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Afgelastingen
door Corona

Regen, regen en nog eens regen…. Het kon niet 
slechter treffen op de dag dat het college van 
B&W naar Ugchelen kwam voor een werkbezoek. 
Burgemeester, wethouders en een aantal amb-
tenaren van Apeldoorn maakten  dinsdagmiddag 

10 maart  een wandeling door Ugchelen. Zij lieten 
zich echter niet weerhouden door de barre weers-
omstandigheden. 

Lees  meer op pagina 5 >>

Vanuit de Bronkerk willen wij 
langs deze weg een hart on-
der riem steken bij allen van 
wie in deze corona-tijden veel 
gevraagd wordt: huisartsen 
en ander zorgpersoneel, maar 
ook mensen die vanuit andere 
verantwoordelijkheden beslis-
singen moeten nemen met het 
oog op ons aller gezondheid in 
Ugchelen.

Hou het hoofd koel, doe wat jul-
lie moeten doen, en zorg ook 
goed voor jezelf! 

Wij wensen jullie veel kracht toe.

ds Regina Davelaar
ds Eline van Iperen

 
Zondag 22 maart treedt het super-
toffe kinderkoor Gospel Kidz op in 
de Bronkerk om 10:00 uur.

Iedereen wordt hierbij van harte 
uitgenodigd! Neem al je vrienden, 
kinderen of kleinkinderen mee, 
want het wordt een hele interes-
sante dienst, over bidden. 

de bui is voorbij-
van het schoolplein klateren
nu kinderstemmen

Nico van Dam

Ugchelse haiku

Een beetje schaamte is goed

De landelijke maatregelen 
om de verspreiding van 
het Corona-virus tegen te 
gaan, laten zich ook in Ug-
chelen voelen. Zo zijn de 
kerkdiensten in de Bron-
kerk tot en met 29 maart 
afgelast. Zie daarvoor de 
toelichting op pagina 3.
 
Ook zijn de informatie-
avond en open dag die 
Sprengenhof  deze week 
wilde organiseren, ge-
schrapt. De middag met 
Ierse muziek van het Sok-
kenbuurt Zeemanskoor in 
UB op zondag 22 maart 
gaat ook niet door.

Van andere ook in deze 
Bron aangekondigde 
(meestal kleinere) evene-
menten is het doorgaan 
onzeker. Kijk altijd op de 
website van desbetreffen-
de organisatie.

Supertof

College in UgchelenHart onder de riem
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DE BRON
KERK- EN DORPSBLAD
Verspreiding in Ugchelen: 
om de 14 dagen huis-aan-huis
Oplage: 2650 exemplaren
De Bron digitaal: www.bronkerk.nl 
Opmaak: Lutim, www.lutim.nl 
Druk: VESO, www.vanelst.org 

Eindredacteur van deze Bron
Nico van Dam, tel. 3124044
Eindredacteur volgende Bron:
Jan van Middendorp, tel.5333672
Fotograaf van deze Bron:
Johan van Veen, tel. 5062373
Fotograaf volgende Bron:
Theo Logtenberg, tel. 5336253
Volgende Bron verschijnt op 1 april
Kopij en advertenties via:
ugchelendebron@bronkerk.nl 
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 23 maart 19.00 uur 
Coördinator advertenties:
Teun van Amersfoort, tel. 5411491
Bezorgklachten en abonnement buiten
Ugchelen: bezorgingbron@bronkerk.nl

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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Project 40-dagentijd. 
Voor de kinderen is er dit jaar in 
de 40-dagentijd weer een project. 
We hebben gekozen voor het pro-
ject van Bible Basics. We lezen 
in het project uit de Bergrede en 
daarom hebben we de komende 
weken een grote berg in de kerk. 
Ook gaan we weer sparen met 
spaardoosjes; dit jaar sparen we 
weer voor de vakantietasjes voor 
kinderen voor wie vakantie vieren 
niet vanzelfsprekend is. De spaar-
doosjes worden uitgedeeld tijdens 
de kindernevendienst. De eerste 
vijf zondagen horen we Jezus’ 
woorden vanaf de berg, maar op 
zondag 5 april komt Jezus van de 
berg af en maken we met de kin-
deren Palmpaasstokken.

Huispaaskaarsen
Net als voorgaande jaren is er 
ook nu weer gelegenheid om een 
huispaaskaars te bestellen. In de 
hal van de Duiker ligt een lijst waar 
u uw bestelling in kunt vullen.

De volgende uitgave van De
Bron verschijnt op woensdag 
1 april. Het is de PaasBron 2020.
Traditiegetrouw is het een kleurrij-
ke editie. Uw kopij en advertenties 
dienen uiterlijk maandag 23 maart 
a.s.  voor 19 uur te worden aan-
geleverd op 
ugchelendebron@bronkerk.nl.

Do 19-3  Prediker 7:15-29 
Vrij 20-3 Prediker 8:1-9
Za 21-3  Prediker 8:10-17
Zo 22-3  Exodus 6:26-7:13 
Ma 23-3 Exodus 7:14-25 
Di 24-3  Exodus 7:26-8:11 
Wo 25-3 Exodus 8:12-28 
Do-26-3 Exodus 9:1-12 
Vrij 27-3 Exodus 9:13-35 
Za 28-3  Exodus 10:1-20 
Zo 29-3  Exodus 10:21-11:10 
Ma 30-3 Psalm 130 
Di 31-3  Exodus 12:1-13 
Wo 1-4 Exodus 12:14-28

Nota Bene
I.v.m. het Coronavirus kunnen 
onderstaand diensten worden af-
gelast!

Zaterdag 21 maart
ONZE LIEVE VROUWEKERK, 
Hoofdstraat 18, Apeldoorn.
16.30 uur: Eucharistieviering, pas-
toor H. Hermens, m.m.v. Joko Trees.

Zondag 22 maart 
4e zondag 40-dagentijd
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering, pas-
toor H. Hermens, m.m.v. Sostenuto.
12.00 uur: Doopviering, pastoor H. 
Hermens.

RANDERODE
10.30 uur: Dienst verzorgd door 
Berea.

Zaterdag 28 maart 
ONZE LIEVE VROUWEKERK.
16.30 uur: Eucharistieviering, pastor 
Sebastian, samenzang m.m.v. 
Lylian Huisman.

Zondag 29 maart 
5e zondag 40-dagentijd
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering, pas-
toor H. Hermens, m.m.v. Lucente.
RANDERODE
10.30 uur: Prot. viering, 
ds. E. Idema.

