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Paas Tanka
hoe leit dit kindeke
hier in een plastic tasje
-ondergronds gedumptopgediept uit stinkend vuil
geborgen in haar wiegje
Nico van Dam

Pasen ook in coronatijd,
geen radar maar kompas.
Al weer een jaar geleden, vlak voor Pasen brak ook in
Ugchelen Corona uit. Een jaar vol ups en downs, met
veel onzekerheden brak aan. We wisten niet wat ons te
wachten stond. Eigenlijk weten we dat nog steeds niet,
tasten in het duister, de maatregelen die genomen worden zitten vol pijnpunten. Voor jong en oud is het laveren
tussen onzekerheden, onze ‘radar’ is gericht op morgen,
de korte termijn is het enige wat telt. Onze vrijheid is nu
ver te zoeken.
En dan wordt het toch weer Pasen, het feest van bevrijding. Nieuw leven dient zich aan na de duistere winterslaap. Paarse krokussen en nieuwgeboren lammeren, ze
laten ons zien dat de duisternis niet het laatste woord
heeft. Het leven gaat door, ondanks de beknellende
maatregelen, er is toekomst. Laat dat het kompas van
Pasen zijn. Er is licht aan het eind van de tunnel die Corona heet.

Kom-passie

Warner Bruins

Het nieuwe normaal
Het nieuwe normaal
Heeft een plek gekregen in onze taal
Onze omgangsvormen zijn aangepast
Maar heeft ook de spontaniteit aangetast
Kussen, knuffels en omarmen
Dat kon ons hart zo verwarmen
Daar kan geen schoen-zoen tegenop
Ook de elleboog-stoot is niet bepaald top
Ondanks de vele vermanen
Begint de voorzichtigheid te tanen
Toch blijft de anderhalve meter
Voor onze gezondheid beter
We moeten waakzaam blijven met z’n allen
En ons leven niet laten vergallen.
Louise Kapiteijn
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Van Palmpasen
naar Pasen:
tocht door Ugchelen

In de week voor Pasen, de “Stille
Week”, organiseren wij vanuit de
Bronkerk een tocht door Ugchelen
die tegelijkertijd een reis is langs
alle belangrijke momenten van Jezus’ laatste levensweek. De tocht
is bedoeld voor kinderen én hun
(groot)ouders. Onderweg maak je
kennis met het verhaal over Jezus’
intocht in Jeruzalem, zijn arrestatie,
verhoor, kruisiging en opstanding,
en met de mensen die daarbij een
beslissende rol speelden. Bovendien krijg je onderweg verschillende knutselopdrachten, passend bij
het verhaal. Aan het eind van de
tocht heb je niet alleen een volledig opgetuigde palmpasenstok
gemaakt, je weet dan ook de betekenis van alle symbolen aan en
op je stok! Doe mee en geef je op!
Wie zich heeft opgegeven krijgt
van ons een tasje met benodigdheden, een routekaart, en een
instructiebrief. Vervolgens mag iedereen de tocht lopen op een zelf
gekozen tijdstip, binnen de hieronder aangegeven periode. Zo kan
de activiteit volledig coronaproof
plaatsvinden, en kan er toch door
velen aan worden deelgenomen.
Opgave vóór 26 maart, 18.00 uur
bij janny.vanasselt@aventus.nl
Kosten: geen
Ophalen tasjes met benodigdheden: zaterdag 27 maart 12.00
– 14.00 uur bij de Bronkerk De
tocht moet gelopen worden tussen
zaterdag 27 maart 14.00 uur en
(Goede) vrijdag 2 april 18.00 uur
(daarna worden de posters met informatie en opdrachten onderweg
verwijderd).
Wij zien er naar uit!

Correctie

Janny van Asselt en
ds Eline van Iperen.

Het Apeldoorns Beraad van Kerken ( Bron 5) is opgericht in 1968
en niet in 1986. Met dank aan een
oplettende lezeres.
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Kerkdiensten
Voorlopig blijft de lock-down van
kracht. In die tijd worden de vieringen in de Bronkerk alleen online
gehouden. Wellicht verandert dit
rondom Pasen, zie voor actuele informatie de website van de
Bronkerk. In de Onze Lieve Vrouwekerk kunnen 30 kerkgangers
de viering bijwonen. Niet bekend
is wat verder in de komende tijd
mogelijk wordt. Houd daarvoor de
websites van de verschillende kerken in de gaten. Als er mensen bij
kerkdiensten aanwezig mogen zijn,
moet u zich daarvoor wel aanmelden via: www.meevieren.nl. De
kerkdiensten in de Bronkerk zullen via www.kerkomroep.nl digitaal
te beluisteren zijn. Voor het volgen
van de dienst met beeld kunt u op
de website van de Bronkerk een
link vinden naar Bronkerk Ugchelen – YouTube.
Raadpleeg de website van de
Bronkerk
(http://www.bronkerk.
nl) voor actualiteiten. Wat betreft
de Emmausparochie kunt u voor
informatie de website http://www.
emmaus-apeldoorn.nl te raadplegen. De vieringen zijn ook online
te volgen. Wat betreft de diensten
in Randerode melden wij dat deze
voorlopig nog niet doorgaan.
Zaterdag 27 maart
ONZE LIEVE VROUWEKERK,
Hoofdstraat 18, Apeldoorn
16.30 uur: Eucharistieviering; pastoor Hermens, Cantor, met medewerking van Ronald van Drunen en
Robert Foppen.
Zondag 28 maart, Palmzondag
BRONKERK
10.00 uur: ds. A. R. Davelaar.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering; pastoor Hermens, Credo.
12.00 uur: Kinderviering. Pastoor
Hermens en Mariska Litjes; met
medewerking van kinderkoor.
Woensdag 31 maart
ONZE LIEVE VROUWEKERK
15.00 uur: Eucharistieviering; oliewijding via Bisdom.
Donderdag 1 april, Witte Donderdag
BRONKERK
19.30 uur: ds. E. van Iperen. Maaltijd van de Heer.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
19.00 uur: Eucharistieviering; pastor Sebastian en diaken Dashorst,
Credo.
Vrijdag 2 april, Goede Vrijdag
BRONKERK
19.30 uur: ds. E. van Iperen.
ONZE LIEVE VROUWEKERK

15.00 uur: Kruisweg; pastor Sebastian, Gregoriaans.
19.00 uur: Viering Goede Vrijdag;
pastor Sebastian, Lucente.
Zaterdag 3 april, Stille Zaterdag
BRONKERK
19.30 uur: ds. E. van Iperen.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
21.00
uur:
Eucharistieviering,
paaswake; pastor Sebastian en diaken Dashorst, Credo.
Zondag 4 april, Pasen
BRONKERK
10.00 uur: ds A. R. Davelaar.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering; pastoor Hermens, met medewerking
van Sostenuto.
12.00 uur: Kinderviering. Pastoor
Hermens en Mariska Litjes; met
medewerking van kinderkoor. Besloten viering!
Maandag 5 april, 2e Paasdag
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering; pastor Sebastian, Cantor, met medewerking van Jeanette Niekus en
Hans Veldkamp.

