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Stallingsruimte voor duofietsen gezocht!

Fietsmaatjes Apeldoorn zoekt voor onze twee Ugchelse duofietsen een stallingsplek. 
Wellicht heeft u in uw bedrijf of zorginstelling, of als particulier, nog ergens een mooi plekje over. 

Of heeft u daarvoor een suggestie? 
>> Lees verder op pagina 5‘Vasten, en toch eten?’

10 april | 09.30 uur | 
Bronkerk Ugchelen

Op 10 april vieren we Palmpasen 
in de Bronkerk. Wil je ook een 
Palmpaasstok maken? Kom dan 
gezellig meedoen op 10 april om 
9.30 uur!
Voor wie?
Alle kinderen van 0 tot 12 jaar zijn 
van harte welkom (ook als je niet 
naar de Bronkerk gaat).
Aanmelden
Mail naar kerkopschoot@bronkerk.nl. 
We horen ook graag of er iemand 
meekomt om je te helpen (bijv. 
papa, mama, opa of oma).
Wat gaan we doen?
Een mooie Palmpaasstok maken 
en die gaan we laten zien aan de 
mensen in de kerkzaal.
Meer weten of vragen?
Mail gerust even naar Tiety Feijen
via kerkopschoot@bronkerk.nl 
of stuur een appje naar Hester  
Altink via 06-14930648.

Palmpaasstok maken:
Doe je mee?

 
 Pasen 2022

Foto: Dirk Reiding
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DE BRON
KERK- EN DORPSBLAD

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

Eindredacteur van deze Bron
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 20 apr.
Kopij via: ugchelendebron@bronkerk.nl 
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 11 apr. 19 uur. 

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

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

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

PRAKTISCHE GEGEVENS DORP
Politie Ugchelen:
Politie: Petra van Doorn, 0900-8844 
spreekuur dinsdag 18.30-19.30 uur
politiebureau Europaweg
Vereniging Dorpsraad Ugchelen:
Secretaris en ledenadministratie:
Harco Wolters, tel. 5215008
E-mail: info@dorpsraadugchelen.nl
Noaberschap Ugchelen
Wineke Blom, tel. 06-41816541
Floortje v.d. Heijden, tel. 06-41808328
Annemieke Debets, tel. 06-14976776  
Vereniging Ugchelens Belang:
Dorpshuis: tel.nr.: 5335144
E-mail: secretaris@ugchelensbelang.nl 
Huisartsenpraktijk Ugchelen
M. Flenter-Tiemessen, T. Rekveldt en
I. Roodenburg-Nouwen
Bogaardslaan 56, tel. 5333361

Huisartsenpraktijk Ugchelse Kei
C.J. Haverkamp en T. Mons
Bogaardslaan 56, tel. 5331510

Tijdens avond, nacht en 
in het weekend tel. 0900-600-9000
Alarmnummer: 112
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Bronkerk (http://www.bronkerk.nl) 
Onze Lieve Vrouwekerk  
(http://www.emmaus-apeldoorn.nl).
Informatie over de Bronkerk leest u 
ook in de digitale nieuwsbrief (DNB) 
van de Bronkerk. Hiervoor kunt u zich 
aanmelden via: 
aan_afmeldendigitalenieuwsbrief@
bronkerk.nl

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

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

Woensdag 6 april
BRONKERK
17.30 uur Maaltijd op weg naar Pasen   

Zaterdag 9 april
ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur Gezinsviering; pastoor 
J. Hermans m.m.v. Kzing 
 
Zondag 10 april Palmzondag
BRONKERK
10.00 uur: dhr. T. van Driel; Apeldoorn 
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering; pastoor 
J. Hermans;  m.m.v. Credo

Woensdag 13 april
BRONKERK
17.30 uur Maaltijd op weg naar Pasen
ONZE LIEVE VROUWEKERK
20.00 uur: Oliewijding

Donderdag 14 april Witte Donderdag
BRONKERK
19.30 uur ds. B Stigter; Ugchelen 
Dienst van Schrift en tafel
ONZE LIEVE VROUWEKERK
20.30 uur: Eucharistieviering; pastoor 
J. Hermans; m.m.v. Credo

Vrijdag 15 april Goede Vrijdag
BRONKERK
19.30 uur ds. B Stigter; Ugchelen
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur Kruisweg voor kinderen; 
m.m.v. Kinderkoor

15.00 uur Kruisweg; diaken R.  
Dashorst; Gregoriaans
20.30 uur Viering Goede Vrijdag;  
pastoor J. Hermans; m.m.v.  
Sostenuto

Zaterdag 16 april Stille Zaterdag; 
Paaswake
BRONKERK
21.30 uur ds. B Stigter; Ugchelen
In deze dienst wordt de maaltijd van 
de Heer gevierd.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
22.30 uur: Eucharistieviering; pastoor 
J. Hermans, m.m.v. Credo

Zondag 17 april  Pasen
BRONKERK
10.00 uur: ds. E. van Iperen
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering; pastoor 
J. Hermans, m.m.v. Lucente

Maandag 18 april 2e paasdag
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering; pastoor 
J. Hermans;  cantor
m.m.v. Hans Veldkamp en Fons  
Kronenberg

De komende week leven wij toe naar 
Pasen. Middels het project “Naar 
nieuw leven op Gods aarde” hebben 
we de afgelopen weken gezocht naar 
verbanden tussen Jezus’ weg naar 
nieuw leven op Gods aarde en onze 
omgang met de aarde. Wat kunnen 
we, met het oog op de ecologische 
crisis, leren van Jezus’ weg? Het mid-
denpad van de kerk stond symbool 
voor die weg: Jezus’ voetstappen wa-
ren erop te zien, en elke week werden 
we uitgenodigd onze eigen voetstap 
te beschrijven met gedachtes en 
voornemens. “Zet je voetstappen in 
die van Mij” zongen we met de kin-
deren en passeerden we een “halte” 
met een werkwoord dat we in de 
dienst thematisch uitwerkten.

Zondag 10 april
Dhr. Theo van  Driel uit Apeldoorn is 
op deze Palmzondag de voorganger.
Voor de kinderen is het een extra 
feestelijke dienst als ze palmpaas-
stokken maken en deze meenemen 
naar de dienst.  

Diaconie collecte: Eigen Diaconie
Uitgangscollecte: 
Stichting Schuldhulpmaatje
Apeldoorn

Donderdag 14 april Witte Donderdag
In deze dienst hoopt voor te gaan ds. 
Bas Stigter en vieren we de Maaltijd 
van de Heer  
Diaconie collecte: Werelddiaconaat 
Uitgangscollecte: 
Stichting Schuldhulpmaatje
Apeldoorn

Vrijdag 15 april Goede Vrijdag
Voorganger in deze dienst is ds. Bas 
Stigter. Deze dienst staat in het teken 
van het lijden en sterven van onze 
Heer.

Zaterdag 16 april Paaswake
Voorganger in deze dienst is ds. Bas 
Stigter. In deze dienst zal ook de 
maaltijd van de Heer worden gehou-
den. 