Op 26 augustus 1938 werd Gré geboren aan de 
Veldekster in Ugchelen. Daar hadden haar ouders 
een pension. Toen ze oud genoeg was, kon ze hier 
meehelpen, want er was altijd veel werk te doen. Na 
een periode in Hoenderloo kwam ze terug in Ug-
chelen, waar ze met haar man Daniël weer aan de 
Veldekster ging wonen, naast de camping. Ze had-
den een grote schuur met kippen. Hierdoor was er 

veel aanloop en gezelligheid van camping-
gasten, die bij hen eieren kwamen kopen. 
Gré probeerde zo goed mogelijk voor haar 
gezin te zorgen. Maar gedurende haar hele 
leven waren er periodes dat het leven Gré 
zwaar viel. Met de juiste begeleiding lukte 
het haar elke keer weer om er doorheen 
te komen. Toen Daniël in 1996 overleed, 
brak er echter weer een heel moeilijke tijd 
aan. Niet lang daarna verhuisde ze naar 
de Zr. Klijnstralaan, waar ze vele jaren 
heeft gewoond. Toen het op een gegeven 
moment thuis toch niet meer ging, is Gré 
verhuisd naar een beschermde woonom-
geving bij GG-net aan de Deventerstraat 
in Apeldoorn. Daar had ze het goed en ze 
was dankbaar voor alle liefdevolle zorg en 
aandacht die ze kreeg. Een aantal weken 
geleden werd Gré ziek en was opname in 
het ziekenhuis nodig. Toen bleek dat ge-
nezing niet meer mogelijk was, gaf ze aan 
dat ze ernaar verlangde om heen te gaan. 
Op zondag 1 maart is ze overleden. In een 
dienst in de aula van Heidehof is er zater-
dag 7 maart afscheid van haar genomen. 

Boven de rouwkaart stond de tekst ‘De Heer is mijn 
Herder’. Aan deze tekst heeft Gré haar hele leven 
steun gehad en deze tekst stond daarom ook cen-
traal in de dienst. Voor de kinderen en kleinkinderen 
mag het een troost zijn dat hun moeder en oma nu 
rust heeft gevonden bij haar Heer en Herder.

Mientje Schep

Gré van de Pol-Put

Gelezen in Digitale 
Nieuwsbrief

Kerkdiensten

Een goede fundering is een ver-
eiste voor een goed bouwwerk.
Voor een goede fundering van je 
geest ben je welkom in de kerk!

PaasBron

WIJ GEDENKEN

UIT DE BIJBEL

Gevolgen Corona virus
Naar aanleiding van de coronavirus-uitbraak hebben 
het RIVM en de overheid, alsook de landelijke kerk vo-
rige week min of meer dwingende adviezen gegeven 
die ook voor de Bronkerk gevolgen hebben. Eén van 
deze adviezen is om activiteiten die door meer dan 100 
mensen bezocht worden geen doorgang te laten vin-
den.

Wij hebben daarom besloten om onze kerkdiensten 
tot minimaal 31 maart te annuleren, tenzij we andere 
positievere berichten kunnen laten uitgaan. Dit is een 

beslissing die we met pijn in ons hart hebben genomen, 
want we vinden het belangrijk om als kerkgemeen-
schap juist in moeilijke tijden bij elkaar komen.

Echter, onze gemeente bestaat onder meer uit een 
kwetsbare doelgroep en we nemen daarom onze ver-
antwoordelijkheid.

Laten we elkaar in gebed vasthouden en bidden dat er 
spoedig een vaccin wordt gevonden tegen dit virus en 
deze crisis snel voorbij zal zijn.
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Op 1 maart 2020 is Aaldert Kers-
sen overleden. Aaldert was een 
verenigingsmens. Hij was be-
stuurslid, onder andere bij de 
Dorpsraad en bij de vereniging 
Ugchelens Belang. Deze laatste 
benoemde hem tot erelid. Aaldert 
had een grote interesse voor al-
les wat er in Ugchelen gebeurde. 
Hij hield alle archieven bij, zodat 
de historie van het dorp bewaard 
bleef. 

Hij kreeg samen met zijn vrouw 
Jopie de Dorpsprijs 2014 uitge-
reikt. De reden werd als volgt om-
schreven:  “Ze hebben gedurende 
een lange reeks van jaren met veel inzet en toewijding gewerkt aan een 
betere samenleving in Ugchelen”

Zijn afnemende gezondheid zorgde ervoor dat hij met al zijn activiteiten 
moest stoppen. Zijn warme betrokkenheid bij Ugchelen is tot het einde 
gebleven. Aaldert is 88 jaar geworden.

MAART 2020
28 maart   Zwerfvuilactie Ugchelen, gecombineerd met schoon 
  maakactie UB
APRIL 2020
14 april   Besloten bestuursvergadering Dorpsraad
21 april   ALV Dorpsraad Ugchelen
MEI 2020
19 mei   Besloten bestuursvergadering Dorpsraad
JUNI 2020
16 juni   Besloten bestuursvergadering Dorpsraad
JULI 2020
21 juli   Besloten bestuursvergadering Dorpsraad
AUGUSTUS 2020
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 deel-
neemt aan of aanwezig bent bij deze activiteiten, geeft u de vereniging 
op grond van de AVG toestemming voor het maken van foto’s en film-
beelden en voor het gebruik, publicatie en de opslag daarvan.

Agenda
In memoriam Aaldert Kerssen

Het college op bezoek in Ugchelen

Regen, regen en nog eens regen... 
Het kon niet slechter treffen.  Burge-
meester, wethouders en een aantal 
ambtenaren van Apeldoorn maak-
ten  dinsdagmiddag 10 maart  een 
wandeling door Ugchelen. Zij lieten 
zich echter niet weerhouden door 
de barre weersomstandigheden.

De stadsdeelmanager had een 
mooi programma opgesteld om 
Ugchelen beter te leren kennen. Na 
de ontvangst in een locatie van AH 
werd onder het genot van koffie en 
thee geluisterd naar het welkomst-
woord van de voorzitter van de 
Dorpsraad. Ze schetste in het kort 
een beeld van het dorp, dat zich 
kenmerkt door het grote aantal be-

trokken vrijwilligers dat het dorp rijk 
is. Vervolgens heeft Pedro van den 
Heuvel namens Ugchelen Plaza uit-
leg gegeven over de dorpsvisie aan 
de hand van tekeningen. Het col-
lege kon daar gelijk aan toevoegen 
dat ze akkoord gaan met de visie 
die ontwikkeld is. Een mooi succes.