BIJ DE DIENSTEN
Zondag 28 maart, Palmzondag
Vanmorgen gaat ds. Regina Davelaar voor. Het is Palmzondag en we
vieren en gedenken Jezus’ feestelijke intocht in Jeruzalem, die tegelijkertijd de opmaat is tot de Stille
Week. In de komende week zult u
daarom in ons dorp kinderen met
hun (groot)ouders met Palmpasen
stokken zien lopen. Zij doen mee
aan de activiteit: ‘Van Palmpasen
tot Pasen - een tocht door Ugchelen’.
Uit Kind op Zondag: Op weg.
Jezus rijdt op een ezel Jeruzalem
binnen. De mensen leggen mantels op de weg en zwaaien met
palmtakken, terwijl ze roepen: ‘Hosanna! Gezegend hij die komt in de
naam van de Heer!’
We lezen Marcus 11: 1-11
Diaconie collecte: Kerk in Actie.
Uitgangscollecte: Schuldhulpmaa
tjes Apeldoorn
Donderdag 1 april
Vandaag begint de cyclus van drie
diensten rond het lijden en sterven
van de Heer Jezus Christus. Ds.
Eline van Iperen is onze voorganger. Vanavond gedenken we de
instelling van het Avondmaal. Als
er weer mensen bij de dienst mogen zijn, vieren we met elkaar deze
maaltijd van de Heer ook, door
samen brood en wijn te delen. We
staan stil bij de ultieme liefdesdaad

Met Pasen vieren we dat de dood
niet het laatste woord heeft; Jezus
heeft de dood overwonnen! Een
boodschap van hoop!
van Jezus: het wassen van de voeten van zijn leerlingen.
We lezen Johannes 13: 1-15
Diaconie collecte: Kerk in Actie.
Uitgangscollecte: Schuldhulpmaa
tjes Apeldoorn
Vrijdag 2 april
In de tweede viering in de cyclus
van drie diensten in de Stille Week
staat het lijden en sterven van de
Heer Jezus Christus centraal. Ds.
Eline van Iperen is onze voorganger. We beleven het Passieverhaal
in woord, beeld en muziek.
We volgen Marcus in zijn woorden
over het lijden en sterven van Jezus.
Zaterdag 3 april
In de derde viering in de cyclus van
de Stille Week wachten we op het
Licht, dat ons beloofd is. Ook vanavond is ds. Eline van Iperen de
voorganger.
Zondag 4 april, Pasen
Het is Pasen en de Heer is opgestaan! Deze morgen is ds. Regina
Davelaar onze voorganger bij het
feest van de opstanding.
Uit Kind op Zondag: Een nieuwe
start.
Maria is op weg naar het graf van
Jezus. Maar in het graf liggen alleen nog wat doeken. Jezus is weg.
De tuinman vraagt aan haar wat ze
daar zoekt. Maria ziet opeens dat
het niet de tuinman is, maar Jezus!
We lezen: Johannes 20: 1-18
Diaconie collecte: Eigen diaconie.
Uitgangscollecte: Schuldhulpmaa
tjes Apeldoorn
BEREIKBAARHEID PREDIKANTEN
Ds. Regina Davelaar: bij voorkeur
op maandag, dinsdag en donderdag –
06 1283 7524
Ds. Eline van Iperen: bij voorkeur
’s morgens op maandag tot en met
vrijdag - 055 8438214
MELDPUNT BIJ OVERLIJDEN
Marinus Ditzel, tel. 06-3482 7579
b.g.g. Ans van Amersfoort, tel.
06-5558 8273
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HARTVEILIG UGCHELEN

Blij met nieuwe AED
De werkgroep Hartveilig Ugchelen (HVU) kreeg het zeer positieve
bericht van het bedrijf Van den Berg muziekeducatie, gevestigd aan
de Cloese 110, dat zij een Automatische Externe Defibrillator (AED)
hebben aangemeld bij HartslagNu. De tiende AED in Ugchelen en dag
en nacht inzetbaar.
HartslagNu is het landelijke reanimatie oproepsysteem waar burgerhulpverleners, die kunnen reanimeren, zich kunnen aanmelden en
waar goedgekeurde AED’s worden geregistreerd.
Hoe werkt HartslagNu?
Belt iemand 112 met het vermoeden van een hartstilstand, dan roept
HartslagNu automatisch burgerhulpverleners op in de buurt van het
slachtoffer. Zij krijgen de opdracht om te gaan reanimeren of om een
AED te halen. Zo krijgt het slachtoffer snel de juiste hulp terwijl de
ambulance onderweg is.
De werkgroep HVU is hiervoor opgericht. Zij enthousiasmeert Ugchelenaren om zich aan te melden en biedt opleidingen aan. Ze benadert bedrijven om hen te stimuleren om ten behoeve van de Ugchelse
gemeenschap een AED aan te schaffen en die bij HartslagNu aan te
melden. En juist dat laatste heeft de eigenaar van Henk van den Berg
muziekeducatie gedaan. Henk gaf aan dat hij door een medewerker
van HVU op het idee was gebracht. Die had hem om een bijdrage gevraagd voor de nieuwe AED aan de Hoenderloseweg. Henk ontdekte
dat zijn bedrijf mooi in het midden lag tussen het dorpshuis, waar een
AED hangt, en de nieuwe AED aan de Hoenderloseweg. Zoals hij zelf
aangaf: “Je kunt jaarlijks loten kopen voor een loterij, maar je kunt dat
geld ook gebruiken om een AED te onderhouden en daar hebben veel
meer mensen wat aan”
Henk heeft zich al weer opgegeven voor de herhalingscursus reanimeren, maar die zijn vanwege Corona opgeschort. Zodra het
weer mogelijk is om veilig een cursus te volgen, zal HVU de bij
haar bekende vrijwilligers uitnodigen voor een herhalingscursus
en een oproep plaatsen voor nieuwe vrijwilligers voor een basiscursus reanimeren en gebruik AED. Wilt u reageren? Mail naar
hartveiligugchelen@gmail.com.