Zondag 17 april Pasen
Voorganger in deze dienst is ds. Eline 
van Iperen.In deze dienst vieren we 
de opstanding van Jezus uit de dood. 
Diaconie collecte: Werelddiaconaat 
Uitgangscollecte: 
Stichting Schuldhulpmaatje
Apeldoorn

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

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

Kerkdiensten

BIJ DE DIENSTEN

Een communicatiewerkgroep 
heeft een overzicht gemaakt van 
de communicatiemiddelen die de 
Bronkerk heeft. Daarbij wordt on-
derscheid gemaakt tussen actuele 
informatie en info voor de langere 
termijn. Elke raad/college kan zo 
bepalen waar zij hun informatie 
kunnen plaatsen. Zo is de Digitale 
Nieuwsbrief voor het actuele(ker-
kelijke) nieuws en de Bron voor 
nieuws dat minder urgent is. Bo-
vendien is die informatie ook meer 
dorpsgericht. De website van de 
Bronkerk heeft een voorpagina 
waar de meest actuele informa-
tie staat. De pagina’s daarachter 
geven een vervolgtekst of meer 
achtergrondinformatie. Het bijhou-
den van een website is voor elke 
organisatie een uitdaging. Hoewel 
de huidige website pas 4 jaar oud 
is moeten er steeds aanpassingen 
gedaan worden om de toeganke-
lijkheid te behouden. Een klus die 
de werkgroep nu heeft opgepakt. 
Niet iedereen blijkt aan de web-
site te denken bij het doorgeven 
van informatie/uitnodigingen etc. 
Daarom ook de oproep aan de 
website te denken als u nieuws 
wilt delen. U kunt dit dan door-
geven aan de webmaster, web-
master@bronkerk.nl Vanaf dit jaar 
verschijnt er geen informatiegids 
meer. De werkgroep bekijkt ook 
hoe de info uit de informatiegids 
toch beschikbaar kan blijven, al 
hoewel veel info uit de gids ook op 
de website staat.

De oorlog in Oekraïne betekent 
onbeschrijflijk veel leed voor de 
mensen daar. Ons hart en onze 
gebeden gaan naar hen uit! Hon-
derdduizenden ontvluchten hun 
land, waarvan velen via Moldavië, 
één van de armste landen in Eu-
ropa. Via ons project van het kin-
dertehuis Casa Speranta heeft de 
Bronkerk daar rechtstreekse con-
tacten. Onze vrienden ter plaatse 
vangen nu al veel vluchtelingen 
op en er zijn meer vluchtelingen 
onderweg. Nagenoeg alleen vrou-
wen met kinderen, omdat de man-
nen achterblijven in de Oekraïne. 
De vrouwen en kinderen worden 
opgevangen bij mensen thuis, 
maar gelukkig biedt ook Casa 
Speranta goede tijdelijke opvang. 
Er is nu snel extra steun nodig om 
de vluchtelingen te helpen met 
eten, dekens, kleding, luiers enz. 
Meehelpen kan door een donatie 
op ons rekeningnummer voor Mol-
davië. NL53 RABO 0320 8629 76 
t.n.v. C. van As, of de rekening van 
de diaconie van de Bronkerk IBAN 
NL72 RABO 0103 1157 73.

Website Bronkerk

‘Zoals een boom 
geplant aan helder water

zo is de mens 
die op de Heer vertrouwt’

Die Heer is waarlijk opgestaan!

Kom op voor 
de vluchtelingen 

Voedselbank
In de maand April sparen we voor de Voedselbank; Koffie, thee, houdbare 
melkproducten en suiker. Ook andere houdbare producten zijn altijd welkom. 
De producten kunnen afgeleverd worden op zaterdagochtend van 9.00- 
12.00 uur in de krat voor de garagedeur aan de Karhulstraat 19 en natuurlijk 
ook in de kerk in de mand. 
Alvast hartelijk bedankt. 

Met vriendelijke groet, 
Bert Brink  
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Geluidswerende
maatregelen A1:
Zuidzijde krijgt
geluidsscherm

Wat vliegt de tijd! Dit is alweer Bron nummer 6 van dit 
jaar, met veel kleur omdat het Pasen is. We hebben de 
klok inmiddels teruggezet, de dagen zijn weer langer. 
De magnolia’s staan in volle bloei en ook ander groen 
laat zich voorzichtig zien. Maar zoals zo vaak wordt ge-
zegd ‘doet april wat ie wil’ en dus zullen we vast ook 
nog op een winterse bui of een temperatuur onder nul 
worden getrakteerd. Ach ja, het hoort er allemaal bij. 

Enquête
Zoals in de vorige Bron aangegeven willen we als 
Dorpsraad via onze enquête graag input bij u opvragen 
zodat wij met deze input heldere doelen kunnen stellen 
voor de toekomst van Ugchelen. We zijn nu zover om 
deze enquête uit te zetten en in deze Bron kondigen we 
de eerste mogelijkheid hiervoor aan! 

Hierbij ziet u een QR-code (ja ja, 
de Dorpsraad gaat ook met zijn tijd 
mee!) Neem uw tablet of telefoon, 

zet de camera aan, richt uw camera op de code, waar-
na de QR-code automatisch ‘gelezen’ wordt. U wordt 
(zonder dus een feitelijke foto te nemen) direct door-
gelinkt naar onze online enquête waar U meteen kunt 
starten met invullen. Lukt dit niet dan kan dit mogelijk 
liggen aan de instellingen van uw telefoon. Wanneer 
het niet lukt dan is er de mogelijk om via een link op 
onze website www.dorpsraadugchelen.nl  de enquête 
in te vullen. We hopen dat u uw stem laat horen en zien 
uw input graag tegemoet!

Algemene Ledenvergadering (ALV) Dorpsraad
Graag maken we ook nog even van de gelegenheid 
gebruik om onze Algemene Ledenvergadering die ge-
houden wordt op dinsdag 10 mei in Ugchelens Belang 
onder uw aandacht te brengen. Komt u ook?! Heeft u 
nog ideeën voor onderwerpen die we tijdens de ALV 
kunnen bespreken, dan kunt u uw suggesties mailen 
naar info@dorpsraadugchelen.nl  

Nieuws vanuit de Dorpsraad 

Lotgenoten bijeenkomst voor gedupeerden 
van de Toeslagenaffaire

Vanuit de gemeente wordt er een 
lotgenoten bijeenkomst georga-
niseerd voor gedupeerden van 
de Toeslagenaffaire.

Enkele gedupeerden hebben 
namelijk aangegeven dat ze 
behoefte hebben om elkaar te 
ontmoeten en verhalen te delen 
omdat het prettig is anderen te 
spreken die hetzelfde hebben 
meegemaakt.

Het college van burgemeester 
en wethouders heeft hier dus 
gehoor aan gegeven en organi-
seert daarom een lotgenotenbij-

eenkomst op 11 april 2022 van 
19:30 tot 21:30 uur op het Stad-
huis waarbij praten mag en al-
leen luisteren mag natuurlijk ook. 
U hoeft zich hiervoor niet aan te 
melden, u kunt gewoon binnen-
lopen. 