Herman Geurts vertelde enthou-
siast over het fenomeen beken en 
sprengen en in het kort de geschie-
denis daarvan. Vervolgens kregen 
de verhalen nog meer betekenis 
door er langs te lopen en er bij stil te 
staan om een goed beeld te krijgen.  
Ook het project Ugchelen Bloeit 
werd met belangstelling bekeken. In 
het warme Ugchelens Belang werd 

het initiatief ’Ugchelen ontmoet Ug-
chelen’ uit de doeken gedaan. Er 
wordt al veel gedaan en georgani-
seerd in ons dorp, maar in het kader 
van elkaar ontmoeten kan nog wel 
meer gebeuren. Het is de gedachte 
dat dorpsgenoten zich daar voor 
in kunnen zetten. Een mooie start 
waar we dit jaar nog meer van gaan 
horen.
Wethouder Joon besloot de middag 
door Ugchelen te bedanken voor de 
ontvangst. Hij was blij met het vele 
goede dat al in Ugchelen gebeurt. 
Waar mogelijk  kunnen we rekenen 
op medewerking van de gemeente 
om ons dorp mooi te houden en zo 
nodig nog mooier te maken. Al met 
al een geslaagde middag. Namens 
de Dorpsraad een dankwoord voor 
iedereen die dit mogelijk heeft ge-
maakt.

Foto’s: Dirk Reiding.
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Schaamte
OVERWEGING

Het was een keer in maart. Een grijze, koude dag, 
de zoveelste op een rij. We stonden op het perron 
te wachten op de TGV naar Parijs. Plotseling brak 
de zon door. De eerste warme zon van het seizoen. 
Al na een paar minuten kon m’n sjaal af, m’n jas 
open. Ik keek naar mijn voeten, prikkend in mijn 
enkellaarsjes en naar mijn rolkoffertje ernaast, vol 
winterkleding. In mijn blikveld verschenen een paar 
sierlijke voeten in elegante sandalen. En daarbo-
ven een kleurige, zwierige rok. Zo’n rok, dacht ik 
blij, dat moet lukken in Parijs. En zulke sandalen, 
hoewel... zulke voeten? Mijn blik werd verder om-
hoog getrokken naar een kleurrijke sluier die haar 
gezicht bedekte. Maar ik zag het toch: een ravage. 
En ik  schaamde me.

Ik kocht geen sandalen in Parijs. En ook geen rok... 
nee. Wel een boek met een hoofdstuk gewijd aan 
schaamte. (Christophe André, La vie intérieure, 
L’Iconoclaste, Paris, 2018)

Schaamte, zegt de schrijver, schaamte is de wens 
te verdwijnen uit de ogen van de ander. Schaam-
te komt in veel gradaties voor. Van miniem, zoals 
in mijn verhaal waar alleen u en ik van weten, tot 
groter zoals een hele dag rondlopen in een kle-
dingstuk binnenste buiten. Of erger. Waarom heeft 
trouwens niemand je daar intussen vriendelijk op 
gewezen? Maar dat is wellicht een ander verhaal. 
Schaamte is dus een ervaring die je kunt opdoen in 
sociaal verkeer, in de ogen van een ander. Judas 
overkwam dat aan tafel met de andere leerlingen 
toen hij begreep dat Jezus hem doorzag.  Petrus 
overkwam het toen de haan voor de derde maal 
kraaide. Hij zag plotseling voor zich hoe Jezus 
hem had toegesproken. David overkwam het pas 
nadat de profeet Nathan hem in de spiegel had la-
ten kijken van zijn eigen verhaal. Mij overkwam het 

geconfronteerd met een oog dat er niet was. Wat 
was er met haar gebeurd? Wie of wat had haar dit 
aangedaan? Hoeveel operaties nog? En ik houd 
me bezig met haar rok?
Schaamte speelt een rol in ons sociale leven. 
Schaamte maakt het mogelijk om iets goed te ma-
ken of te veranderen. En dat is een goede zaak. 
De personen uit bovengenoemde verhalen gaan 
geen van allen op dezelfde voet verder. Schaamte 
kan ook vernietigend te zijn, zoals bij Judas,  en 
bij mensen die het slachtoffer geworden zijn van 
geweld in welke vorm dan ook. Deze schaamte 
is zeer schadelijk en de gevolgen zijn vaak des-
tructief. Een ander willens en wetens in verlegen-
heid brengen, bijvoorbeeld zoals dat vroeger nogal 
eens in de opvoeding gebeurde, is overigens ook 
nergens goed voor.

Maar je af en toe een beetje in verlegenheid ge-
bracht voelen daar is niks mis mee. Dat biedt ons 
de kans om iets in onszelf te veranderen en daar-
mee iets in onze relatie tot de mensen om ons 
heen. Goed voor ons dus, dus, zo af en toe een 
beetje schaamte.

Mw ds M. Doesburg, geestelijk verzorger

Gospelzang in de Bronkerk

Vanuit de Protestantse Kerk 
in Nederland sturen gemeen-
teleden ook dit jaar paasgroe-
tenkaarten aan gevangenen 
in Nederland en Nederlandse 
gevangenen in het buitenland. 
Ook de Bronkerk doet mee aan 
de paasgroetenactie. Op zondag 
22 maart kunt u na de kerkdienst 
deze kaarten afhalen. 
Voor gedetineerden is het be-
moedigend als ze kaarten krij-
gen, zeker als daar ook nog 
iets persoonlijks op staat.. “Post 
ontvangen is voor gevangenen 
een van de weinige verbindingen 
met ‘buiten’. “Het is belangrijk dat 
´buiten´ naar ´binnen´ komt, het 
is de verbindingslijn van de kerk 
van Christus. Jezus zelf gaf ons 
de opdracht om om te zien naar 
gevangenen.”  Ook al weet u niet 
precies wie deze kaart ontvangt, 
toch mag u ervan overtuigd zijn 
dat het feit dat er om hen ge-
dacht wordt, de gedetineerden 
erg goed doet. Het is een fees-
telijke gebeurtenis als de kaarten 
in de kerkdienst in de gevange-
nis worden uitgedeeld. 

U kunt uiteraard ook zelf uw ei-
gen kaart sturen naar het cen-
trale adres:
Protestantse Kerk in Nederland
T.a.v. Paasgroetenactie
Postbus 8504
3503 RM  Utrecht

Vermeld een mooie groet en uw 
naam  (niet uw adres!) op de 
kaart.
De kaarten worden hier gesor-
teerd en verdeeld over alle pe-
nitentiaire inrichtingen in zowel 
Nederland als het buitenland.

We hopen dat velen van u paas-
groeten zullen sturen!

