‘wijsman’, had dat liedje
mij niets nieuws te vertellen; de inhoud was zo logisch als wat.
Vreemd werd het toen ik erachter kwam dat dat
liedje bij uitspraken van Jezus hoorde. Wat had
Jezus te maken met aanwijzingen over de bouw?
Met opmerkingen als: “je moet het huis van je leven
op een stevig fundament (het geloof) bouwen want
anders gaat het wankelen” heb ik eigenlijk nooit

wat gekund. Alsof geloof een kant-en-klaar pakket
is dat je je moet toe-eigenen om er vervolgens je
levenshuis op te bouwen. Zo werkt het toch niet?
Tegelijkertijd ken ik wel het verlangen om stevig in
de schoenen te kunnen staan. En ik ontdekte dat
ook hier ‘verbinding’ het sleutelwoord is: in verbinding met anderen kunnen mensen sterk en stabiel
worden. Via vriendschap, ontvangen liefde, troost,
zorg, vergeving, ondervonden gerechtigheid. Daar
is op te bouwen, zo werkt geloven.
Jezus’ woorden over het wankele of stevige fundament kregen er afgelopen maand voor mij een
dimensie bij toen ik het nieuws volgde over zwakke
en kwetsbare wijken. ‘Een huis bouwen’ is bij Jezus ook het beeld voor het bouwen aan een samenleving die tegen een stootje kan. Investeren
in het ondersteunen van de kwetsbaren is daarbij
een must. Bezuinigen op die investeringen leidt tot
verzwakking en uiteenvallen van de hele samenleving. ‘t Is bouwen op zand.

Voor de voedselbank in maart

Ds Eline van Iperen

DE BRON 04-03-2020

8

Sissi Bijleveld
06-45312857
info@sissijeugdenkindercoaching.nl
www.sissijeugdenkindercoaching.nl
Vanenburg 18
7339 DN, Ugchelen
Heb je zorgen om je kind?
Ik kijk graag met je mee!
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Het zindert door
ons dorpshuis
Monique Nijhof nodigde me uit
om eens een vergadering van
Ugchelens Belang bij te wonen.
Ze heeft alles onder controle en
beantwoordt de vijftien mensen,
die aan de lange tafel zitten. Petje af voor deze dame! Onderling
vliegen de diverse ideeën over
de tafel. Geldzaken, organisatieproblemen, grapjes en beslissingen. Allemaal willen we dat
er in ons Ugchelen een gezellig
en leuk Bevrijdingsfeest gaat komen. 75 jaar leven in vrijheid, een
land zonder oorlog is bijzonder
en iedereen wil daar wel even bij
stilstaan. Verenigingen zijn uitgenodigd om een stukje van de organisatie op zich te nemen. Wat
leuk om te merken dat zich al verenigingen hebben opgegeven.
Nog steeds is er een schreeuw
bij alle verenigingen om bestuursleden. Wanneer komen enthousiaste jongeren de ouderen eens
vervangen; bijstaan is ook al
goed! We hebben zo’n prachtig dorp en dat moet het blijven.
Een grote tent komt, zoals altijd,
op het terrein achter UB te staan,
daar zullen allerlei festiviteiten
plaatsvinden. Aan alle leeftijden
wordt gedacht. Het programma
komt t.z.t. in De Bron te staan.
Dorpsgenoten hebben vast geen
idee wat er allemaal geregeld
moet worden. Zoveel mogelijk
gaat de commissie ervoor zorgen
dat de meeste onderdelen gratis
zijn. Wel kaartjes halen, want anders vis je achter het net. Er komt
een revue, er is nog plaats voor
eigen inbreng. Een tentoonstelling is er in UB over de oorlog.
Een disco! En natuurlijk op 4 mei
een herdenking bij de Kei met
veel bloemen. Jan Contermans
heeft al heel wat gulle sponsoren benaderd. Er kunnen er nog
meer bij! De Vrouwenvereniging
Ugchelen komt met een fantastisch plan voor de ‘ouderen’ onder ons. Een echte ‘High Tea’, er
moet nog veel worden gedaan,
maar dat is het enthousiaste plan.
Leuk dames! Kaartjes en flyers
drukken, bloemen, versiering,
vergunningen van de gemeente,
enzovoort. Als het lukt, komen er
in ons dorpshuis dan weer heel
oude Canadezen, UB heet dan
ook ‘Canadian club’. Mensen,
denk eens mee met deze zeer
enthousiaste ‘Commissie 75 jaar
bevrijding’. Wie weet kunt u nog
iets bijdragen aan deze hardwerkende groep Ugchelse commissieleden? Dat is wat ik gemerkt
heb bij deze vergadering: enthousiasme, doorzettingsvermogen,
onderlinge verbondenheid! Dat
is toch Ugchelen, luister naar ons
Ugchelens volkslied!