HERINNERING!
Aanmelden kandidaat
bestuursleden Dorpsraad.
Via de bij De Bron nr. 3 van 10 februari 2021 ingesloten brief is aan de
inwoners van Ugchelen bekend gemaakt dat het bestuur van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen unaniem heeft besloten af te treden en haar
functies beschikbaar te stellen. Vermeld werd dat voor de voortzetting
van de Dorpsraad het noodzakelijk zal zijn dat bij de eerstvolgende ALV
een nieuw bestuur aantreedt.
Indien u als bestuurslid wilt meewerken aan het voortzetten van het
werk van de Dorpsraad en zo wilt bijdragen aan een Ugchelen waar
het fijn is om te wonen, kunt u zich voor 1 april 2021 aanmelden via de
demissionair secretaris op secretaris@dorpsraadugchelen.nl.

Buurtbuschauffeur
uit Ugchelen vertelt
In de laatste Bron stond een interessant artikel te lezen nl. “Vrijwilligers gevraagd
voor de Buurtbus”. Deze oproep trok direct mijn aandacht. Wat is het geval.
Buurtbusvereniging Oosterhuizen
Sinds december 2008 ben ik, Jan Roders, buurtbuschauffeur bij de “Buurtbusvereniging Oosterhuizen”. Elke week rij ik daar mijn rondjes met heel veel plezier. Tientallen, misschien wel honderden inwoners van de dorpen Oosterhuizen, Lieren en Loenen-kanaal en uit de Apeldoornse wijk de Maten heb ik in de
afgelopen jaren mogen vervoeren. Het rijden met zo’n bus geeft je niet alleen
een rij-kick, maar veel meer geeft het structuur aan je leven. Daarnaast krijg je
veel waardering van mensen die meerijden. Sommige mensen tref je altijd op
het zelfde moment en daar voer je soms hele gesprekken mee.
Het bijzondere voor deze buurtbus is dat er naast mijzelf, nog drie chauffeurs uit
Ugchelen hun rondjes in de regio rijden.
Corona
Vanwege de pandemie moesten alle busjes aan strenge Corona-maatregelen
aangepast worden. Op dit moment is het eindelijk zover. TNO heeft “groen licht”
gegeven. De busjes voldoen nu aan de strenge voorwaarden. Het zou mooi zijn
zo’n buurtbusdienst voor Ugchelen te realiseren!

Begin deze maand is op De Cloese 110 een Defibrilator (AED) geplaatst. Deze plaatsing werd op vakkundige wijze uitgevoerd door de
firma Defibrion. De AED is te vinden achter het pand aan de muur van
de studio. Bereikbaar via de paadjes achter de woningen. De AED
wordt door van den Berg Muziekeducatie ter beschikking gesteld.

Iets voor u?
Door het verhogen van de AOW leeftijd moeten mensen langer werken waardoor er geen “vutters”’ meer zijn. Dat maakt het wel lastiger om vrijwilligers te
vinden, maar ook in Ugchelen zijn toch veel vrouwen en/of mannen die stoppen
met hun arbeidzame leven. Daar zijn toch zeker mensen bij die iets voor de
medemens willen betekenen.
U kunt zich opgeven via info@dorpsraadugchelen.nl of 06 41816541
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OVERWEGING

Appeltaart om te delen
We kunnen het ook een
lockdown-appeltaart
noemen
maar nee, we bieden u juist de
appeltaart-om-te-delen
daar
waar mogelijk is, want er gloort
licht aan de horizon. We willen
graag delen in deze tijd. Er komen heuglijke momenten aan.
Denk aan Pasen en aan moederdag maar ook uw persoonlijke ‘feestdagen’.
Taakgroep Kerk in Actie biedt u
de mogelijkheid om de rijkelijk
gevulde ‘deel-appeltaart’ aan te
schaffen voor € 10,00. Er kunnen met gemak acht punten uit
gesneden worden. Daarnaast
is deze appeltaart zeer speciaal
want ze zijn gebakken door bewoners van ‘s Heerenloo. Deze
bewoners hebben een verstandelijke beperking. Met de aanschaf ervan ondersteunt u het
werk van s’Heerenloo maar ook
het diaconale project van
de Bronkerk: “Kinderhuis Casa
Speranta in Moldavië.
De actie loopt tot 9 mei 2021
Voor bestellingen en/of inlichtingen;
mditzel@hetnet.nl/
06-348 27 579 . De taarten zijn
af te halen bij Autobedrijf Van As,
Hattemse Beek 61
Men dient rekening te houden
met 3 dagen levertijd.

Bemoedigend!
In januari is ook in de Bronkerk
de actie Kerkbalans 2021 gehouden. In februari werd in de
kerk het voorlopige resultaat van
€ 155.500 bekend gemaakt. Na
ontvangst van de laatste toezeggingen is het totaal nog gestegen naar ruim € 157.000. Zeker
gezien de periode, waarin ook
vele kerkelijke activiteiten te lijden hebben onder de pandemie,
is dit een geweldig resultaat. Wij
zijn er enorm dankbaar voor en
vinden het zeer bemoedigend
voor alle medewerkers en de
vele vrijwilligers van de Bronkerk. Hartelijk dank aan alle gevers en vrijwilligers die hieraan
hebben bijgedragen!
Mocht u denken: “Dat heb ik
gemist” en ook het werk van
de Bronkerk willen steunen,
dan kunt u alsnog geheel vrijblijvend uw bijdrage overmaken
op onze rekening: NL36INGB
0000833184 t.n.v. Bronkerk Ugchelen, onder vermelding van
‘Vrijwillige bijdrage’.
College van Kerkrentmeesters