Op zondag 5 april 2020 is het 
Palmpasen. We hopen dan met 
een hele grote groep kinderen 
van 0-12 jaar een Palmpaas-
stok te maken. We starten om 
9.30 uur. Dominee Beer (Kerk 
op Schoot) doet ook mee! Spon-
taan komen kan altijd, maar we 
vinden het fijn als je je wilt aan-
melden. Dan kunnen we gericht 
inkopen doen. Als je vader, moe-
der, opa of oma wil helpen bij het 
maken van de stokken dan zijn 
ze van harte welkom. Het is na-
tuurlijk ook leuk om in de kerk-
zaal de dienst mee te beleven en 
onze optocht te bewonderen. Je 
kunt je opgeven door een mail te 
sturen naar 
kindernevendienst@bronkerk.nl. 

Jij doet toch ook mee! 
Iedereen is welkom!

Paasgroeten

Palmpaasstok

Tijdens de kerkdienst van 8 maart zong Esther van Turn-
hout uit Ugchelen, op verzoek van ds. Anja van der Hart, 
een aantal liederen die pasten in het thema ‘Laat zien 
wie je bent’.  Zij zong achtereenvolgens: ‘How could you 

say no? (Hoe kun je nee zeggen),  ‘Father’s eyes’  (De 
ogen van de Vader) en ‘El Shaddai’ (God Almachtig). 

Foto: Jan Peter Willemsen.
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Met bakfietsen, auto’s en zelfs per 
trekker werden in 1970 op twee 
zaterdagen de, dikwijls mooie, spul-
len huis-aan-huis in Ugchelen op-
gehaald. De ene zaterdag de helft 
van het dorp, de volgende zaterdag 
de andere helft. Op de daarop vol-
gende zaterdag werd de “kleedjes-
markt” gehouden. Deze kleinscha-
lige opzet werd de start van een 
groots jaarlijks Ugchelens gebeu-
ren, de Waterloopleinmarkt

De ca. 40 vrijwilligers, voor een 
belangrijk deel de jeugdleden van 
de toenmalige Hervormde kerk en 
woonachtig in Ugchelen, legden 
hiervoor de basis. In de daaropvol-
gende jaren bleef de opzet tamelijk 
kleinschalig. De werving van de vrij-
willigers werd door de kerkenraads-
leden gedaan, de vrijwilligers van 
die tijd voelden zich sterk verbon-
den met de kerk. Na de vorming van 
de Protestantse Kerk te Ugchelen 
en de uitbreiding van de Bronkerk 
in 1991 kreeg de organisatie van 
de Waterloopleinmarkt een boost. 
In de daaropvolgende jaren werd 
een werkgroep geïnstalleerd die de 
organisatie van de markt overnam 
van de kerkenraadsleden. 

Ook werd de woensdagmorgen-
groep geïntroduceerd waar heden 
ten dage een 30-tal vrijwilligers in de 
kelder van de kerk wekelijks de ver-
zamelde goederen sorteert. In die 
jaren nam het totaal aantal vrijwilli-
gers toe tot ca. 400. De markt groei-
de en groeide, het aantal vrijwilli-
gers evenzo. In verband met deze 
groei is, rond de eeuwwisseling 
een computerprogramma gemaakt 
waarmee het al of niet beschikbaar 
zijn van de vrijwilligers, hun wensen 
en de uiteindelijke bezetting  inzich-
telijk gemaakt kon worden.  

Dit hulpmiddel is in de afgelopen 
jaren van onschatbare waarde ge-
bleken. Natuurlijk, alle ruim 400 
vrijwilligers moeten nog wel wor-
den gebeld en gevraagd naar hun 

bereidheid weer mee te doen. Een 
hele klus voor de 15 “bellers”. 
Het merendeel van de huidige vrij-
willigers zijn Ugchelenaren die zich 
verbonden voelen met de Bronkerk. 
Ook Ugchelenaren die niet verbon-
den zijn met de Bronkerk doen met 
veel plezier mee voor de goede 
doelen en het dorpsgevoel. Daar-
naast zijn er ook ca. 80 vrijwilligers 
die “van buiten” komen, uit het hele 
land, o.a. uit Groningen, Amster-
dam, Deventer, Breda.

De Waterloopleinmarkt startte in 
1970 met de hulp van met name 
jeugdige vrijwilligers. Door de de-
mografische ontwikkelingen is het 
nu vooral de oudere generatie die 
de Waterloopleinmarkt in volle bloei 
houden, gelukkig nog steeds bijge-
staan door een groep jongeren, o.a. 
de scouts uit Ugchelen.

Herinneringen van medewerkers van het eerste uur

50 JAAR WATERLOOPLEINMARKT
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Politienieuws

Deze column wil ik graag be-
steden aan woninginbraken, 
want die hebben hier de af-
gelopen weken een aantal ke-
ren plaatsgevonden. Er wordt 
veelal aan het begin van de 
avond ingebroken. Het eten 
is op en iedereen in huis gaat 
zijn weg: boodschappen doen, 
sporten of op visite. Niemand 
in de woning en dus een goed 
moment voor een inbreker om 
toe te slaan. Als u van huis 
gaat, laat dan een aanwezige 
indruk achter. Laat genoeg 
verlichting branden en sluit ra-
men en deuren goed af.

De gemeente Apeldoorn wil 
helpen. Deskundigen geven 
gratis advies. Stuur een mail 
naar preventieadvies@apel-
doorn.nl Zet daarin dat u graag 
preventie-advies wil en er 
wordt een afspraak gemaakt.
De afgelopen weken heeft ook 
de parate groep in Ugchelen 
goed werk verricht. De parate 
groep is een groep betrokken 
dorpsgenoten die ook onder 
de buurtpreventie valt. Als er 
een verdachte situatie wordt 
gemeld dan gaat de parate 
groep de straat op om de ver-
dachte perso(o)n(en) in de 
gaten te houden en eventueel 
aan te spreken. Ook wordt de 
politie gebeld, zodat die de 
verdachte(n) kan controleren. 
In de afgelopen weken is zo 
door de parate groep een ver-
dachte gemeld bij de politie. 
Hij had inbrekerswerktuigen 
bij zich en is met een boete is 
weggestuurd.

Onlangs werden vier perso-
nen, die zich verdacht gedroe-
gen, na een melding van de 
parate groep gecontroleerd. 
Dit viertal was niet in Ugchelen 
om boodschappen te doen. Bij 
hun voertuig werd een koe-
voet aangetroffen, waarvan 
men natuurlijk niets wist… 
Door oplettendheid van een 
inwoner van Ugchelen werd zo 
zeer waarschijnlijk een inbraak 
voorkomen. 