LACHEN IN DORPSHUUS

Dialecthumor van Twente Plat

Lachen om en met Twente Plat.
Twente heeft al jarenlang een naam op te houden
als het om de dialecthumor gaat. Toppers als De
Wierdense Revue, Gait Oet`t Klooster en Naats
Oet Hengel brachten door de jaren heen het publiek in vervoering met onvergetelijke conferences
en aanstekelijke theatervoorstellingen. In de voetsporen van deze illustere voorgangers trekt het
humorgezelschap Twente Plat al jaren lang langs
de Oostnederlandse theaters met voorstellingen
boordevol Twentse humor op z`n best. Een bezoekje aan Twente Plat is dan ook een feest voor
de lachspieren. Ugchelen kan het dichtbij huis aan
den lijve ondervinden, want vrijdag 13 maart is het
gezelschap in de grote zaal van Ugchelens Belang.
Ook in het seizoen 2019/2020 brengt Twente Plat
weer een gloednieuwe voorstelling, waarin alle
ingrediënten terug te vinden zijn, die de Twentse
humor zo aanstekelijk maakt. Heerlijke conferences, prachtige liedjes en sprankelende sketches
worden aaneen geregen tot een bont programma,
waarin de gulle lach voorop staat. Twente Plat is,
evenals z`n voorgangers, keigoed in het neerzetten van dolkomische typetjes en in het nieuwe pro-

gramma passeren dan ook een aantal bijzondere
figuren de revue. Zoals de hartsvriendinnen Aaltje
& Trijntje, die het opnieuw in het vet krijgen met hun
mannen. En Mans de beveiliger, die alweer het Binnenhof onveilig maakt. En natuurlijk ook Hendurk
& Geessie, die heerlijke anekdotes ophalen uit hun
geboortedorp. Daarnaast staan de vier leden van
de groep hun mannetje als het om de muziek gaat.
De aanstekelijke liedjes in het programma worden
live begeleid op een grote verscheidenheid aan instrumenten.
De entreekaarten voor deze heerlijke avond uit
zijn nu reeds in voorverkoop verkrijgbaar bij het
Dorpshuis Ugchelen. Telefonisch reserveren kan
ook. Bel dan met De Reserveerlijn onder nummer
074-3841718 en uw kaarten liggen op de avond zelf
klaar aan de kassa. De entreeprijs bedraagt slechts
12,50 euro per persoon. Aanvang van de voorstelling is 20.00 uur.
Haast u met de aanschaf van uw kaarten, want de
belangstelling is groot.
Kijk ook eens op www.twenteplat.com.