Tijdens deze bijeenkomst heeft u 
als gedupeerde ook de mogelijk-
heid om kennis te maken met de 
medewerkers van het gemeente-
lijke Meldpunt Toeslagenaffaire 
die u kunnen ondersteunen bij 
vragen die mogelijk (nog) spelen.

Zoals u eerder in de Bron heeft 
kunnen lezen is ons burgeriniti-
atief Fietsmaatjes Apeldoorn en 
Omstreken druk bezig met op-
starten. Het gaat best hard! In-
middels hebben we met geld dat 
door diverse fondsen beschikbaar 
is gesteld al een paar duofietsen 
kunnen bestellen, deze worden in 
mei geleverd. We kijken er naar 
uit om hier in Ugchelen van start 
te kunnen! 

Kent u een geschikte stallings-
plek? 
We zoeken nu voor onze twee Ug-
chelse duofietsen een stallings-
plek. Wellicht heeft u in uw bedrijf 
of zorginstelling of als particulier 

nog ergens een mooi plekje over? 
Of heeft u een suggestie? We 
zoeken een droge en afgesloten 
ruimte die groot genoeg is voor 
onze duofiets (circa 2 bij 2m) met 
een voldoende brede ingang (cir-
ca 1,20 m). De locatie moet 7 da-
gen per week bereikbaar zijn voor 
onze fietsvrijwilligers die de fiets 
voor hun fietstocht komen opha-
len. Ook is het belangrijk dat er 
een oplaadmogelijkheid voor de 
accu aanwezig is. Het mooiste 
is als de locatie centraal gelegen 
is en ruime openingstijden heeft. 
Maar we zouden bijvoorbeeld ook 
kunnen werken met een sleutel-
kastje met pincode. Samen kun-
nen we nadenken of de locatie 

geschikt is of eenvoudig geschikt 
gemaakt kan worden. 

We hebben uw steun nodig om 
ons initiatief te laten slagen en 
de mensen in Ugchelen die mo-
menteel niet zelfstandig kunnen 
fietsen weer de deur uit te la-
ten gaan. Contact: Jeroen van 
Meijgaarden (06 17492923) of via 
ons mailadres fietsbeheer@fiets-
maatjesapeldoorn.nl. 

Fietst u straks met ons mee? 
U kunt zich voor kennismaking 
en een proefrit opgeven via  
www.fietsmaatjesapeldoorn.nl, 
info@fietsmaatjesapeldoorn.nl of 
06-456 3 7777.

Na jarenlang voorwerk heeft de 
minister van Infrastructuur en Wa-
terstaat op 8 februari 2022 het 
saneringsplan Oost-Nederland 3 
vastgesteld. Het verzoek tot sane-
ring is door Rijkswaterstaat inge-
diend in het kader van het Meer-
jarenprogramma Geluidssanering 
(MJGP). Doel is het verlagen van 
de geluidsbelasting voor de in het 
saneringsgebied gelegen wonin-
gen. Het saneringsplan heeft onder 
andere betrekking op de snelweg 
A1. Aan de noordzijde van de snel-
weg staat al een geluidsscherm 
van vier tot vijf meter hoog. Aan de 
zuidzijde zijn geen geluidwerende 
maatregelen langs de snelweg te 
vinden. Daar gaat nu verandering 
in komen!

Het ministerie heeft besloten dat er 
een geluidsscherm van twee me-
ter hoog zal komen vanaf de oprit 
van de A1 ter hoogte van de Euro-
paweg tot iets voorbij het viaduct 
G.P. Duuringlaan. De totale lengte 
zal ongeveer 1.200 meter worden. 
De uitvoering zal binnen vijf jaar 
plaatsvinden. Daarnaast is het de 
bedoeling dat als zogenaamde 
bronmaatregel het bestaande asfalt 
op een strook van 800 meter wordt 
vervangen door geluid reducerend 
asfalt, zogenaamd 2-laags ZOAB. 
Dit wordt zowel op de noordelijke 
(A1 links richting Amersfoort) als 
ook op de zuidelijke rijbaan (A1 
rechts richting Deventer) toege-
past tussen de viaducten Hoen-
derloseweg en G.P. Duuringlaan. 
De asfaltwerkzaamheden worden 
waarschijnlijk ingepast in het re-
guliere groot onderhoud dat voor 
2027 staat gepland.

In het verleden is door inwoners 
van Ugchelen lobby gevoerd om 
het geluidsscherm aan de noordzij-
de hoger te maken en verder door 
te laten lopen tot voorbij de oprit 
Europaweg. In het nu vastgestelde 
saneringsplan zijn deze maatrege-
len helaas niet opgenomen. Ook 
het vraagstuk van de luchtkwaliteit 
was geen onderdeel van het sane-
ringsplan.

Op www.rijkswaterstaat.nl/mjpg 
kunt u op de geluidmaatregelen-
kaart de voorgenomen maatrege-
len inzien.

Oproep: stallingsruimte voor duofietsen gezocht!
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Kijken en kijken
OVERWEGING

Als ik vroeger wel eens in een zor-
ginstelling moest zijn om iemand 
op te zoeken of om een viering te 
leiden, was ik blij als ik weer buiten 
stond. Ik zag het leven binnen de 
muren als iets waar je maar beter 
ver van kon blijven. Wat ik zag in 
de instelling raakte mij op een on-
prettige manier, ik had het met de 
bewoners te doen, voelde medelij-
den, en dacht vaak: je zult er maar 
wonen.  
Hoe anders zijn de dingen van bin-
nen uit. Als je niet een uurtje maar 
hele dagen doorbrengt in een in-
stelling. Als je beter kijkt. Als je de 
tijd neemt dat wat je ziet te laten 
doordringen. Als je luistert. Ik heb 
ontdekt dat Rumah Saya een klei-
ne samenleving is, waar getroost 
wordt, gelachen, geleefd. 
Het verhaal over de opstanding in 
het evangelie van Johannes gaat 
over manieren van kijken. Een 
vluchtig kijken, een aandachtig 
kijken, een kijken waardoor je ver-
andert. 
Als Maria bij het graf komt ziet zij 
dat de steen is weggerold. Ze vindt 
het moeilijk naar het graf te gaan, 
en vooral ook, om er te blijven. Ze 
werpt een snelle blik en trekt haar 
conclusies. Ze vertelt aan Simon 
Petrus en Johannes dat ze “de 
Heer hebben weggehaald.”
Bij Simon Petrus gaat het anders, 

hij kijkt verder, de schrijver gebruikt 
hier ook een ander woord voor 
“zien”, een woord dat iets met God 
te maken heeft. God is in het ge-
ding, vermoedt Simon Petrus. Dit 
past bij het beeld dat we van Petrus 
hebben. Altijd zoekt hij naar sporen 
van de Eeuwige. 
Dan pas gaat Johannes het graf 
binnen. Hij heeft het nodig dat ie-
mand vóórgaat. “Hij zag het en 
geloofde” schrijft de evangelist dan. 
De schrijver komt hier met een der-
de woord voor “zien”. Steeds meer 
diepte krijgt het woord, steeds 
meer lading. Dit zien is een gelovig 
zien, een zien dat uitzicht geeft.