Ik ben trots op de parate groep 
en ben blij dat iedereen zo be-
trokken is bij zijn/haar dorp. 

Bent u zelf nog niet lid van 
de whatspp groep bij u in de 
buurt, kijk dan eens op buurt-
preventie-ugchelen.nl.

Petra van Doorn
Twitter: polhurk
petra.van.doorn@politie.nl

‘Langere geluidswal bij Ugchelen’
De inspanningen van de Be-
langengroep overlast A1 be-
ginnen vruchten af te werpen. 
Onderzoek naar een langere 
geluidswal, fijnstofmetingen 
en herplant van gekapte bo-
men zijn actuele onderwerpen 
waar de Ugchelenaren zich nu 
mee bezig houden.

Mogelijke verlenging van de 
geluidswal langs snelweg A1 
bij Ugchelen is onderdeel van 
een haalbaarheidsonderzoek 
van de gemeente Apeldoorn. 
Ook de plaatsing van zonne-
panelen wordt daarbij onder-
zocht. Duurzaamheid en verla-
ging van geluidshinder zouden 
zo hand in hand kunnen gaan, 
is het idee. Dagblad de Sten-
tor schreef hier al eerder over 
in december. De uitkomsten 
van de studie worden begin 
volgende maand verwacht.
Directe aanleiding is een zo-
genoemde ‘zienswijze’ die de 
Belangengroep overlast A1 
heeft ingediend bij de gemeen-
te. Deze Ugchelenaren maken 
zich zorgen over de toename 
van snelweglawaai. Ze hebben 
daarom de krachten gebundeld 
met inwoners van de Apel-
doornse wijk De Maten, die zelf 
ingeklemd worden door zowel 
de A1 als de A50.

,,We zijn blij dat er nu seri-
eus naar ons wordt geluisterd. 
De gemeente stelt zich zeker 
welwillend op’’, aldus voorzit-
ter Hugo Breggeman van de 
belangengroep. ,,Ons ideaal-
beeld is dat er één aaneen-
gesloten geluidswal komt, van 
iets voorbij de Europaweg tot 
aan knooppunt Beekbergen. 
Verlenging is zeker nodig, want 
de huidige wal is al ruim dertig 
jaar oud, en sindsdien is het 
aantal verkeersbewegingen 
verdubbeld.’’ Het idee om een 
nieuwe wal te combineren met 
zonnepanelen, is ook aange-
dragen door de belangengroep 

zelf. Breggeman: ,,We stellen 
ons voor dat inwoners van Ug-
chelen zelf kunnen investeren 
in de zonnepanelen, en zo mee 
kunnen delen in de energieop-
brengst.’’

Een andere stap in de goede 
richting is de verlaging van de 
maximumsnelheid naar 100 
km/u, vanwege de stikstofpro-
blematiek. Aangezien de be-
langengroep er aanvankelijk 
voor pleitte om de snelheid 
‘slechts’ terug te schroeven 
van 130 naar 120 km/u, moet 
dit als een enorme winst voe-
len. ,,Het is inderdaad heel 
mooi meegenomen’’, erkent de 
voorzitter.

De concentratie fijnstof als ge-
volg van het snelwegverkeer, 
is ook een punt dat de belan-
gengroep vanaf het begin heeft 
aangekaart. De leden heb-
ben daarom kortgeleden een 
fijnstofmeter in bruikleen ge-
kregen van de gemeente. Die 
hangt nu een paar weken in de 
Onstein (foto). ,,Mocht blijken 
dat de concentratie te hoog is, 
dan trekken we aan de bel’’, 
verzekert Breggeman.

Dat heeft de belangengroep 
kortgeleden ook gedaan bij 
Rijkswaterstaat, maar dan om 
een heel andere reden: de 
massale kap van naaldbomen 
langs de snelweg. Dat heeft 
de geluidsoverlast alleen maar 
erger gemaakt, vinden de Ug-
chelenaren. De beloofde her-
plant van loofbomen is ech-
ter vooralsnog uitgebleven. 
Voorzitter Breggeman vroeg 
daarom om opheldering bij de 
snelwegbeheerder. Uit een 
schriftelijke reactie, in handen 
van De Bron, blijkt waarom er 
nog geen boom is geplant: ‘De 
verwijderde bomen langs de 
A1 waarvoor een herplantplicht 
geldt, worden binnen drie jaar 
door Rijkswaterstaat geplant. 
De locaties waar de herplant 
zal  plaatsvinden, zijn op dit 
moment nog niet bekend’, zo 
schrijft de woordvoerder. Breg-
geman van de belangengroep 
reageert ontstemd: ,,Blijkbaar 
wordt herplant op een totaal 
andere locatie ook als com-
pensatie beschouwd. Dit blijft 
zeker een actiepunt voor ons.’’ 
Wordt vervolgd dus...
Tekst: Simon Haverschmidt

Foto: Johan van Veen

BELANGENGROEP OVERLAST A1

Ook dit jaar lijkt het weer te lukken 
om het evenement Theaterstraat 
Ugchelen te organiseren. Heel 
goed nieuws!Op zaterdagavond 26 
september wordt de Ugchelse weg 
weer Theaterstraat! Atie Schreuder 
van de organisatie vertelt: ”We zijn 
druk met de voorbereidingen. We 
hebben inmiddels een aantal loca-
ties gevonden voor de optredens, 

en een aantal artiesten geselec-
teerd. We zoeken nog verder en 
hebben ook andere voorbereidingen 
in gang gezet. Het belooft weer een 
mooi feest te worden.
We kunnen nog wel vrijwilligers ge-

bruiken uiteraard,  want we doen 
alles met een klein clubje mensen.“
Steun deze mensen als u kunt en 
als ook u uitziet naar de “kostbare 
parel” die Theaterstraat Ugchelen 
telkens weer is.
Aanmelden via 
info@theaterstraatugchelen.nl

Nico van Dam

Ugchelse weg weer Theaterstraat
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Soms kun je als ouder een steuntje 
in de rug gebruiken bij de opvoe-
ding van je kind. Deze tijd kent im-
mers voor kinderen en hun ouders 
de nodige uitdagingen. 
Denk aan de toetscultuur in onze 
scholen.  Ouders zijn vaak gerust 
als hun kind net op het gemiddelde 
zit of iets daarboven. Maar wat als 
dat niet zo is? Dit geldt niet alleen 

voor school maar ook voor veel so-
ciale activiteiten. Kortom,  er wordt 
veel van kinderen gevraagd.