ReparatieCafe blijft in trek
2019 is een goed jaar geweest
voor het ReparatieCafé. De reclamespot op de tv, ‘Waardeer het,
Repareer het’, is misschien een
verklaring voor de aanwas van de
aangeboden apparaten: van 110
naar 184, een groei van 65 procent.
Er zijn 62 soorten apparaten aangeboden:
diverse koffiezetapparaten (het vaakst), een airco,
een zeepdispenser, radio’s, grasmachines of een gourmetplaat.
Ook lampen, printers, CD-spelers,
boor- en schuurmachines komen
langs. Dit jaar ook naaimachines.
Elke keer weer een uitdaging
voor het achtkoppige team. Van

87 apparaten werd het probleem
opgelost of gerepareerd. Vijftien
eigenaren gingen een nieuw onderdeel kopen voor een definitieve reparatie. De eigenaren van
82 apparaten kregen te horen dat
het apparaat versleten was, niet te
openen was of het kapotte onderdeel niet meer te koop was. Of ze
werden doorverwezen naar een
specialist.
Omdat nog niet iedereen een vrijwillige bijdrage geeft, werd 2019
afgesloten met een klein tekort.
Elke eerste en derde woensdag
van de maand is het ReparatieCafé te vinden in het dorpshuis tus-

sen 10.00 en 12.00 uur. Na 11.30
uur worden er geen grote reparaties meer aangenomen. U kunt,
terwijl u wacht, een heerlijke kop
koffie kopen bij de gastvrouw van
het dorpshuis. Een gastvrouw die
we zeer waarderen omdat zij elke
zitting de deur voor ons opent en
de koffie heeft klaarstaan!

DE BRON 04-03-2020

10

DE BRON 04-03-2020

11

SCHILDERIJEN, BEELDEN, AQUARELLEN

Nieuwe exposities in Randerode
Tot 23 maart zijn in Randerode vier nieuwe
exposities te bezichtigen. Bezoekers kunnen
daarvoor dagelijks tussen 10.00 uur en 20.00
uur terecht in het Verpleeg- en Reactiveringscentrum Randerode en Winkewijert aan de Zr.
Meyboomlaan.
Ciska en Wouter Eijkelenboom
exposeren samen hun schilderijen. De expositie
zal zeker natuurliefhebbers aanspreken. Ciska
schildert al 20 jaar in aquarel, het medium waar
ze haar hart aan verloren heeft. Vogels, dieren
en bloemen zijn haar favoriete onderwerpen.
Haar doel is het karakter van een dier of vogel
in aquarel te vangen, waarbij ze de vele verschillende technieken van het aquarelleren gebruikt.
De transparantie en het in elkaar laten vervloeien
van kleuren zijn voor haar de kwaliteiten die aquarelleren zo bijzonder maken. De schilderijen van
Wouter hebben als onderwerpen de landschappen van de Veluwe en de vogels in en rond de
Veluwe. Wandelaars kunnen in de schilderijen
hun bospaden en vergezichten van onder andere
de Hoog Buurlose heide, Kroondomeinen en de
Hoge Veluwe herkennen. In elk landschap is een
specifiek seizoensmoment uitgebeeld.
Daarnaast zijn er de schilderijen van vogels in
het landschap, zoals grutto’s aan de waterkant of
velduilen boven een rietveld. De schoonheid van
ons Veluwse landschap en wat daarin leeft, zijn
voor hen een prachtige inspiratiebron.
At Flierman: Aquarellen
“Tekenen deed ik weleens, maar in 1987 ontdekte ik dat aquarelleren ook leuk was. Sindsdien
heb ik mij hierin verder ontwikkeld. Het begon
ermee dat ik alles heel precies ging schilderen,
dus stillevens. Nadat ik lessen heb gehad van
Jacques Marris en nu al enige jaren schilderles heb van Marius van Dokkum, heb ik andere

Veluws winterlandschap van Gijs Verhoog.
technieken leren gebruiken. Bijvoorbeeld af en
toe pastel en acryl. Toch kwam ik steeds weer
terug bij aquarel. En het ‘durven’ gebruiken van
meer water. De techniek van ‘nat in nat’ werken
geeft hele mooie effecten. De combinatie aquarel
met pastel is ook erg boeiend. Zie de schilderijen
van het straatbeeld van Kathmandu in Nepal die
alle vier dicht bij elkaar hangen (is al wat ouder
werk). Het samenspel in kleuren van deze beide
technieken is prachtig. In de loop der jaren heb
ik veel exposities gehad. Zo mocht ik ook tweemaal in Shrewbury in Engeland een tentoonstelling inrichten met mijn werk. In Engeland is de
techniek aquarel heel geliefd.
Op dit moment ga ik de techniek ‘nat in nat’ verder ontwikkelen en worden de schilderijen ook
wat meer abstract.”
Elly Provoost: Beelden
“Beeldhouwen is voor mij genieten van de cadans
van de hamer op de beitel.
Iedere slag zorgt ervoor dat er een stukje steen