Maria staat nog bij het graf. Zij heeft 
zoveel verdriet dat haar blik ver-
troebeld is. Maria gaat pas zien als 
de engel haar aanspreekt en ge-
ruststelt. En ze krijgt nieuw vertrou-
wen als zij gezien wordt door een 
ander mens, in wie zij de liefde en 
zorg van Jezus herkent. Pas dan 
kan zij opstaan en verder gaan. 
Je kunt vluchtig kijken, je kunt aan-
dachtig kijken of je kunt zo kijken 
dat er iets in jou verandert. Dan 
wordt kijken een ervaring. En staat 
nieuwe hoop in je op. 

Heleen van Beelen
Geestelijk verzorger Rumah Saya

Doet u mee met onze vastenmaal-
tijden op 30 maart, 6 april en 13 
april om Ons samen te bezinnen op 
komend Paasfeest ? Midden in de 
week even stil te staan bij  de ander 
en onszelf ? Deze 40-dagen-tijd 
ons bewust te zijn van al het lijden 
om ons heen ? Elkaar te bemoedi-
gen ? Samen te delen in muziek, 
een gedicht, een bijbeltekst ? Een 
sobere maaltijd te gebruiken? Van 
harte welkom op de woensdagen 
om half zes in de Bronkerk.

Een aantal keren per jaar wordt 
er voor de kinderen van de basis-
school leeftijd een “Feestje in de 
kerk” georganiseerd. Het is een 
idee van de PKN en het wordt ook 
wel Kliederkerk genoemd. Er zijn 
elke keer drie vaste onderdelen: 
1. Samen ontdekken, 2. Samen 
vieren, 3 Samen eten. De laatste 
keer op 13 maart was het thema 
Jozef en zijn jas vol dromen. Tij-
dens het samen ontdekken, kon-
den de kinderen met hun (groot)
ouders opdrachten doen die een 
link hadden met het Bijbelverhaal 
over Jozef en zijn broers. Ze knut-
selden o.a. een put, tekenden hun 
dromen en maakten een reis naar 
Egypte met allerlei hindernissen. 
Ook deden ze een jaloezieproef-
je en versierden ze Jozefs jas. 
Kijk maar eens naar de foto hoe 
prachtig ze zijn allemaal. Jaloers 
geworden, deze kinderen kunnen 
u vertellen dat je met een portie 
liefde die jaloezie kunt veranderen. 
Tijdens het samen vieren werd er 
geluisterd naar en gezongen over 
het verhaal van Jozef. En tot slot 
natuurlijk samen eten. Er werd 
heerlijk gesmuld van de pannen-
koeken, gebakken door een paar 
gemeenteleden. Enthousiast ge-
worden? De volgende keer is ge-
pland op zondag 12 juni. Het is van 
16.00 uur tot 18.30 uur. Welkom 
zijn alle kinderen van de basis-
school met ouders of grootouders, 
je hoeft geen lid van de kerk te zijn. 
Wel graag opgeven bij feestjeinde-
kerk@bronkerk.nl

wo 6 apr Johannes 16:25-33
do 7 apr Johannes 17:1-12
vr 8 apr Johannes 17:13-26
za 9 apr Jeremia 26:1-9
zo 10 apr Jeremia 26:10-24
ma 11 apr Jeremia 27:1-11
di 12 apr Jeremia 27:12-22
wo 13 apr Jeremia 28:1-17
do 14 apr Johannes 18:1-27
vr 15 apr Johannes 18:28–19:30
za 16 apr Johannes 19:31-42
zo 17 apr Johannes 20:1-18
ma 18 apr Johannes 20:19-31
di 19 apr Jeremia 29:1-9
wo 20 apr Jeremia 29:10-23

Vastenmaaltijden

Feestje in de kerk

Jezelf zijn!  Waar en wanneer voel jij dat je jezelf kunt 
zijn? Op school, thuis, op straat, bij familie of in de 
supermarkt? Verschillende verhalen kwamen naar 
voren en werden gedeeld met elkaar. We hebben na-
gedacht, gesproken en een kaars aangestoken voor 
de mensen uit de Oekraïne. Het verhaal van Gideon 
die als jongste zoon met veel lawaai en vuur de oor-
log overwon. We hebben onszelf getekend, passende 
kaartjes gezocht en gereflecteerd. Gereflecteerd? Hoe 
dan? Door in een spiegel te kijken naar jezelf en wat 
zie je dan? Een stukje bewuster worden wie je bent. 
Want je zelf zijn is misschien wel het moeilijkste wat er 
is.Volgende jeugdkring is 22 mei en je bent welkom, 
neem een vriend of vriendin mee. Ook als je niet naar 
de kerk gaat ben je welkom om mee te doen, graag 
zelfs

Hopelijk tot dan, in de bronkerk om 10.00 uur  
beginnen, er is voor jou altijd plek in onze ruimte.

Janny van Asselt 

PS, Tijdens de jeugdkring mochten mensen ook sta-
tiegeldflessen inleveren voor school om te schenken 
aan 555 voor Oekraïne met een mooie opbrengst van 
19 euro, maar liefst 50 flessen!  En mensen hebben 
spontaan geld gegeven.

Hartelijk bedankt allemaal.

Be yourself

Uit de bijbel
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Bespeel jij de trombone, de bes-
bas of zelfs de grote tuba? Of is 
de akoestische gitaar of de ge-
plukte bas jouw instrument? Ben 
je pianist? Of houd je ervan om op 
de klarinet melodieën te omspe-
len en te versieren? Bespeel je 
soms de trompet of cornet? Dan 
zouden we graag in contact met 
je komen. Samenspelen is zoveel 
leuker dan alleen. Kees, Jan en 
Nico zijn liefhebbers van de oude 
jazz in de New Orleans stijl. Ze 
spelen zowel de droevige blues 
als de vrolijk ritmische dixieland 
standards. Kees speelt op het het 
wasbord en zingt het hart uit zijn 
lijf, Jan bespeelt de slagbanjo en 
Nico speelt en improviseert op de 
sopraansaxofoon. Om een vol-
waardige band te kunnen vormen 
zoeken we aanvulling. Om een 
beeld te krijgen van wat ons voor 
ogen staat zou je op You Tube 
eens kunnen kijken en luisteren 
naar Tuba Skinny. Zij zijn profes-
sionals en wij amateurs, maar het 
ongedwongen muziekmaken, dát 
hebben we gemeen. We maken 
muziek voor onszelf, voor ons 
plezier. Maar er zijn gelegenhe-
den waarop we ons best eens 
willen laten horen.
 We spelen nu om de veertien da-
gen twee uur samen. Als jij mee 
wilt doen, en dat zouden we erg 
waarderen, dan kunnen we met 
jou rekening houden als het gaat 
om de frequentie en het tijdstip 
van samenspelen. Wat zou het 
gaaf zijn om in onze eigen omge-
ving deze muziek te maken en af 
en toe te laten horen. 