Still Rolling Stones
Bent u ze al tegengekomen op straat? Die
vrolijk beschilderde stenen? Na de berenactie
in de eerste lockdown,
zijn de beschilderde
stenen een actie van de
tweede lockdown. Stenen van hoop worden
ze wel genoemd. Stenen om je een glimlach
te bezorgen, een vrolijke noot, een lichtpuntje
in een zware tijd.
Want je zou kunnen
zeggen dat we heel
wat met ons meezeulen
deze tijd. De een heeft
nog een grotere steen
te dragen, dan de ander. Misschien ligt de
steen op je maag en
krijg je amper een hap
door je keel. Of verplettert de steen je hart, raak je
versteend, maakt de steen je koud van binnen, ongevoelig voor het leven om je heen, massief, gesloten. Of misschien valt het wel mee, is het een klein
steentje in je zak en voel je ‘m af en toe zitten.Het
zal verschillen hoe groot de steen is of hoe zwaar,
hoe bepalend in je dagelijks leven. Maar ik ben ervan overtuigd dat iedereen in deze tijd een steen
met zich mee draagt. Een steen die staat voor het
moeilijke, het zware van deze coronatijd.
Komende week noemen we de stille week. We
staan stil bij de zware tijd die Jezus had, de lijdensAll at once I came alive		
This beating heart, these open eyes
The grave let go			
The darkness schould have known
You’re still rolling stones		

weg die hij ging tot de dood aan toe. Hij wordt in
het graf gelegd met een grote, zware steen ervoor.
Op het eerste gezicht een keiharde afsluiting van
zijn leven. Maar dan wordt het Pasen! In alle vroegte komen twee vrouwen naar het graf van Jezus
en zien ze dat de steen niet langer voor het graf
ligt. De steen is weggerold. Het verhaal eindigt niet
bij die zware, grote steen, bij het graf, bij de dood.
Nee, de steen wordt een rolling stone: een rollende steen. De steen die staat voor de moeite en de
zwaarte van het leven, wordt een steen van hoop!
Geeft kleur, geeft licht, geeft toekomst.

Zangeres Laura Daigle (die van ‘You Say’) schreef
in deze coronatijd een lied
met als titel ‘Still Rolling
Opeens kwam ik tot leven
Stones’.
Dit kloppende hart, deze open ogen
Hoop voor de toekomst!
Het graf heeft laten gaan
De duisternis had het kunnen weten
Ds. Regina Davelaar
Je bent nog steeds rollende stenen

Voedselbank
In deze maand sparen we voor de Voedselbank o.a. houdbare
zuivelproducten in. Ook andere houdbare producten zijn altijd welkom.
Zolang er online kerkdiensten zijn kunnen de producten afgeleverd
worden op zaterdagochtend van 9-12 uur in de krat voor de garage aan de
Karhulstraat 19. Alvast hartelijk bedankt!

Uit de Bijbel
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24 mrt
25 mrt
26 mrt
27 mrt
28 mrt
29 mrt
30 mrt
31 mrt
1 apr
2 apr
3 apr
4 apr
5 apr
6 apr

Joz 10:1-15
Joz 10:16-28
Joz 10:29-43
Joz 11:1-15
Marc 11:1-11
Marc 11:12-26
Ps 118
Marc 14:1-11
Marc 14:12-72
Marc 15:1-47
Ps 88
Marc 16:1-8
Marc 16:9-20
Ps 30
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ONDERNEMER IN CORONATIJD

Hubo: ‘Meer vraag naar verf en hout’
De coronamaatregelen treffen
veel ondernemers, ook in Ugchelen. Voor Hubo Smit heeft
deze tijd twee kanten. “Over
het algemeen is de verkoop
wat minder”, erkent Christian
Smit van de doe-het-zelfzaak
aan de Molecatenlaan. “Maar
tegelijkertijd merken we dat
mensen veel meer thuis zijn
gaan klussen. Vooral de verkoop van verf is het afgelopen
jaar gestegen. We maken ook
vaker hout op maat, bijvoorbeeld voor een kastje. Dat was
in de jaren ’80 heel populair,
maar was de afgelopen jaren
verdwenen.”
Lopende zaken
De ondernemer heeft tussen de
bedrijven door wel even tijd om
terug te blikken op het afgelopen
jaar. Geregeld neemt hij even de
telefoon aan, om een bestelling
op te nemen. Of hij opent het ‘loket’ bij de deur, voor klanten die hun
aankoop komen halen. Het pinapparaat staat op een verrijdbaar tafeltje.
“Hoe gaan de zaken?”, vraagt een trouwe klant joviaal. “Best hoor, we
doen het maar met de mogelijkheden die we hebben”, antwoordt Smit
nuchter. De klant komt, zodra het mogelijk is, “gauw weer eens langs
voor een langer praatje”.
Een jaar geleden nam de Hubo de eerste coronamaatregelen. Klanten
werden sindsdien via een looproute naar de toonbank geleid, waar ze
bediend werden. Vrij lopen door de winkel was er niet meer bij, vanwege de beperkte ruimte. “De meeste mensen pasten zich redelijk aan.
Sommigen werden boos, omdat ze niet direct geholpen konden worden.
Gelukkig waren zij in de minderheid”, blikt Smit terug.
Lockdown
In december werd de harde lockdown afgekondigd: alle ‘niet-essentiële’
winkels moesten hun deuren sluiten. Doe-het-zelf-zaken mochten wel
open blijven voor het ophalen van bestellingen. Sindsdien is er eigenlijk weinig veranderd voor de Hubo. Ook niet sinds 3 maart, de datum
waarop winkels weer open mochten voor ‘winkelen op afspraak’. “Daar
is bij ons amper belangstelling voor. Als klanten materialen, maten en
kleuren willen uitzoeken, dan is tien minuten winkeltijd te kort. We ge-