af gaat en zo ‘groeit’ er een beeld. De vorm van
de gekochte steen zorgt voor een begin. Dat kan
een lijn zijn of een vlak of een holte in die steen.
Vandaar uit werk ik verder en meestal worden dat
organische vormen. Ik maak veel rondingen en
draaiingen, maar ook vaak openingen.
Het creëren van de vorm met de puntbeitel vind
ik nog steeds het plezierigste deel. Het raspen en
polijsten maken het beeld wel heel mooi en dat
leer ik ook wel steeds meer te waarderen.”
Gijs Verhoog: Olieverfschilderijen
Gijs begon met tekenen op de lagere school, met
name pentekeningen. Tekenen en schilderen hielden zijn interesse, vooral na zijn vriendschap met
Jaap Hiddink, een verdienstelijk schilder uit Nunspeet. Begin 2003 volgde het schilderen met olieverf. De winter heeft zijn grote interesse vanwege
de bijzondere luchten en verschillende kleuren
die in de sneeuw te ontdekken zijn. Er zijn diverse
winterse taferelen uit de omgeving van Apeldoorn
te zien.

Waterloopleinmarkt 50 jaar

Ciska Eijkelenboom schildert vogels, dieren en
bloemen.

Zoals u misschien al hebt gelezen in een voorgaande Bron:
de Waterloopleinmarkt wordt
voor de 50ste keer georganiseerd rond de Bronkerk. De
markt werd bedacht door de
tienergroep, de jongerengroep
van de Hervormde Kerk, wat
nu de Bronkerk is. Men wilde
geld inzamelen om voor een
eigen ruimte achter de kerk
om elkaar te ontmoeten.
De plannen werden verder
uitgewerkt en daar was geld

voor nodig. Het Amsterdamse
Waterlooplein werd naar Ugchelen gehaald en groeide uit
naar een jaarlijks evenement,
inmiddels bekend in binnen
en buitenland. De Waterloopleinmarkt Ugchelen raakt
iedereen in het dorp want je
kent iemand die mee deed of
doet, je werkt zelf mee of hebt
meegewerkt, je komt kopen of
kijken. Iedereen in Ugchelen
heeft wel een verhaal of ervaring met die dag in mei / juni

wanneer de markt gehouden
wordt. In de komende Bronnen kunt u lezen over de geschiedenis van de markt, de
medewerkers en bezoekers,
advertenties van vroeger en
mooie foto’s. Ondertussen zijn
de voorbereidingen voor de
50ste markt op 16 mei in volle
gang. We hopen dat u met plezier de Bron leest en zo een
klein beetje de geschiedenis
van de Waterloopleinmarkt
mee viert.
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Paasviering
voor senioren

Zondagmiddag 5 april is er een
Paasviering in de Bronkerk. Alle
senioren in Ugchelen worden
hiervoor van harte uitgenodigd.
De middag begint met een viering
in de kerk. Deze keer is er ook
weer een muzikale bijdrage.
Vanaf 15.30 uur wordt u ontvangen met koffie of thee. Om 16.00
uur beginnen we met de
Paasviering. Daarna gaan we
aan tafel voor een heerlijke broodmaaltijd.
De eindtijd is ongeveer 19.00 uur.
U kunt zich opgeven bij:
Bea Rigterink, telefoon
055-5333718 of 06-51706301.
De kosten voor deze middag zijn
10 euro, inclusief twee drankjes.
Heeft u geen vervoer, laat dit dan
bij opgave even weten, dan wordt
u gehaald.