Mogen we van je horen?
Bel dan 055-3124044 of  
06-44960375

Nico van Dam

Muzikanten gezocht

 
 

In een feestelijke bijeenkomst 
presenteerde de Ugchelse Hil-
je Mulder op zaterdag 26 maart 
haar eerste boek met de titel 
Roadtrip Compostella. Over de 
persoon Hilje en over haar de-
buutroman las u al in de vorige 
Bron. Op het gazon van Spel-
derholt was een heel grote be-
doeienentent gespannen voor 
de meer dan tachtig genodig-
den. Voor een heerlijk zonnige, 
goed verzorgde, bijeenkomst 
voor familie, vrienden, collega’s 
en oud collega’s om met haar dit 
beginnersgeluk te vieren. Hilje 
is gelukkig dat ze op het spoor 
is gekomen van haar schrijvers-
kwaliteiten en die blijdschap, 
die spatte eraf! Met aansporing 
van haar zus en vriendinnen be-
gon ze vijf jaar geleden aan het 
schrijven van dit boek. Nu is het 
te koop in de boekwinkels en te 
leen in de bibliotheek. Ze blijkt 

er zelf nog beduusd onder; van 
de tienduizend scripts die uitge-
vers jaarlijks ontvangen wordt 
slechts één procent ook echt 
uitgegeven. Uitgever Ellessie 
zag wat in dit boek én in de au-
teur en gaf haar een optie voor 
nog twee boeken.
Hilje maakte haar tocht naar 
Santiago de Compostella met 
een camper. En ook dié stond 
er! Ze had beginnend camper-
verhuurder Het Loo gevraagd 
om aanwezig te zijn om zich bij 
deze gelegenheid ook te komen 
presenteren. Twee debutan-
ten…Hilje werd deze middag 
geïnterviewd door haar vrien-
din Marjan Krijgsheld die het 
boek heeft geïllustreerd en de 
posters en mokken heeft ont-
worpen. Een ontspannen ge-
sprek, ze kennen elkaar al van 
de schoolbanken, waarin Hil-
je nu eens vertelde over haar 

pelgrimsreis dan weer over het 
verloop van het schrijfproces. 
Dat creatieve proces van schrij-
ven ervaart ze als magisch en 
verrijkend. Ontroerend was het 
moment dat Hilje haar zus Anja 
het eerste exemplaar overhan-
digde en haar bedankte met de 
woorden: ”jij hebt in mij gelooft”.
Hilje bedankte haar kritische 
meelezers, de illustrator en 
uitgever waarna ze achter een 
tafel plaatsnam om de gekoch-
te boeken te signeren en van 
een persoonlijke opdracht te 
voorzien. De genodigden nut-
tigden hun drankjes en namen 
alle tijd om praatjes te maken. 
Want zowel de zonneschijn als 
de prachtige locatie Spelderholt 
nodigden uit om vooral geen 
haast te maken…

Tekst: Nico van Dam
Foto: Dirk Reiding

Feestelijke boekpresentatie
ROADTRIP COMPOSTELLA

Waterloopleinmarkt 50 jaar
Zoals u mis-
schien al 
hebt gelezen 
in een voor-
gaande Bron; 
de Water-

loopleinmarkt wordt voor de 50ste 
keer georganiseerd rond de Bron-
kerk. Na alle corona maatregelen 
en het uitstellen van de markt ho-
pen medewerkers en organisatie 
dat het nu echt door mag gaan.
De markt werd bedacht door de ti-
energroep, de jongerengroep van 
de Hervormde Kerk, wat nu de 
Bronkerk is. Men wilde geld inza-
melen om voor een eigen ruimte 
achter de kerk om elkaar te ont-
moeten.
De plannen  werden verder uitge-
werkt en daar was geld voor nodig. 

Het Amsterdamse Waterlooplein 
werd naar Ugchelen gehaald en 
groeide uit naar een jaarlijks eve-
nement, inmiddels bekend in bin-
nen en buitenland.  De Waterloop-
leinmarkt 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 be-
zoekers, advertenties van vroeger 
en mooie foto’s . Ondertussen zijn 
de voorbereidingen voor de 50ste 
markt op 21 mei in volle gang. We 

hopen dat u met plezier de Bron 
leest en zo een klein beetje de ge-
schiedenis van de  Waterlooplein-
markt mee viert.

Stekken voor 
de Waterloopleinmarkt

De Waterloopleinmarkt vraagt 
voor de planten en bloemen-
kraam op de markt van 21 mei 
a.s. Stekjes, zaailingen etc. 
Gaat u aan het werk in uw tuin 
en scheurt u uw vaste planten of 
hebt u zaailingen of zomerbloei-
ers over, breng ze in de week 
voor 21 mei naar De Duiker.

Hebt u vragen bel met Hettie 
Wouda Tel: 5221201
Al vast hartelijk dank.
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Na een periode van dan-wel-
en-dan-weer-niet samen mo-
gen zingen zijn de repetities 
van Novo-Cantare een paar 
weken geleden weer begon-
nen. Het is heel fijn elkaar nu 
weer te ontmoeten en te kun-
nen zingen zonder speciale 
maatregelen.

De afgelopen periode konden 
we thuis regelmatig oefenen, 
want onze  dirigent gaf met re-
gelmaat een filmpje door met 
een in te studeren eenvoudige 
canon. Op de website van het 
koor stonden al diverse mu-
ziekbestanden waarmee we 
altijd al aan de slag konden. Al 
was het niet in koorverband, er 
kon zeker gezongen worden.
  
Als koor kijken we nu weer 
vooruit en wel naar een con-
cert dat voor het eind van dit 
jaar in de planning zit. 

Ook belangstelling voor 
zingen in een koor?                                                                                                
Novo-Cantare is een gemengd 
koor en heeft een christelijke 
signatuur met een breed re-
pertoire van het geestelijke 
lied, passiecantates en licht 
klassieke werken. Het koor is 
momenteel ca. 60 leden groot.

We zien graag nieuwe koorle-
den tegemoet met m.n. voor de 
baspartij. Heeft u zin om mee 
te zingen? U bent van harte 
welkom op de dinsdagavond 
in De Bronkerk te Ugchelen. 
Deelname op projectbasis 
behoort ook tot de mogelijk-
heden. Neem eens contact 
op met onze secretaris, tel. 
06- 13249437. Zij kan u alles 
vertellen wat u weten wilt.  Of 
bezoek onze website 
www.novo-cantare.nl

CKV Novo-Cantare 
zingt weer

 
 

Enkele weken geleden stond er in 
De Bron een oproep om herinne-
ringen te delen aan de inmiddels 
gesloopte bibliotheek van Ugche-
len. Oud-medewerkster Lizette de 
Koff zette een aantal leuke anek-
dotes op een rij.

“Met veel leedwezen ben ik steeds 
gaan kijken naar de sloop van de 
voormalige bibliotheek. Ik heb er 
elf jaar lang, van 2001 tot en met 
de sluiting in 2012, met veel ple-
zier gewerkt.

In Ugchelen had de bibliotheek 
een sociale functie. Vaak gebeur-
de het dat mensen gezellig een 
tijdje met elkaar stonden de bab-
belen. Een fijne ontmoetingsplek. 
In de leeszaal kwamen mensen 
een krantje lezen of in de tijdschrif-
ten bladeren.