Foto: Dirk Reiding
ven vaak een voorbeeldmap mee, zodat ze die in alle rust thuis kunnen
bekijken.”
Klusdienst
Ondanks de beperkingen, kan de Hubo het contact met vaste klanten
aardig warmhouden. De klusdienst aan huis gaat namelijk gewoon door.
Smit wisselt die dienst af met zijn collega Constant Steenbergen. Ook
hier zien ze effecten van de coronatijd. “Mensen brengen meer tijd thuis
door, dus willen ze de woonomstandigheden optimaliseren. We hebben bijvoorbeeld meer horren en zonneschermen geplaatst tijdens de
zomer”, legt hij uit. Corona maakt ook creatief; de lokale Hubo is sinds
een aantal maanden ook actief op Facebook. Tijdens het winterse weer
werden klanten bijvoorbeeld attent gemaakt op een actie voor sneeuwschuivers en strooizout.
Smit denkt dat er altijd behoefte blijft aan een kleinschalige doe-hetzelfzaak met persoonlijk advies. Hij ziet de toekomst dan ook positief
tegemoet, ondanks mogelijke concurrentie van grote bouwmarkten.
“We merken ook wel de gunfactor in het dorp. Zeker in deze coronatijd.”
Simon Haverschmidt

Jeugdtennis in Ugchelen steeds populairder
Tennissen wordt sinds de coronacrisis steeds
populairder en zeker ook onder de jeugd. Dat
merken ze ook bij tennisclub T.C. Ugchelen.
Daarom is er speciaal voor basisschoolleerlingen binnenkort een gratis proefles en tevens een all-in lespakket van zeven lessen
inclusief een lidmaatschap van de club. Tegenwoordig is het voor kinderen en ouders
moeilijk kiezen uit het brede aanbod van
sporten. Door deze concurrentie was er in
Nederland jarenlang een daling van het aantal tennissers. Er was al sprake van een kentering van deze daling. Door de pandemie is
deze kentering omgezet in een toename van
tennisactiviteiten.
Dat merken ze ook bij de tennisclub in Ugchelen. Afgelopen jaar was er een forse toeloop

van nieuwe jeugdspelertjes en in het kielzog
daarvan ouders die zich aanmeldden. Ook
voor het nieuwe seizoen worden er weer meer
aanmeldingen verwacht. Om daarin tegemoet
te komen wordt er in het nieuwe seizoen voor
de basisschooljeugd op woensdag 30 maart
en zaterdag 3 april een gratis proefles gegeven. Aansluitend krijgen de deelnemers een
all-in aanbod inclusief een racket en lidmaatschap. Zo kunnen jonge tennis-sterren écht
kennismaken met deze geweldig sport.
Wat heeft TC Ugchelen dan in het bijzonder
te bieden? Deze gezellige club in het groen
heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in
smashcourtbanen. Het voordeel van deze
banen is dat ze waterdoorlatend zijn, zodat
er het hele jaar buiten kan worden getennist.

Vanaf dit jaar is bovendien tennisschool Joosten aangetrokken. Hoofdtrainer Joey Joosten: “Ik ben zelf opgeleid bij deze club en het
is dan ook geweldig dat ik met mijn tennisschool nu les mag geven aan nieuw talent.
Bovendien is TC Ugchelen een hele gezellige
club. Dit is een droombaan!”
Praktisch dan. Inschrijven voor de proeflessen kan via info@tennisschooljoosten.nl.
Voor de jeugd zijn de beschikbare tijdvakken
woensdag 31 maart van 15.30 tot 16.30 uur
en zaterdag 3 april van 11.30 tot 12.30 uur.
Voor de volwassen is dat woensdag 31 maart
van 19.00 tot 20.00 uur en zaterdag 3 april
van 13.00 tot 14.00 uu. Meer informatie is te
vinden op https://www.tcugchelen.nl/ of op
https://tennisschooljoosten.nl
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MARIUS VAN DOKKUM PORTRETTEERT DUO DIJON

Schilderkunst en muziek in Ugchelen
Het is zomer 2018. Marius
van Dokkum is ’n paar keer
bij ’n optreden in Beekbergen van Duo DiJon: Dies Nicolai en John de Winter.
Marius geniet telkens weer
zichtbaar van hun muziek
en om zelf in vorm te blijven
maakt hij tijdens de voorstelling spontaan ’n schets
van John. Door de gesprekken na afloop van optredens
ontstaat ’n bijzonder contact
tussen de kunstschilder en
muzikanten.
Ook de jaren erna gaan ze
beiden door en volgen met
hartstocht hun grote passies: Het duo trekt weer met
liedjes het land in en Marius
schildert gedreven als altijd
z’n prachtige prenten.
Dan is er plotseling Corona.
Agenda’s lopen leeg. Dies
en John doen bij mooi weer
nog zo’n 55 “raamconcertjes”
om de eenzaamheid van ouderen te verlichten en Marius
schildert gestaag door, o.a.
wekelijks op ’n megagroot
doek in zijn museum in Harderwijk met ook publiek erbij.
Maar…. dan is de gevreesde
lockdown helaas ’n feit. Ene
Johan zou op z’n Cruijff’s
zeggen “elk nadeel hep ze
voordeel” En dat klopt helemaal, er is nu ineens heel
veel tijd en het idee is geboren om ’n olieverfschilderij te
maken van Duo DiJon.
In zeven ontspannen, inspire-

rende en gezellige sessies bij
John thuis waarin volop muziek wordt gemaakt en Marius al schilderend zelfs af en
toe ’n deuntje meezingt, ontstaat ’n prachtig portret waar
hij zelf zeer enthousiast over
is. Zelfs hondje Zsazsa, dat
elk optreden van de partij is,

staat er op.
Marius zegt: “Dit schilderij
- heel anders dan vanaf ’n
foto - lééft echt, vooral door
de sfeer en dynamiek van
de muziek”. Dies en John
zijn ook opgetogen over het
resultaat , vooral vereerd en
oprecht blij en dankbaar met

nu voor allebei ’n reproduktie
thuis.
Inmiddels zijn er plannen
voor tentoonstellingen dit jaar
onder het motto: “Exposeren
en Musiceren” zowel in als
ook buiten Ugchelen.
Marius, Dies & John
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Ook Ugchelen: Bankjes