Gebedskring Bronkerk

De Gebedskring komt zondag 8
maart weer bij elkaar om 19.30
uur in de Bronkerk.
UIT DE BIJBEL
wo 4-3
do 5-3
vr 6-3
za 7-3
zo 8-3
ma 9-3
di 10-3
wo 11-3
do 12-3
vr 13-3
za 14-3
zo 15-3
ma 16-3
di 17-3

Exodus 4:18-31
Exodus 5:1-18
Exodus 5:19-6:13(-25)
Matteüs 7:13-23
Matteüs 7:24-8:1
Prediker 1:1-11
Prediker 1:12-2:11
Prediker 2:12-26
Prediker 3:1-15
Prediker 3:16-4:3
Prediker 4:4-16
Prediker 4:17-5:8
Prediker 5:9-19
Prediker 6:1-12
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MISS TEEN GELDERLAND

Anne op de catwalk
Anne Brouwer uit Ugchelen doet mee aan de
verkiezing van Miss Teen Gelderland. De eerste
selectie is ze door gekomen. Van de 100 meisjes
hoort ze nu al bij de eerste 18! “Dat was wel een
verrassing”, zegt de 17-jarige Anne. Ze zit nog op
school in de vierde havo en is nu ook druk bezet
met alle voorbereidingen voor de verkiezing. Ze is
iedere zondag bezig met catwalktrainingen, sociale training, fotoshoots, sportactiviteiten en daarbij
veel gezelligheid. Op mijn vraag of er onderling ook
jaloezie, is zegt ze: “Nee hoor, we zitten allemaal
in hetzelfde schuitje en we zien wel waar het schip
strandt. Het is echt heel leuk om er met elkaar over
te praten.”
De finale is 28 maart in Zutphen in het Theater
Hanzehof. Ze moeten zich allemaal ook inzetten
voor een organisatie. Anne zet zich in voor de ‘Linda Foundation’. Dat is een stichting die geld ophaalt voor mensen met een achterstand. Op school
gaat ze van alles ondernemen om geld bij elkaar
te krijgen. Graag zou ze zien dat inwoners van Ugchelen sms-en op: Poll gelderland anne 3010. Enkele sponsoren zijn er gelukkig al, want al met al
is het een kostbare aangelegenheid. Zaterdag gaat
ze met haar moeder een galajurk kopen, ze ziet
dat al helemaal voor zich: strak, misschien met een
sleep en rood, wie weet nog kant erbij. “We zien
wel, ik verheug me er op! Van sponsor ‘After Eden
Lingerie’ heeft ze een setje gekregen en van ‘by
dashing fashing’ een jurkje. En dan is er nog Hair
Look Simone. Heel blij is ze daar mee.
Heel fijn dat haar ouders, als het even kan, met
haar meegaan. Anne heeft nog een ouder zusje
Marloes, die heeft ook al eens een fotoshoot gehad.
Allemaal knappe kinderen, Anne liep al eens in modeshows, onder andere in de Korenstraat en zelfs
al eens in Amsterdam. Wat ben je van plan om te
gaan doen als je niet doorgaat bij de volgende ver-

kiezing? “Ik houd van geschiedenis en van sport,
wie weet, eerst de havo afmaken.” Een 17-jarige,
die weet wat ze wil en er heel veel voor over heeft.
Tekst: Tineke van den Hazel
Foto: Martin/TweelLightZone