Het gebouw bevatte ook de ga-
rage van de twee boekenbussen. 
Op de bovenverdieping bevond 
zich het boekenmagazijn van de 
boekenbussen. Als leners voor 
boeken kwamen die niet beneden 
in de bibliotheek stonden, maar 
wel in het bezit van de boeken-
bussen waren, dan renden we de 
trap op om de boeken uit de boe-
kenbuscollectie te pakken. Dit was 
erg goed voor onze conditie, en de 
leners waren erg bij met hun ge-
wenste boek.

Een boekenbuscollega was dol op 
geroosterd brood. Menig keer is 
het brandalarm afgegaan, omdat 
hij zijn boterham in het tosti-ijzer 
stopte. Dan moest er naar bene-
den gerend worden, om het brand-
alarm af te zetten. Dit gebeurde 

niet altijd snel genoeg, en dan ver-
scheen de brandweer.
Op een tijdstip dat de bibliotheek 
nog niet open was, werden kin-
deren ontvangen en wegwijs ge-
maakt door het gebouw. Natuurlijk 
werden ze ook voorgelezen.

In de schoolvakanties werden er 
jeugdvoorstellingen in de leeszaal 
gegeven. De leeszaal werd dan 
met gordijnen afgezet. Tijdens de 
uitlening konden we meegenieten 
van de enthousiaste reacties van 
de kinderen. 

Tijdens de intocht van de rolstoel-
vierdaagse, die langs de biblio-
theek voerde, was het personeel 

gedwongen wat langer te werken, 
want we konden niet wegkomen. 
Dit was voor ons geen straf. We 
gingen buiten staan om naar de 
mensen te zwaaien en voor ze te 
klappen. 

Vorige week ging ik nog een keer 
kijken, en stond er een echtpaar 
naast mij. Zij vonden het niet erg 
dat het gebouw werd gesloopt, 
want zij komen er te wonen. Ik 
wens de nieuwe bewoners veel 
plezier in ons mooie Ugchelen.”

In een volgende editie van De 
Bron zijn nog meer herinneringen 
aan de voormalige bibliotheek van 
Ugchelen te lezen.

‘Elf jaar lang met veel plezier gewerkt’
HERINNERINGEN AAN BIBLIOTHEEK

17 augustus 2012. Lizette (rechts) draait de deur definitief op slot, 
samen met collega’s Tony en Marjolein.
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De inzamelingsactie van het Chris-
telijk Noodfonds Apeldoorn onder 
de titel ‘Apeldoorn geeft warmte’ 
is een groot succes geworden. 
Vanaf Kerst 2021 tot half februari is 
geld ingezameld en in totaal is er  
€ 100.000,-- opgehaald. Wat een 
mooi bedrag!

Duizend huishoudens werden 
bereikt
Ieder kreeg een bedrag van € 
100,-- in de vorm van een waar-
debon voor een supermarkt. De 
meewerkende supermarkten, 
Boni, Jumbo van de Bunt, Jumbo 
Wiegmans, Jumbo Eglantier en 
Özbaktat deden daar nog € 5,-- 
bovenop. De pakketjes zijn door 
vrijwilligers uit de kerken, waaron-
der uit de Bronkerk, en uit de Eyup 
Sultan moskee bij de mensen ge-
bracht. Er is een goede samenwer-
king geweest met de Voedselbank, 
diverse andere hulporganisaties en 
schuldhulpverleners om deze actie 
tot een succes te maken. We kre-
gen veel bedankjes van mensen 
die een gift ontvingen.

Ondersteuning is hard nodig
Het geeft een heel warm gevoel 
dat zoveel mensen vertrouwen 
hebben getoond in deze actie, 
door te geven of een aanvraag te 
doen. Zo creëren we verbonden-
heid in de gemeente Apeldoorn. 
We weten heel goed dat we met 
deze actie de problemen van 
mensen niet kunnen oplossen. 
We doen een dringend beroep op 
de politiek ervoor te zorgen dat er 
structurele oplossingen komen 
voor financieel kwetsbare mensen. 
Zeker nu ook de oorlog in Oekra-
ine weer een groot effect heeft op 
de energieprijs.

Samen Delen
Het is dan ook niet voor niets dat 
de kerken binnenkort de actie Va-
kantiegeld Samen Delen weer or-
ganiseren. Het voelt goed dat er in 
Apeldoorn zoveel bereidheid is om 
te delen.

De vorige keer  is verteld dat we 
zaterdag 9 april om 9:30 u zouden 
wandelen vanuit Lieren. Helaas is 
daar een kink in de kabel geko-
men, waardoor we die zaterdag 
gaan wandelen vanuit de Bronkerk 
in Ugchelen, Hoenderloseweg 10, 
waar we twee jaar geleden ook 
onze start hadden. Het wordt weer 
een prachtige wandeling van 10 ki-
lometer o.a. door het Ugchelse bos 
bij Het Leesten. U bent van harte 
uitgenodigd mee te wandelen on-
der het thema “Op adem komen”.

Apeldoorn geeft warmte  
 

Wil je meer energie? Betere conditie? Dagelijkse 
boodschappen met gemak tillen? Harder fietsen 
op je mountainbike? Van je rugpijn af? Een ge-
stroomlijnd lichaam? Meer plezier in je leven?
Dat kan en het kan zelfs in twinig minuten per 
week!

De training bij fit20 heeft een aantal bijzonde-
re kenmerken. Beoefenaars, fit20’ers, trainen 
slechts twintig minuten per week, op afspraak, on-
der begeleiding van een speciaal opgeleide fit20 
trainer. De intensieve vorm van trainen geeft een 
dusdanige prikkel dat het lichaam zich aanpast en 
zo sterker, fitter en energieker wordt. 
Deze effectieve training, met een solide weten-
schappelijke onderbouwing, heeft zich inmiddels 
bewezen. fit20 heeft inmiddels 175 studio’s ver-
spreid over twaalf landen. 

Hilde Scherrewitz, eigenaresse van fit20 
Apeldoorn: “Ik geef al twaalf jaar de fit20 training, 
inmiddels samen met tien collega’s. Ik heb al hon-
derden mensen getraind. Het mooiste van de fit20 
training vind ik dat iedereen op zijn of haar niveau 
kan trainen. Het maakt dus niet uit hoe fit je bent 
of hoe oud je bent, wij maken altijd een training op 
maat. Onze deelnemers zijn tussen de 17 en 94 
jaar! De resultaten die behaald worden zijn fan-
tastisch. Iedereen die bij ons traint wordt sterker, 
krijgt een betere conditie, meer energie en een be-
ter herstelvermogen. En dat merk je terug in alles, 
of het nou in een sport is die je graag beoefent, 
bij het boodschappen tassen tillen, traplopen, spe-
len met je (klein)kinderen of dat je ‘s avonds nog 

energiek bent. We dragen echt bij aan de kwaliteit 
van leven van onze fit20’ers en dat vinden wij het 
mooiste dat er is!