Ugchelen is een prachtig dorp om in te wandelen en te fietsen. En als
je de behoefte hebt om even uit te rusten zijn er legio mogelijkheden
om dat te doen. Op veel strategische plekken bevinden zich bankjes.
Bankjes die door de gemeente geplaatst zijn en, op het veld in park
Dennenheuvel tegenover Randerode, zelfs een door de Ugchelse
Vrouwenvereniging gesponsord bankje. Zij nodigen je uit om bij mooi
weer even plaats te nemen. Veel vakantiegangers hebben dat ook
al ontdekt. Er zijn bankjes die wat verscholen liggen en bankjes die
opvallend aanwezig zijn. Dat laatste geldt ook voor het bankje op de
T-splitsing van Ugchelseweg en Molecatenlaan. Als ik uit de Molen-

catenlaan aan kom rijden zie ik daar regelmatig een man zitten. Zijn
naam is Harry. Hij is niet woonachtig in Ugchelen, maar fietst regelmatig van De Heeze naar zijn bankje. En het is ook zijn bankje geworden.
Zijn naam is er zelfs op aangebracht. “Harry’s bankje”. Aangebracht
door vrienden of bekenden van hem. En hij kent veel mensen, vooral
ook uit Ugchelen. Hij zwaait naar menigeen en kent veel Ugchelenaren bij naam. Bij mooi weer schuift ook regelmatig een gast aan. Om
een praatje te maken. Wij hebben dus ons eigen leugenbankje!
Tekst: Theo Tomassen, Fotocollage: Dirk Reiding
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JUBILEUMACTIE ALBERT HEIJN

Oud-Ugchelen in ruim 200 spaarplaatjes
Een verzamelalbum met foto’s van honderd jaar Ugchelen staat centraal bij de nieuwste spaaractie van Albert
Heijn Van den Heuvel. Klanten kunnen vanaf 29 maart
sparen om het album compleet te maken. Ruim 200 plaa
tjes geven een breed beeld van het dorp door de jaren
heen: van straten en winkels tot verenigingen en scholen. “We hebben mooie foto’s geselecteerd. Veel Ugchelenaren gaan dit leuk vinden”, verwacht supermarkteigenaar Pedro van den Heuvel.
Generatie op generatie
Hij is de derde generatie in zijn familie met een winkel in Ugchelen voor levensmiddelen. Zestig jaar geleden begonnen
zijn opa en oma een kruidenierszaak aan de Hoenderloseweg, in het pand waar nu het pannenkoekenhuis zit. “We
dachten: dit is een mooie gelegenheid om de rijke geschiedenis van het dorp te belichten.” Van den Heuvel legde contact met dorpsarchivaris Harry Broekhuis. Samen hebben
ze de foto’s en onderwerpen uitgezocht. Dat was een leuke,
maar ook flinke klus. “Harry is hier erg druk mee geweest.
Daar zijn we bijzonder blij mee! Er was zoveel keuze, dat
het soms lastig was om te kiezen”, zegt hij. “Heel leuk zijn de
plaatjes waarbij toen en nu samenkomen, bijvoorbeeld een
oude foto van een gezin. Die heeft Harry samengevoegd met
een recent beeld.”
Straatbeeld
De Ugchelenaar is tijdens het uitzoeken ook weer nieuwe
dingen over zijn dorp te weten gekomen. “Bijzonder om te
zien hoe sterk het straatbeeld is veranderd. Sommige straten
hadden vroeger zelfs hele andere namen. En het is nu moeilijk voor te stellen dat er vroeger zo’n dertig pensions waren.”
Naast het straatbeeld komen ook scholen, verenigingen en
evenementen aan bod. Er zijn ook enkele beelden van net
buiten Ugchelen. Elk hoofdstuk wordt ingeleid door een begeleidende tekst, en iedere foto heeft een korte beschrijving.
Verzamelen en ruilen
Het verzamelalbum bevat om precies te zijn 216 foto’s. Klanten krijgen vier plaatjes bij iedere 10 euro aan boodschappen. De actie begint op maandag 29 maart, en duurt acht
à tien weken. De supermarkt is van plan om de klanten een
handje te helpen bij het compleet maken van het fotoboek.
Van den Heuvel: “Het idee is om één of meerdere ruilmiddagen te organiseren. Waar en wanneer precies, dat laten we nog even afhangen
van de mogelijkheden in verband met de coronamaatregelen. We zijn de
actie ook bewust wat later gestart, met het oog op versoepelingen in het
voorjaar.”

De supermarkteigenaar denkt dat de actie goed gaat lopen. “Het verzamelalbum is leuk voor jong en oud, omdat er foto’s van heel vroeger,
maar ook van na 2000 bij zitten. Ik ga er zelf ook voor sparen”, glimlacht
hij.
Simon Haverschmidt

Maart

Foto: Dirk Reiding

Maart roert zijn staart
Dat gaat soms met extremen gepaard
Zoals februari, met ijs en min tien
Dat hadden we in jaren niet gezien
Heerlijk die Hollandse taferelen
IJs-en sneeuwpret voor velen
Daarna subliem lenteweer
Tot wel 20 graden, gekker kon niet meer
Nu komen de bolletjes uit de grond
Wat in mooie plaatjes uitmondt
De lente laat zich niet remmen
En we laten ons door de warmte verwennen
Het is al vroeger licht
En dat geeft ons dan weer zicht
Op hopelijk een mooie zomer
Ja, ik blijf nu eenmaal, een dromer..!
Louise Kapiteijn
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Unieke eieren speuren

Eerst was er heide,
toen kwamen de bomen.
Later zijn de boeren erbij gekomen.
Die zorgden voor weiden en koeien,
waardoor alles begon te bloeien.
Het werd een plek om van te houwen.
Men begon wasserijen
en zelfs een kerk te bouwen.
Ons dorp heet Ugchelen,
en het weet van wanten.
Het groeit en bloeit van alle kanten.
Wat is het meest frappant?
We hebben de sprengen,
de mooiste beken van Gelderland!