Gezocht: cursisten voor ‘Reanimeren – gebruik AED’
De werkgroep Hartveilig Ugchelen
wil op korte termijn een basisopleiding reanimeren organiseren. Hieronder valt ook de bediening van een
AED (Automatische Externe Defibrillator).
Bij voldoende aanmeldingen kan
de cursus in Ugchelen worden gegeven. De basiscursus betreft een
avond en deelname is gratis. U ontvangt na afloop een certificaat dat
twee jaar geldig is. Hiermee wordt u
ook lid van de vrijwilligersgroep van
Hartveilig Ugchelen. Het lidmaatschap is kosteloos en geeft gratis
toegang tot de herhalingscursussen
die regelmatig door Hartveilig Ugchelen worden aangeboden.
Hartveilig Ugchelen vertegenwoordigt de lokale afdeling van HartslagNu, de landelijke organisatie die
burgerhulpverleners inzet na een
oproep aan alarmnummer 112 met
hartstilstand. In zo’n situatie zijn de
eerste zes minuten van levensbelang. Door het inzetten van burger-

hulpverleners in de directe omgeving is de kans het grootst dat de
reanimatie binnen deze zes minuten
kan starten. Hartveilig Ugchelen wil
zoveel mogelijk personen de kennis van het reanimeren bijbrengen
en hoopt dat zij zich dan aansluiten
bij HartslagNu. Dit is echter niet verplicht!

Hartveilig Ugchelen kent inmiddels
ruim negentig burgerhulpverleners
die kunnen beschikken over negen
buiten-AED’s.
Kijk op www.hartveiligugchelen.nl
voor meer details.
Aanmelden vóór 14 maart
via e-mail naar:
hartveilig.ugchelen@gmail.com.
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NATUURLIJK UGCHELEN

Padden op mijn pad
Iedere dag Kermis!?
Hebt u dat ook weleens? Je
kijkt tv of luistert naar de radio
en dan komt er ineens een zin
voorbij die je een hele tijd bezig
blijft houden.
Het spreekt je aan en zet je
aan het denken. Het overkomt
mij tijdens een tv-uitzending
van ‘Hier zijn de Van Rossems’. Een tv-programma
waarin de nationale brombeer
Maarten van Rossem samen
met zijn medebromberen broer
Vincent en zus Sis iedere week
een stad van commentaar
voorzien. Al sjokkend, brommend en (stiekem) rokend
bewegen de drie oudjes zich
door een stadsdeel en geven
in ongekuist Utrechts hun oordeel vanuit geschiedkundig,
bouwkundig of kunsthistorisch
perspectief. Positieve en negatieve kritiek wisselen elkaar
in rap tempo af waarin de één
nog meer de brombeer uit wil
hangen dan de ander.
De bewuste aflevering waar
ik naar kijk speelt zich af in
Bergen op Zoom, de stad van
de kermis. Al dolend door de
stad komen ze terecht in het
Kermismuseum. Het bromberengehalte van de twee broers
verandert plots in ‘aaahhhs en
ooohhhhs’, zus doet er dan nog
een schepje bovenop. Als kleine kinderen dwalen ze rond,
geen cynisme maar verwondering. Natuurlijk volgt er een historische uitleg van de kermis.
‘De essentie van de kermis in
een dorp was dat mensen die
het hele jaar niets bijzonders
meemaakten, met kermis uit
de band konden springen en
wat bijzonders meemaakten.’
Eénmaal per jaar alle remmen
los, alles mag, spring maar uit
de band.
En dan is daar ineens weer
onze
nationale
brombeer,
hoogleraar Maarten van Rossem. Hij maakt met zijn sonore
donkere stem een cynische
opmerking die een waarheid
als een koe is: ‘De essentie
van het huidige leven is dat het
iedere dag kermis moet zijn’.
Met zijn lodderige ogen kijkt
hij in de camera en zegt zonder woorden ‘dat kan niet goed
gaan’.