Ik ben Sissi Wigbers-Bijleveld. Met 
mijn man, onze twee kinderen en 
hond wonen we met veel plezier 
in Ugchelen. Ik kom uit het onder-
wijs. Na mijn opleiding werkte ik als 
huiswerkjuf, als groepsleerkracht 

en remedial teacher. Wat is soms 
tegenkwam, was dat onder het 
leerprobleem “iets” anders zat. Als 
je aan het onderliggende probleem 
niets doet, is het moeilijk om te le-
ren. Zo ben ik kindercoach ben ge-
worden. Ik richt me vooral op kinde-
ren in de leeftijd van 9 tot 13 jaar.
Kindercoaching is bedoeld voor alle 
kinderen om wie zorg is: boosheid, 
(faal) angst, verdriet, een verlieser-
varing, somberheid, pesten, leer-of 
concentratieproblemen. Acute ver-
andering in het gedrag. Als er met 
een gezinslid iets niet goed loopt, 
gaat het met hele gezin niet goed. 
Dan kan het fijn zijn dat er iemand 
met je meekijkt en denkt. Het kan 
verstandig zijn een kindercoach 
in te schakelen wanneer het pro-
bleem te lang aanhoudt. Zo zie ik 

kindercoaching als een preventieve 
maatregel: er is al wel een pro-
bleem maar het voorkomt erger. 
De focus ligt op de oplossing. Van 
ouders wordt verwacht dat zij hun 
kind steunen.  Als het kind zelf aan 
het werk gaat, door het inzetten van 
zijn talenten en het aanpakken van 
zijn probleem, kunnen wij,  coach 
en ouders niet achterblijven.  Er is 
geen verwijzing nodig van de huis-
arts. Natuurlijk kijk ik wel of mijn 
hulp passend is voor de proble-
matiek, het kind en de ouders. Als 
dat niet het geval is, verwijs ik door 
naar een collega hulpverlener. 

Voor meer informatie: Sissi Bijleveld
www.sissijeugdenkindercoaching.nl
info@sissijeugdenkindercoaching.nl 

DIO Ugchelen 75 jaar
Vlak na de Tweede Wereldoor-
log opgericht door sportieve Ug-
chelse mensen en nog steeds is 
DIO een begrip in Ugchelen. Als 
een van de weinige verenigingen 
met een ‘compleet’ hardwerkend 
bestuur! Tammy is al jaren de se-
cretaris van DIO. Christie en Mar-
jan doen samen de PR en com-
municatie binnen de vereniging. 
De nieuwe voorzitter, Herman 
Holtkamp, is daar een gewaar-
deerd man. Alle functies in het 
bestuur zijn bezet en het mooie 
is dat ze samen een goede band 
hebben!

DIO, wat staat voor Door Inspan-
ning Ontspanning, staat in Ug-
chelen heel goed aangeschreven. 
Je kunt er terecht voor: volleybal, 
gymnastiek, freerunnen, dans en 
judo. Daarnaast worden er nog 
talrijke evenementen georgani-
seerd.  Volleybaltoernooien, een 
jeugdkamp en één keer per drie 
jaar een geweldige uitvoering, 
waarbij alle takken van sport 
vertegenwoordigt zijn. DIO heeft 
drie trainingszalen in Ugchelen of 
net daarbuiten. Klingelbeek voor 
volleybal en dans, Angerenstein 
voor volleybal, gymnastiek en 
dans, Mangaanstraat voor judo. 
Trainers zijn er nu genoeg, maar 
we leiden ook  jongeren op tot 
assistent die later kunnen door-

groeien tot trainer.  Het ‘75-jarig 
bestaan’ wordt groots aangepakt 
en er zijn diverse activiteiten. Op 
zaterdag 6 juni gaat dat gebeu-
ren. Dan is de  uitgebreide Jubile-
umuitvoering in Sporthal Zuider-
park aan de 1e  Wormenseweg 
in Apeldoorn. Gekozen, omdat 
het voor ouders dan wat dichter 
bij Ugchelen is. (ivm met halen 
en brengen van de kleintjes) Dat 
zijn er nog steeds heel veel, ze 
verheugen zich er nu al op! Het 
thema is deze keer: ‘Circus’. Alle 
artiesten mogen dan laten zien 
wat ze kunnen. Dat wordt de hele 
dag een super feestelijk evene-
ment. Iedereen, dat zijn 389 le-
den, is er druk mee bezig!

Dan is 26 september de hele dag 
feest in ‘Ugchelens Belang’. Cir-
cus TADA komt deze dag helpen 
om er een echt circusfeest van te 
maken. Ook oud-leden worden 
voor die dag uitgenodigd. En dat 
zijn er heel veel in Ugchelen.’s 
Avonds een feestavond, een 
soort reünie?

De trainers krijgen allemaal een 
leuk blauw shirt, met het logo van 
75 jaar DIO  erop.

Dat sport zorgt voor sociaal con-
tact en mee helpt aan een ge-
zonde levensstijl zijn voor deze 

vereniging belangrijke punten. 
Sportiviteit en gezelligheid staan 
voorop en dat stralen deze da-
mes ook uit. Ze vinden een so-
ciale, open structuur in de ver-
eniging maar ook in het bestuur 
belangrijk.  Maar ook aan veilig-
heid wordt gedacht, 3 keer per 
jaar wordt er door alle trainers 
uitgebreid gewerkt aan manieren 

om veilig(er) te sporten.
Aan Christie Hulzebos, Marjan 
Verweij, en Tammy Fundter zal 
het niet liggen. Zij zorgen er sa-
men met het hoofdbestuur en de 
vier afdelingsbesturen voor dat 
iedereen vooral lekker bij DIO 
kan (blijven) sporten. Al 75 jaar! 

Tineke van den Hazel

JUBILEUMUITVOERING EN CIRCUSFEEST

Kinderen opvoeden? Probleem of uitdaging?
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Uit een aantal reacties naar aan-
leiding van de vitaliteitsagenda 
van Ugchelen blijkt dat het on-
derwerp duurzaamheid veel aan-
dacht heeft in het dorp Bij discus-
sies binnen de Bronkerk blijkt ook 
hier dat dit onderwerp hoog op de 
agenda staat. De voorjaarsmarkt 
in de Bronkerk is een mooi voor-
beeld van circulaire consumptie. 
Eén en ander heeft er toe ge-
leid dat er een initiatiefgroep is 
gekomen die inhoud wil geven 
aan het thema duurzaamheid in  
Ugchelen.