Paasbest
Al nieuwe kleren gekocht, online of fysiek in een tijdsblok?
Over een week is het Pasen. U
weet wel, het slotfeest van de
Opstanding na een moeizame
Stille week van verloochenen,
veroordelen en kruisigen. Vroeger was het gebruikelijk met
nieuwe kleren ter communie te
gaan. Je moest er piekfijn uitzien na het sobere leven in de
tijd voor Pasen. Van binnen en
van buiten een nieuwe start maken. Ook de protestanten deden
hier graag aan mee. Met Pasen
op z’n Paasbest!
Het ging verder dan kleding. De
schuur en zolder kregen een
metamorfose, kasten opnieuw
geordend en de Waterloopleinmarktnam alle afgedankte
spullen graag van je over. De
tuin kreeg een voorjaarsbeurt.
Snoeien, opruimen, het gras
ontdaan van overtollig mos, de
heg gesnoeid.In de dagen rond
Pasen, een palmpaasstok maken, met groot en klein samen
rond het paasvuur, eieren zoeken en 2e Paasdag massaal
naar de auto- of meubelboulevard, het pretpark of de Keukenhof. Het lijkt jaren geleden….
Met de verkiezingen net achter
ons maken we dit jaar een extra nieuwe start. Elke partij wil
voortvarend aan de slag, al weten ze nog niet precies hoe en
wat. Van de fouten uit het verleden kunnen we alleen maar
leren… Jammer dat er dan al
bomen gekapt worden als er
nog geen vergunning is….. Was
verplaatsen geen optie? Economie, klimaat, migratie, stikstof, veiligheid, leefbaarheid,
duurzaamheid, het zijn de grote thema’s die om oplossingen
vragen, maar dan wel graag samen! Ook als het de eigen directe omgeving betreft!
En Corona? We kunnen niet
wachten tot het weer mogelijk is,
elkaar zien, vasthouden, knuffelen. Daar zijn geen nieuwe kleren voor nodig, mag de tuin nog
even wachten en zijn mooie verkiezingsbeloften even minder
relevant. Wat zou het mooi zijn
als we dit jaar allemaal op ons
Paasbest een nieuwe start kunnen maken en elkaar kunnen
toeroepen: Vrolijk Pasen!

Ugchelen

Henk Weltje sr.

Foto: Staatsbosbeheer
Nog nooit zag je zulke verschillende eieren met Pasen! Staatsbosbeheer organiseert van 2 april t/m 11 april een eierspeurtocht
voor kinderen tot 12 jaar op ’t Leesten. Voor 2 euro haal je de
speurtocht af in het Bospaviljoen. Weet jij van wie welk ei is?
Het is voorjaar en dat betekent nesten, eieren en veel jonge dieren. Staatsbosbeheer viert Pasen op ’t Leesten met de
speurtocht ‘Welk ei hoort bij mij?’ Je haalt het werkblad op bij
het Bospaviljoen en speuren maar! Als jij dacht dat de paashaas
de enige was die eieren mooie kleurtjes geeft en verstopt, dan
heb je het mis! Er zijn allerlei dieren die eieren leggen in veel
verschillende kleuren en maten. Met de speurtocht op ’t Leesten
vind je eieren van dieren waarvan je misschien niet eens wist
dat die eieren leggen. Met behulp van een paar hints lukt het
jou vast wel om het juiste dier bij alle eieren te vinden. Zie ook
www.staatsbosbeheer.nl/eierspeurtocht-leesten.

Boeken voor
Waterloopleinmarkt
Bent u aan het opruimen en hebt u
boeken voor de Waterloopleinmarkt? Ik
neem ze graag in ontvangst. Er zijn de
afgelopen periode veel romans en thrillers gehaald uit de boekenkast in De
Duiker. En de internetverkoop van ons
boekwinkeltje Boekenbron loopt geweldig. Zodoende is er plek voor nieuwe
aanvoer.
De inname van goederen op de
woensdagmorgen staat stil, maar
voor boeken kunt u met mij een afspraak maken. Tjeerd van der Meulen,
tel.
06-44074229
of
mail
tvdmeulen@planet.nl

OOK UGCHELEN: Paasgroeten
In mijn ‘archief’ bevindt zich een ansichtkaart die
volgens mij nog afkomstig is uit de vorige eeuw, van
kantoorboekhandel Van Baak (-Kempenaar) aan de
Ugchelseweg.
Op de kaart staat een ploegende boer afgebeeld.
Rechts onderaan staat de tekst “Groeten uit
Ugchelen”. Dat geeft aan dat Ugchelen ooit echt
een landelijk karakter had. Dat was ook de tijd
dat meerdere inwoners in het bezit waren van een
moestuin, en een kippenren om hun eigen eitjes te
kunnen organiseren. Het beeld van de ploegende
boer, de moestuinen en de kippenrennen is (bijna)
uit het dorpsbeeld verdwenen.
Dat betekent ook dat we de eieren
nu massaal kopen in de supermarkten. Paaseieren ook, grote
kans dat u die vóór Pasen in huis
hebt gehaald.
Waar komt die traditie van de
paaseieren toch vandaan? Om ze
te verven, te verstoppen en om op
te eten bij het ontbijt op 1e Paasdag. Cultureel theoloog Frank
Bosman helpt ons uit de brand.
“Het is een soort combinatie van
voor-christelijke vruchtbaarheidssymbolen en Germaanse verhalen. Een ei is symbool van nieuw
leven. Het nieuwe leven dat in de

lente begint.” We eten natuurlijk niet alleen eieren,
we verstoppen ze ook. Bosman vertelt dat het ook
met vruchtbaarheid te maken heeft. “Vroeger verstopten we eieren op de akkers, of beter gezegd:
eieren werden begraven. Het idee daarachter was
dat de akkers dan weer vruchtbaar zouden worden.
Het was een soort van gebed.” Maar voor veel mensen is het, naast een Christelijk feest, steeds meer
een onderdeel van de sfeerinvulling bij hoogtijdagen geworden.
Fijne Paasdagen!