Foto: Wilma Pothoven
In het vrij vroege voorjaar komen de padden en kikkers weer tevoorschijn. Die padden hebben dan op
een veilige plek (en, vooral, een niet te koude plek) de
winter doorgebracht. Als ze dan in het voorjaar weer
in actie komen, hebben ze eigenlijk twee belangrijke
dingen te doen.
Het eerste is: zorgen dat ze weer te eten krijgen.
Dus gaan ze op weg naar een voor hen voedselrijk
gebied. Dat voedsel bestaat voornamelijk uit allerlei
kleine diertjes, zoals rupsen en insecten, die ze smakelijk opeten, zodat ze weer op sterkte komen.
Het tweede is: de voortplanting. Daarvoor moeten ze
een plek met water opzoeken. Dat betreft dan meestal stilstaand water, soms ook langzaam stromend.
Op de foto is te zien, hoe zoiets er uit ziet bij kikkers
en padden. Opvallend is het grote verschil tussen het
mannetje (boven) en het vrouwtje. En de dikte van
het vrouwtje wijst op een fikse hoeveelheid beschikbare eitjes.
Op groene plekken in Ugchelen zijn, buiten het winterseizoen, regelmatig padden waar te nemen. Ze
vallen wat minder op, dan (met name) de groene kikker, doordat hun kleur vaak beter past bij de kleur van
de bodem.

Padden zijn vrij kleine dieren, maar ze kunnen best
oud worden. Het duurt zo’n twee jaar, voordat ze volwassen worden. Maar ze kunnen wel twintig jaar oud
worden.
Zoals boven gemeld hebben die padden verschillende plekken nodig. Dat betekent, dat ze zich dus
ook moeten verplaatsen. En dan blijkt dat die padden,
overigens net als veel andere dieren, zich heel slecht
aan de verkeersregels houden.
Naast de veel voorkomende gewone pad komt ook
nog de rugstreeppad vrij veel voor in Nederland. Die
is wat kleiner en heeft over de rug in de lengterichting
een gelig witte streep. Hoewel deze soort ook op de
Veluwe wel voorkomt, heb ik deze pad in Ugchelen
nog nooit gezien.
Padden hebben lange tijd een slechte naam gehad
bij de bevolking. Er zijn heel wat volksverhalen, waar
padden in één lijn genoemd worden met heksen en
toverkollen. Maar geloof me: daar is geen enkele
grond voor. Ze hebben wel een dun laagje met afweerstoffen op hun lijf waardoor ze als prooidier minder geliefd zijn.
Gerard H. Koops

Vrijwilligers voor ’t Leesten gezocht
Staatsbosbeheer is op zoek naar
vrijwilligers die taken willen vervullen in het nieuwe informatiecentrum
’t Leesten in Ugchelen. In het informatiecentrum komt een interactieve
expositie en een winkel met informatiebalie. Vrijwilligers zijn nodig om
te helpen met baliediensten, activiteiten en winkel. Geïnteresseerden
kunnen voor meer informatie contact opnemen met Staatsbosbeheer,
Jaël Bergwerff via
j.bergwerff@Staatsbosbeheer.nl.
Momenteel wordt een nieuw gebouw gebouwd waar Bospaviljoen
’t Leesten gevestigd wordt. In dit

gebouw komt horeca Brasserie ’t
Leesten en een Informatiecentrum
van Staatsbosbeheer. Bezoekers
kunnen straks in het informatiecentrum terecht voor informatie over
het gebied, recreatiemogelijkheden,
een leuk souvenir, activiteiten en
een interactieve expositie die leuk is
voor jong en oud.
Staatsbosbeheer heeft hulp nodig
van vrijwilligers om het informatiecentrum open te kunnen houden.
Als vrijwilliger sta je zowel achter de
informatiebalie als in de winkel en
help je de bezoekers op weg met de
expositie. Door de inzet van vrijwilli-

gers kunnen de kosten laag worden
gehouden en is er een waardevolle
verbinding met de mensen in de omgeving en Staatsbosbeheer. Voor
vrijwilligers is het waardevol om een
zinvolle invulling van hun vrije tijd te
hebben en door middel van het vrijwilligerswerk hun waardering te tonen voor de natuur die voelt als hun
achtertuin.
Ben je geïnteresseerd om het vrijwilligersteam in het informatiecentrum
’t Leesten te komen versterken,
neem dan contact op met boswachter Jaël Bergwerff via
j.bergwerff@staatsbosbeheer.nl
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