De groep bestaat voorlopig uit 
vertegenwoordigers van de 
Dorpsraad, Bronkerk en Ug-
chelen Plaza. Om inhoud te 
geven aan “Duurzaamheid en  
Ugchelen” organiseert de initia-
tiefgroep twee thema-avonden 
waarbij inwoners van Ugchelen 
samen tot een aantal projecti-
deeën kunnen komen, die ook 
praktisch haalbaar zijn binnen 
de mogelijkheden die ons dorp 
biedt. Alle ideeën zijn welkom, 
maar om toch enige structuur 
aan te brengen, kiest de initiatief-
groep drie hoofdlijnen: energie, 
voeding & afval en samenleven. 

De eerste avond is 6 april om 
19:30 in de Duiker. Dan gaat het 
om het selecteren van ideeën 
voor projecten. De tweede avond 
is op 11 mei in UB. Dan gaat het 
om van ideeën acties te maken.

We zullen een aantal gasten 
uitnodigen die betrokken zijn bij 
op duurzaamheid zoals de Ge-
meente Apeldoorn en energieco-
operatie deA. Zij kunnen helpen 
bij de uitvoering van projecten.

Doe mee !!

Gezellige drukte op de Voorjaarsmarkt 

Op de jaarlijkse voorjaarsrommelmarkt, georgani-
seerd door de werkroep Waterloopleinmarkt, was 
het gezellig druk. Alle zalen waren ingericht met 
een grote diversiteit aan goederen, en heel veel 
bezoekers van de markt gingen met volle tassen 
de deur weer uit. 

Aan de koffietafel in de centrale hal werd er gezel-
lig bijgepraat onder het genot van een kop koffie 
met appeltaart en werden aankopen getoond en 
bekeken.

Aan het eind van de middag werd de balans opge-
maakt: een geweldig bedrag van 5378 euro is de 
opbrengst van deze eerste markt van het jaar. 
De doelen die de Waterloopleinmarkt dit jaar steunt 
kunt u lezen op de website www.bronkerk.nl.  Daar 
kunt u ook de data vinden van de komende mark-
ten. 

Ouderen zijn niet saai.
“Mart, papa en ik moeten samen even weg en 
het regent buiten dus je kunt niet buiten spe-
len, zal ik je even naar oma brengen?” zegt 
mama muis. “Nee ik heb daar geen zin in, oma 
is niet modern ze weet niet zoveel” zegt Mart. 
“Denk je dat oma niet zoveel weet? Ze weet 
juist super veel, je moet dan juist eens met 
oma praten.” Mart denkt nog eens na. Oma 
weet niet zoveel en mama denkt van wel, ik ga 
bewijzen dat ik gelijk heb en dan hoef ik nooit 
meer naar oma toe, dat zou mooi zijn. “Okay ik 
ga wel naar oma maar als het saai is dan is dit 
de laatste keer.” zegt Mart. Bij oma muis aan-
gekomen moet Mart vertellen hoe het met hem 

gaat. Mart heeft daar vandaag niet zoveel zin, 
vindt het best saai. “Oma ik ga naar huis toe, ik 
heb alles gezegd.” “Maar Mart ik heb nog bijna 
niets gezegd ik luister alleen maar naar jou 
maar ik heb ook leuke dingen meegemaakt.” 
“Vertel dan eens een verhaal oma.”

“Nou vroeger woonde ik als kind niet in het 
bos, we woonden in een mensenpaleis. Mijn 
vader die was heel avontuurlijk, hij ging in het 
paleis vaak op zoek naar eten, ik ben ook één 
keer mee geweest. Mijn papa ging vooral na 
een ontbijt dan lagen er altijd heel veel lek-
kere dingen op en naast het bed van de prins. 
Echt van alles heeft mijn papa naar ons hol 
gebracht croissants, jam, verschillende soor-
ten kaas. Het was soms wel heel gevaarlijk, 
de prins zag ons en dan wilde de prins ons 
pakken maar wij renden keihard weg. Het was 
een soort wedstrijd maar wij wonnen altijd. Af 
en toe was de prins ook heel aardig en gaf hij 

ons dingen die hij zelf niet lustte, zo deden wij 
eigenlijk een spelletje met de prins, af en toe 
probeerde hij ons te pakken maar dat lukte 
niet en als beloning gaf hij ons eten. Op een 
dag is de prins weggegaan en toen was er 
weinig eten, er kwamen  muizenvallen, we zijn 
toen gevlucht naar het bos. Ik heb overal heel 
veel van geleerd” .“Wow wat een verhalen, ik 
wil daar meer van weten, wat bijzonder zeg!” 
zegt Mart.  “Helaas” zegt oma muis “Je moet 
nu naar huis. kom je volgende week weer dan 
kan ik nog een verhaal vertellen?”

Mart keek oma muis aan. “Volgende week 
pas? Ik wil morgen al weer komen en alle 
avonturen van je horen en kijken wat ik er van 
kan leren. Je bent een wijze oma!” oma lacht, 
voor beiden was dit leuk.

Remko Groen
Kerkelijk (jeugd)werker Bronkerk

Duurzaam Ugchelen! 
Doet u mee?

Lees dit samen met uw (klein)kind

Mart het muisje
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Er worden, naar aanleiding van 
het coronavirus, nogal wat men-
sen gediscrimineerd. Mensen met 
een Aziatisch uiterlijk, Aziatische 
bedrijven etc. Op radio en televi-
sie zijn zij doelwit van spot, haat 
en nare bejegening. 
Vaak laten (en lieten) Aziatische 
mensen de neerbuigendheid van 
Europeanen gelaten over zich 
heen komen; men reageerde niet 
of nauwelijks. Nu zien wij, terecht,  
dat zij zich weren.

Als wij boeken lezen die gaan 
over de Aziatische manier van 
denken, van beredeneren, van 
kalm blijven, van afwachten, dan 
kan ik niet nalaten na te denken 
over hoe vele Aziaten zullen den-
ken over Europeanen, in dit geval 
Nederlanders, die op deze manier 
met hun medemens om denken 
te kunnen gaan. 
Mensen die zich ‘radiopresenta-
tor’ noemen, of ‘televisiepresenta-
trice’. Amateurs zijn het!

Nee, de kalme Aziaat werd meer 
dan honderd jaar geleden al be-
schreven in Louis Couperus’ ‘De 
stille kracht’ en zeventig jaar gele-
den in één van Hella Haasse haar 
meesterwerken ‘Oeroeg’. Wat ziet 
de kalme Aziaat? 

Een China dat in staat is binnen 
een week een ziekenhuis te bou-
wen met moderne apparatuur, 
vermoedelijk ‘Made in China’. 
Een Nederlandse pers die vooral 
de negatieve aspecten van China 
telkens weer oplepelt. 