De fit20 training mag je gratis uitproberen. Je kunt 
je opgeven via de site of je kunt ons bellen of mai-
len. 

fit20 Apeldoorn Zuid
Oude Apeldoornseweg 43 A
055 203 40 19
apeldoorn-zuid@fit20.nl
www.fit20.nl

Het kan écht!
FIT IN TWINTIG MINUTEN

Stoelyoga, dat is yoga met de stoel als basis. Het 
is een laagdrempelige vorm van bewegen, waarbij 
we uitgaan van het plezier en de bewegingsvrijheid 
van jouw lichaam. De oefeningen vinden plaats 
op de stoel, en we kunnen de stoel ook gebruiken 
als steuntje om in balans te blijven. Stoelyoga kan 
gedaan worden door iedereen, ongeacht leeftijd of 
conditie. Het is een toegankelijke vorm van bewe-
gen. Veelal zien we dat het fijn is voor ouderen, en 
mensen die een fysiek minder gemakkelijk bewe-
gen. 

In de stoelyoga staat het respecteren van je eigen 
mogelijkheden centraal, en worden de bewegingen 
zodanig gedaan dat ze passend zijn voor jou. In 
een stoelyoga-les maken we gebruik van yoga-hou-
dingen die zijn aangepast voor de stoel, rek- en 
strekoefeningen, versterkende oefeningen, ont-
spannings-en ademhalingstechnieken en medita-
tie. Elke les heeft haar eigen verhaal, en we maken 
als het ware een korte reis samen, zodat je na de 
stoelyoga-les weer heerlijk opgeladen en ontspan-
nen je dag kunt vervolgen. 

Het regelmatig doen van stoelyoga heeft verschil-
lende voordelen. Zo zorgt het ervoor dat de spie-
ren en gewrichten soepel blijven, de doorbloeding 
lekker op gang blijft, het lichaamsbewustzijn groeit 
en er tijd is om heerlijk ontspanning te vinden in 
de bewegingen, de ademhaling en rust-momentjes 
tussendoor.  

Vanaf april wordt er ook in Ugchelen en omstreken 
stoelyoga aan huis aangeboden door Rosella, van 
FreeSpace. Een stoelyoga-les afgestemd op jou 
die wordt afgesloten met een kopje koffie of thee 

voor de gezelligheid. Dit idee kwam op om het ple-
zier in bewegen en de gezelligheid van samen zijn 
te combineren tot een fijn moment voor jou.  

Ben je nieuwsgierig geworden, neem dan gerust 
een kijkje op www.yourfreespace.nl/stoelyoga.

Stoelyoga bij jou thuis

Bidden met 
de benen
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De kans is groot dat jij ook een 
bijdrage hebt geleverd aan 
giro 555. De hulp aan Oekrai-
ne komt van alle kanten. Een 
prachtig gebaar van solidariteit 
met hen die in verdrukking zijn 
geraakt. 

Nu is het niets nieuws te stellen 
dat de welvaart in de wereld al-
tijd al ongelijk is verdeeld. Rijk 
en arm heeft altijd naast elkaar 
bestaan. Waar je wiegje heeft 
gestaan is vaak al bepalend 
geweest hoe je verdere leven 
er uit zou zien. Kennelijk erva-
ren we dit als een vanzelfspre-
kendheid. Je hebt nu eenmaal 
geluk of pech. Afgezien van 
hen die door slim handelen en 
verkopen een eigen imperium 
hebben opgebouwd. 
Onder welk staatsrechtelijk re-
gime je bent geboren bepaalt 
ook vaak al de mate van vrij-
heid die je hebt je leven in te 
richten zoals je dat zelf wilt. Het 
lijken voldongen feiten waarin 
het een niet zelden nauw ver-
bonden is met het ander. 

De oorlog in Oekraine maakt 
dit eens te meer duidelijk. Een 
land dat zich uit onderdrukking 
en armoede omhoog worstelt 
en de vrijheid ervaart als een 
groot goed wordt met gruwe-
lijk harde hand weer terug ge-
duwd naar een situatie van rijk 
en arm, van machthebbers en 
rechtelozen.  Maar niet alleen 
zij, een groot deel van de we-
reld ervaart hierdoor een terug-
slag in welvaart en welzijn.

Nu we toch bezig zijn het bui-
tenproportionele bezit van de 
oligarchen, en niet alleen zij, 
aan banden te leggen is het 
wellicht zinvol alle excessen 
van idiote verdiensten weer tot 
normale verhoudingen terug 
te brengen. Voetballers, ten-
nissers, Formule 1 coureurs, 
CEO ’s en bestuurders van 
grote multinationals, om er 
maar een paar te noemen. Van 
hun miljarden, miljoenen mag 
ook,  kan een groot deel van  
de wereldbevolking gevoed en 
gehuisvest worden, onderwijs 
krijgen, kortom een menswaar-
dig leven. Laat dat het enige 
positieve zijn aan deze mens-
onterende oorlog.

Ongelijkheid

 
 

Als je in de paastijd door het dorp 
wandelt vallen de vele narcissen 
met hun gele kopjes op. De kleur 
van Pasen is geel. Geel wordt ge-
associeerd met energie, zon, lente, 
zomer, een nieuw begin, levensple-
zier en geluk. Deze kleur stemt vro-
lijk en positief. Omdat deze bloem 
rond Pasen bloeit, krijgt hij van-
zelfsprekend de naam paasbloem 
met zich mee. De naam vindt zijn 
oorsprong in de Griekse mytholo-
gie. De plant is genoemd naar de 
ijdele jager Narcissus. Die was zo 
enorm verliefd op zijn spiegelbeeld 
in het water dat hij er uiteindelijk in 
verdronk. Het is daarom dat narcis-
sen altijd een beetje naar beneden 
kijken.  Er zijn narcissen in vele 
soorten en kleuren. Maar de witte 
is favoriet. Niets mooier dan tuinen 
vol met paasbloemen. Zij luiden 
het begin in van mooier en warmer 
weer. Haal hiermee eenvoudig de 
lente en het lentegevoel in huis. 
Eerste Paasdag valt dit jaar op 17 
april. Een eenvoudige formule voor 
het vaststellen van de paastijd is de 
volgende: Pasen valt op de eerste 
zondag na de eerste volle maan 
van de lente.  Als de eerste volle 
maan van de lente op een zon-
dag valt, wordt Pasen de daarop 
volgende zondag gevierd. Vroeger 
kleedde men zich op die dag op z’n 

paasbest! Die term wordt gewoon-
lijk gebruikt voor iemand die op zijn 
of haar mooist gekleed is. De term 
voert terug op een oud kerkelijk ge-
bruik waarbij men in elk geval eens 
per jaar naar de kerk ging, en wel 
met Pasen. Dat was zelfs verplicht. 
Tijdens de paasmis werd gewoon-
lijk niet alleen het innerlijk, maar ook 
het uiterlijk in het nieuw gestoken. 
Sommigen gingen zelfs slechts een 
maal per jaar in bad (!), en wel bij 
deze gelegenheid. Los daarvan 

was het ook de tijd dat het hele huis 
grondig werd schoongemaakt: de 
voorjaarsschoonmaak. Het stook-
seizoen kwam abrupt ten einde, 
ongeacht het weer of de datum 
waarop Pasen viel, en de kolenka-
chel werd pas in het najaar weer 
aangemaakt. Welk kind kent de 
term kolenkachel nog? Houtkachel 
nog wel, maar die lijkt trouwens ook 
z’n langste tijd gehad te hebben in 
zijn huidige vorm.