Theo Tomassen
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IN MEMORIAM

Jannie Marris-Wolfswinkel
Op 31 januari van dit jaar overleed Jannie Marris.
Jannie was de weduwe van de vermaarde kunstschilder Jacques Maris. Ze verdient niet alleen
dáárom herdacht te worden. Ze was bovenal
de geliefde moeder van Anneke, Gijs en Rob,
die haar tot het einde toe dagelijks bezochten.
Veel leerlingen van Jacques kwamen op bezoek
aan de Hoenderloseweg en zo werd Jannie als
gastvrouw een goede bekende in Ugchelen. Ze
stond er voor iedereen klaar. Bij haar uitvaart kon
slechts een kleine kring aanwezig zijn. Daarom is
het fijn dat u hier over haar kunt lezen.
Jannie werd drieëntachtig jaar oud. Ze groeide op in Hoenderloo en ging later in Apeldoorn
naar school. Toen ze in Apeldoorn ging werken,
leerde ze Jacques kennen. In de bus! Hij stond
altijd galant voor haar op, zodat zij kon zitten in
de volle bus.
Op 5 maart 1958 is ze getrouwd en in oktober
werd Anneke geboren. Na eerst bij haar ouders
aan de Krimhoek in Hoenderloo gewoond te
hebben, kochten ze een nieuwbouw woning in
Ugchelen aan de Merrijken Aertslaan. Daar werd
Gijs geboren en een jaar later Rob. De kinderen
herinneren zich hun geweldige jeugd daar. Jannie maakte hun kleding vaak zelf. Een vermakelijke herinnering is hoe het gezin holde: een
voorloper van de triatlon..! De kinderen ophalen
uit school, snel naar huis, wat drinken en dan snel
hollen naar de bushalte. In Apeldoorn weer hollen
naar het zwembad, de hele Hoofdstraat af. Daar

aangekomen, Anneke en Gijs in zwemkleding hijsen en na de zwemles weer twee natte kinderen
de kleren aan doen. Hollen naar de bus en thuis
aangekomen, eten koken en alles opruimen. En
dát met drie kinderen! Later werd een auto aangeschaft en konden er ook vakantietripjes worden gemaakt. Naar Ameland, naar het Schwarzwald en een keer naar Frankrijk. “Maar dáár ga
ik nooit weer heen, daar is het veel te warm” zei
Jannie later.
Ze bezochten veel galeries en tentoonstellingen,
maakten mooie ritten langs de IJssel en gingen
regelmatig naar Limburg. Ze verzamelden veel
kunst, een huis vol! Vazen, potten, stenen en
bronzen beelden. Aan de kinderen de taak om
dat zo goed mogelijk te verdelen… Hun woning
aan de Hoenderloseweg werd regelmatig uitgebouwd voor alle hobby’s. Jannie had er een ruimte met een pottenbakkersdraaischijf en ovens. Zij
maakte potten en schalen.
Toen Jacques beroertes kreeg heeft Jannie hem
ontzettend goed en liefdevol verzorgd. Dat viel
niet altijd mee, want zelf ging het ook niet zo goed
met haar gezondheid. Maar ze hadden het wel
gezellig samen. Toen Jacques zei dat hij op was
en niet meer wilde, berustte zij daarin. Jannie
werd weduwe in augustus 2019 : gemist heeft ze
hem al die tijd. In oktober 2020 werd Jannie ziek
en na een week ziekenhuis werd besloten dat zij
niet alleen meer naar huis kon. Zij is toen tijdelijk
naar Beekbergen gegaan. Uiteindelijk kreeg zij te

horen dat er voor haar een plekje in de Sprengenhof was. Dáár waren natuurlijk bekenden uit
Ugchelen! Maar dat heeft maar vier dagen mogen duren. Na een dag ziekenhuis is zij op een
zondagmorgen heel rustig ingeslapen op de IC
in het Gelre ziekenhuis. Ze mochten er allemaal
bijzijn. Dat was zó fijn en bijzonder, gezien de corona maatregelen!
Nico van Dam

Bankje met een verhaal
In de vorige Bron vroegen Frank Hofland en Silvia Schotman zich
af wat het verhaal is achter het bankje aan het Salamandergat. De
redactie zocht het uit.
Een gouden bruiloft
Bob Furth en Nelly Verkouw trouwden in 1959 op 28 februari. In 2009
vierden ze met familie en vrienden hun gouden bruiloft in de Hamermolen.
Een gouden gedachte
Ze stelden hun gasten voor om geen cadeau’s te geven maar geld in een
envelop. “Wat moet je met nog meer overvloed, met nog meer spullen die
je ook weer moet afstoffen. Geef ons maar een bijdrage, dan zorgen wij
voor een cadeau waar iedereen plezier van kan hebben”.
Een gouden plek
Ze zochten contact met Staatsbosbeheer, die op een aantal plekken
graag een herinneringsbankje wil plaatsen. In de terreinwagen gingen ze
met de terreinbeheerder op pad: Nel voorin en Bob in de achterbak bij de
kruiwagens. De eerste lokatie die ze bezochten was het Salamandergat.
Nou, de beheerder hoefde niet verder te rijden want deze plek leek hen
een perfecte plaats voor hun bankje.
Een gouden randje
Voor op het koperen plaatje bedachten ze de mooie tekst: ‘Een plekje
met een gouden randje‘ Recent is het bankje vernieuwd. Want het was
versleten door het veelvuldige gebruik ervan. Misschien herinnert u zich
nog wel dat oude bankje met die opening voor een berkje. Het huidige
bankje is gemaakt in een sociale werkplaats. Al het hout komt uit de eigen
bossen van Staatsbosbeheer. Ook dat is een gedachte die het echtpaar
zo bevalt!

Een gouden klok
Het bankje staat op een prachtig plekje met uitzicht op het ven en met
vergezichten over de heide. Kikkers in het voorjaar en libellen in de zomer. Ook kun je er fantaseren hoe het zou zijn als nu juist jij́ die verborgen schat zou kunnen vinden. Want zoals algemeen bekend is, hebben
nonnen in een ver verleden de gouden luidklok van hun klooster in dit ven
verborgen. En, naar verluid, hebben de plunderaars die niet gevonden.
Maar pas wel op: slangen bewaken de schat! Inmiddels is het echtpaar
Furth tweeënzestig jaar getrouwd. Ook zelf bezoeken ze dit prachtige
plekje geregeld. Nel vertelt hoe ze ervan kunnen genieten dat het bankje
zo vaak in gebruik is. Zo zaten ze eens op een nabije boomstam toe te
kijken hoe vaak mensen op hún bankje plaatsnemen. Zó hadden ze het
in 2009 voor zich gezien.
Hartelijk dank, Bob en Nelly, voor dit fijne geschenk aan ons allen.
Nico van Dam
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