Een Europa, oud, traag, verstrikt 
in eigen gemaakte regels, een uit 
de hand gelopen, verwijfde de-
mocratie, dat waarschijnlijk nooit 
in staat zal zijn zó snel een zie-
kenhuis te bouwen: zij zou eerst 
vergaderen wáár dat ziekenhuis 
gebouwd zou moeten worden, 
en dan over wíe het zou moeten 
bouwen, en dan ..... is het kwaad 
al geschied.

Nee, laten we alstublieft op een 
normale manier met de Chinezen 
omgaan.
Want als er dan hier een keer een 
virus uitbreekt, dan zijn zij mis-
schien wel bereid te assisteren... 
Assistentie die we hard nodig zul-
len hebben, want zonder China 
kunnen we allang niet meer. 

Met het oog op de Dagpauwoog
NATUURLIJK UGCHELEN

De dagpauwoog is in Nederland een best veel 
voorkomende vlinder. Ik heb hem dan ook vrij 
vaak in mijn tuin gezien. (En natuurlijk ook bui-
ten mijn tuin!)  Het is een dagvlinder met een be-
hoorlijk mooie tekening en kleuren. En vooral die 
“ogen” op de vleugels zijn best fraai. Die ogen zijn 
waarschijnlijk een vorm van bescherming. Als die 
dagpauwoog wordt aangevallen door een vogel, 
(die trek heeft in de vlinder), dan pikt de vogel 
naar de ogen. Daardoor heeft de vlinder vaak nog 
een kans om weg te vluchten. Nu is Nederland 
niet een echt vlinderland, maar er komen toch 
zo’n 65 soorten dagvlinders voor. Maar ook nog 
1300 soorten nachtvlinders! Denk bij die nacht-
vlinders aan pijlstaarten, uiltjes en motten. Die 
zijn er allemaal in vele soorten. (Overigens, ge-
loof echt niet, dat ik al die vlindersoorten ken!)
Maar terug naar die dagpauwoog. Het bijzondere 
aan die vlinder is, dat die het hele jaar door als 
vlinder te zien is. In de winter niet rondvliegend, 
maar verborgen op een plek, waar hij kan over-
winteren. Dat kan in een holle boom zijn. Maar 
dank zij de menselijke invloeden ook wel op zol-
ders, in schuren, in kelders en in nestkasten voor 
vogels of vleermuizen. Soms ook in het woonge-
deelte van huizen, maar dat overleven ze meestal 
niet, omdat het daar te droog is. De rupsen zijn 
veel minder lang waar te nemen, die zijn er glo-
baal van half mei tot half september. Die rupsen 
hebben ook een verdediging tegen vogels. Ze 
hebben hele sprieterige en dikke haren, wat ze 

voor vogels minder aantrekkelijk maakt. Die rup-
sen hebben trouwens een heel eenzijdig menu. 
Ze eten vrijwel uitsluitend brandnetel. Dus wat dat 
betreft een nuttige rups; zo heb je dan ook minder 
last van brandnetels! Dat betekent dus een extra 
reden om zuinig te zijn op de dagpauwoog en zijn 
rupsen: het zijn nuttige insecten! En dat, terwijl de 
meeste insecten door heel wat mensen vooral als 
schadelijk worden gezien.

Gerard Koops

Coronavirus
en discriminatie

Kun je muziek die jou boeit, 
laten horen en daar iets over 
vertellen? Met deze vraag van 
de Commissie Vorming en Toe-
rusting is Jan Ham-berg aan de 
slag gegaan. 
Op woensdag 25 maart om 
20 uur  zal Jan in de Bronkerk 
muziek laten horen en vertellen 
over wat je daarin terugvindt  
aan geloofsbele-ving. Wij laten 
ons verrassen!

Jan Hamberg is organist, pianist 
en cantor van de Bronkerk.

Op vrijdagavond 3 april en zon-
dagmiddag 5 april geeft het 
Apeldoorns Renaissance en 
Barok Ensemble En Suite een 
concert getiteld “In manus tuas”. 
Onder leiding van Coert Brem-
mers spelen en zingen de le-
den van En Suite passiemuziek 
uit vijf eeuwen: vanaf de 16e 
eeuw tot onze tijd. Het lijden, 
sterven en de opstanding van 
Jezus Christus was en is voor 
vele componisten een bron van 
inspiratie. Op het programma 
staan stukken van o.a. Gounod 
(“Les sept paroles du Christ sur 
la croix”), Handl, Purcell, Lotti 
en een Stabat Mater van de in 
1960 geboren Estse componist 
Urmas Sisask. 

Het concert op vrijdag 3 april 
zal plaatsvinden in de Samuel-
kerk, Talingweg 41 te Apeldoorn 
om 20.00 uur. Op 5 april is het 
concert om 15.00 uur in de Gro-
te Kerk, Beekstraat 1a in Epe. 
voorafgaand aan het concert in 
Epe kun je een wandeling ma-
ken onder leiding van een IVN 
Natuurgids. Kosten van deze 
wandeling € 5,-
Kaarten voor het concert en de 
wandeling kunnen besteld wor-
den via de website 

www.ensemble-ensuite.nl. 

Ze  kosten € 12,50 in de voor-
verkoop via de website en € 
15,00 aan de zaal. Kinderen tot 
18 jaar betalen de helft.

Boeiende muziek 
in de Bronkerk

Passiemuziek uit de Renaissance

Zaterdag 21 maart staat de band 
Pre@Up op het podium van UB’s 
grote zaal.  De stoelen gaan aan 
de kant om een flinke dansvloer 
vrij te maken. Pre@Up heeft na 
diverse ledenwisselingen in de 
afgelopen paar jaar nu een mooie 
samenstelling van ervaren mu-
zikanten uit Gorinchem en Eer-
beek. Het repertoire is een mix 
van country, soul en rock’n’roll uit 
de jaren ’50, ’60 en ’70. Mooie bal-
lads afgewisseld met lekkere up 
tempo nummers, heerlijke soul-
muziek en prachtige Indische en 
Molukse nummers. Ook schuwt 
de band zich niet om Nederland-
se nummers te zingen. De band 
bestaat uit de zangeres Linda, 
sologitarist Steve, basgitarist 
Nino, toetsenist Ben en drummer 
Arend. Aanvang 20.00 uur, zaal 
open 19.30 uur. Toegangskaarten 
kosten 4 euro. Wie ze van tevo-
ren reserveert (tel. 06-34320078) 
krijgt 1 euro korting.

Dansavond in UB
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