Theo Tomassen

Pasen
OOK UGCHELEN

AutoMobiel: ‘Meldt u aan als passagier of chauffeur’
AutoMobiel vervoert ouderen 
en minder mobiele inwoners uit 
Ugchelen, die zelf geen vervoer 
hebben, naar een activiteit in 
het wijkcentrum, de dokter, de 
apotheek of de fysiotherapeut. 
U kunt ermee op visite of er ge-
woon even uit. In augustus vorig 
jaar reed chauffeur Henk de eer-
ste klant naar haar bestemming. 
Wat is er in die tijd allemaal ge-
beurd? 

De start is vlekkeloos verlopen. 
Via het landelijke telefoonnum-
mer 088-7004100 melden klan-
ten zich aan als lid (€ 15,00 per 
jaar) en wordt de aangevraagde 
rit gepland. De klanten laten 
weten blij te zijn van huis opge-
haald en na afloop van het be-
zoek weer veilig thuisgebracht 
te worden. AutoMobiel heeft in-
tussen ongeveer 130 leden, in 
Apeldoorn, Hoenderloo, Ugche-
len en Wenum Wiesel. De pas-
sagier betaalt een vergoeding 
voor de variabele kosten van het 
autorijden van € 0,35 per km. (In 
de folder staat nog de prijs van 
voor de sterke stijging van de 
brandstofprijzen.)

De chauffeurs vinden het 
werk leuk. Tijdens het twee  

maandelijkse chauffeursbijeen-
komst worden ervaringen uitge-
wisseld en anekdotes verteld. 
Daarnaast ontvingen ze eind  
vorig jaar een leuke attentie.

Om aan de groeiende vraag 
te kunnen voldoen, zoeken 

wij vrijwilligers, die met hun  
eigen auto mensen willen ver-
voeren die anders moeilijk van 
huis kunnen. Bel Gert Mulder 
(06) 3712 9390, of mail naar  
gertjemulder@gmail.com of 
Gerrit van Soest (06) 1308 4010,  
soest.bimbergen@hetnet.nl
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Paasvuur op de Ugchelse enk
DE CANTHAREL 

Ga mee met Staatsbosbeheer 
op 15 april en 6 mei voor een 
ochtendwandeling om de lente 
te ontdekken en te beleven. Wat 
is er te zien van de lente in het 
bos? Ga mee met de natuurgids 
en meld je aan via de website 
van Staatsbosbeheer. De wan-
deling start om 10.00 vanaf het 
Informatiecentrum op ’t Leesten 
en duurt 2 uur, we lopen zo’n 4 
km. De kosten zijn 7,00 voor vol-
wassenen en 4,50 voor kinderen.  
www.staatsbosbeheer.nl/lente-
wandelingleesten.

De gids wijst je tijdens een ver-
frissende wandeling op allerlei 
lente verschijnselen. Het ontlui-
kende groen van jonge planten, 
schuivende boomknoppen, en 
genieten van het lente concert 
van de vogels. Hoever is de lente 
inmiddels gevorderd? We zoeken 
de stillere rustige plekken op om 
te zien en te beleven hoe het bos 
geleidelijk ontluikt uit zijn winter-
rust. Met een beetje geluk zien 
we dieren bezig met hun nesten 
of paringsrituelen. 

Het Informatiecentrum van 
Staatsbosbeheer bevindt zich in 
het Bospaviljoen ’t Leesten aan 
de Hoenderloseweg 191 in Ug-
chelen. U kunt hier terecht voor 
informatie over recreatieve mo-
gelijkheden op de Veluwe, na-
tuurboeken en leuke souvenirs 
en kadootjes. Er zijn wandel- en 
fietskaarten te koop en het is 
een uitstekend startpunt om de 
Veluwe te verkennen richting 
bijvoorbeeld Radio Kootwijk en 
Hoog Buurlo. Er is ruime gratis 
parkeergelegenheid en is goed 
toegankelijk voor mindervaliden.

Lentewandeling 
op ‘t Leesten

Voor de vijfde keer organiseert Van der Valk Hotel 
Apeldoorn – de Cantharel op eerste paasdag (17 april) 
a.s. een paasvuur. Op de eeuwenoude Ugchelse enk 
achter het hotel ontsteken wij om 20.30 uur het vuur. 
Naast dat de (hotel)gasten en medewerkers van het 
hotel uitgenodigd zijn, nodigt de Cantharel hierbij ook 
alle Ugchelenaren uit om samen van te genieten van 
deze traditie!

Om het vuur te kunnen ontsteken is het daarnaast een 
mooie gelegenheid om uw snoeiafval (onbehandeld 
hout, snoeiafval, takken, stammen etc.) te brengen! Dit 
kan ingeleverd worden op vrijdag 15 april van 10.00 
– 16.00 uur, achter op de enk. Buiten deze dag is het 
terrein afgesloten en kunt u geen hout inleveren. 

Foto: Johan van Veen

Paasspeurtocht ‘Kijk ik groei!’ op ‘t Leesten
Staatsbosbeheer organiseert 
op 17 en 18 april  paasspeur-
tocht ‘Kijk ik groei!’ om te ont-
dekken wat er gebeurt in de 
lente. Dieren worden geboren 
maar hoe groeien ze op? Je 
kunt de speurtocht zelf doen 
en je hoeft niet te reserveren. 
De kosten zijn 2,00 per speur-
tocht die je ophaalt bij het In-
formatiecentrum, zie ook www.
staatsbosbeheer.nl/kijkikgroei-
leesten. 

De een komt uit een ei, de ander 
wordt geboren in een nest. Maar 
wat gebeurt er daarna? Sommi-
ge dieren veranderen zelfs hele-
maal! Ga op zoek naar het ver-
haal van de jonge dieren die op ’t 
Leesten geboren worden. In het 
speelbos zijn allemaal foto’s ver-
stopt. Haal de speurtocht bij het 
Informatiecentrum op ’t Leesten 
en bedenk de juiste volgorde van 
de foto’s. Ga met de oplossing 
naar het Informatiecentrum voor 
een beloning! 

Het Informatiecentrum van 
Staatsbosbeheer bevindt zich 
in het Bospaviljoen ’t Leesten 
aan de Hoenderloseweg 191 in  

Ugchelen. U kunt hier terecht 
voor informatie over recreatieve 
mogelijkheden op de Veluwe, 
natuurboeken en leuke souvenirs 
en kadootjes. Er zijn wandel- en 
fietskaarten te koop en het is 

een uitstekend startpunt om de 
Veluwe te verkennen richting 
bijvoorbeeld Radio Kootwijk en 
Hoog Buurlo. Er is ruime gratis 
parkeergelegenheid en is goed 
toegankelijk voor mindervaliden.
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