
Uitgever: Bronkerk Ugchelen Woensdag 24 augustus 2022 - 59e jaargang - nummer 13

Na de zomerstop is De Bron weer 
bij u terug met informatie en in-
spiratie. Voor héél Ugchelen! Om 
dorp, kerk, verenigingen en mid-
denstand te verbinden. Elke veer-
tien dagen! We hopen dat u dat 
ook in deze Bron weer herkent en 
kunt waarderen. 
In verbondenheid, 
Redactie De Bron

Op zondag 28 augustus is er 
weer ons eetcafé Duikeruit. Bent 
u 60 jaar of ouder en vindt u het 
fijn om samen met anderen te 
genieten van een versgemaakte 
maaltijd en een gezellig samen-
zijn dan bent u om 12.00 uur 
van harte welkom in de Duiker,  
Hoenderloseweg 10. De kos-
ten van de maaltijd zijn € 9,-  
(exclusief drankjes). Het is wel 
noodzakelijk dat u zich hiervoor 
aanmeldt. Dit kan tot uiterlijk 26  
augustus bij Ans van Amersfoort, 
tel. 06 55 58 82 73.
We zien u graag op 28 augustus! 
Het team van Duikeruit 

Het team van het ReparatieCafé 
Ugchelen begint woensdag 7 sep-
tember weer en is elke eerste en 
derde woensdag van de maand 
aanwezig van 10:00 u - 12:00 uur 
in het dorpshuis. U kunt, tot 11:30 
uur, met al uw apparaten langs- 
komen, mits ze onder de arm mee-
genomen kunnen worden. U kunt 
in het dorpshuis een kop koffie  
kopen terwijl u wacht op de  
reparatie. Als eigenaar van het  
apparaat moet u aanwezig blijven 
om over de aanpak te kunnen 
overleggen. De reparaties zijn  
gratis, maar uw vrijwillige bijdrage 
is van groot belang om onze dienst 
te kunnen blijven aanbieden.

Ons modebeeld verandert

Dáár zijn we weer!

Eetcafé Duikeruit

ReparatieCafé terug  
van vakantie

 Terug op de Veluwe
THE WEEPING ELEPHANT

Na zes jaar is de ‘The Weeping 
Elephant’ weer thuis op de Veluwe 
en te zien op de Hoog Buurlose 
heide bij Staatsbosbeheer. ‘The 
Weeping Elephant’ is een sculptuur 
van een Afrikaanse olifant geïnspi-
reerd door beukenbomen uit het 
bos. De beukenstammen waarmee 
de ‘The Weeping Elephant’ is op-
gebouwd komen uit de bossen van 
Staatsbosbeheer op de Veluwe. Het 
is dan ook mooi om de komende 
maanden een thuis te bieden aan 
dit bijzondere kunstwerk.

‘The Weeping Elephant’ is op reis 
en verschijnt in verschillende steden 
om haar ode aan de wildernis te 
brengen. De olifant hoopt mensen 
te verrassen en ze stil te laten staan 
bij de invloed en de schoonheid 
van onze natuur. Helemaal nu de 
natuur op de Veluwe door verschil-
lende oorzaken onder druk staat is 
het belangrijk om extra aandacht te 
vestigen op de schoonheid, kwets-
baarheid en belang van de natuur.

De olifant is gemaakt door Jantien 
Mook. Jantien is een Nederlands 
beeldend kunstenaar. Een be-

langrijk thema in haar werk is de 
schoonheid en de vitaliteit van de 
natuur. Mook wordt geïnspireerd 
door structuren, ritmes en patronen 
in de natuur. De afgelopen jaren 
maakte zij onder de noemer Ode 
aan de Wildernis meerdere grote 
kunstwerken.

‘The Weeping Elephant’ is tot nu toe 
tentoongesteld in Amsterdam, Rot-
terdam, Gent, Hamburg, Bremen, 
Castricum aan zee, Leiden, Haar-
lem, Mediapark en de Hoorneboeg-
se Heide in Hilversum.

De komende maanden is het kunst-
werk te zien op de Hoog Buurlose 
heide. Het kunstwerk is alleen te 
voet, te paard (knooppunt 52) of 

per fiets bereikbaar. U vindt het 
kunstwerk langs het fietspad van 
Hoenderloo naar Hoog Buurlo  
tussen knooppunt 44 en 15. De 
rode heidewandeling van Staats-
bosbeheer komt ook langs de plek 
van het kunstwerk.

Door een bijdrage van o.a. Staats-
bosbeheer, het WNF, IFAW, EZ, en 
Karakter Wijnimport kon Jantien 
Mook de sculptuur The Weeping 
Elephant in april-mei 2016 ver-
vaardigen, in samenwerking met 
het Knutselparadijs. In 2013 maak-
te zij voor haar project al een vijf 
meter hoge bronzen sculptuur ‘ 
Highlander’.

Tekst: Staatsbosbeheer
Foto: Johan van Veen

Rechtszitting op het Herenhul
Op de locatie HERENHUL in het 
landgoed Bruggelen, gelegen tussen 
Beekbergen en Ugchelen, was van-
af de 13e eeuw de Hoge Bank van 
het Veluws Landgericht gevestigd. 
Hier kwamen de hertogen van Gelre  
samen om klaringen (rechtszittingen) 
te houden. De oudste historische  
vermelding van het landgericht da-
teert uit het jaar 1243, maar het is 
niet onmogelijk dat de traditie op het  
Herenhul dateert uit de periode waar-
in de plaats in het centrum lag van het 
ijzerindustriegebied.

In het jaar 2018 is, in het kader van 
het Erfgoedfestival “Gelderland 
Grensland” een rechtszaak in hoger 

beroep uit het jaar 1463 nagespeeld.
Met steun van het Fonds voor Cultuur-
participatie wordt nu een rechtszaak 
uit het jaar 1625 na gespeeld, d.w.z. 
eerst diverse inleidende scenes,  
gevolgd door de uiteindelijke klaring 
in hoger beroep op het Herenhul.
De Stichting Erfgoedplatform 
Apeldoorn verzorgt de presentatie en 
verbeelding van deze geschiedenis 
m.m.v. het Geldersch Landschap en 
Kasteelen, toneelgroep o.l.v. Aad van 
der Waal, Muziektheater Apeldoorn, 
het Vertelgenootschap Apeldoorn 
en wordt ondersteund door diverse  
partners van het EPA.
De voorstellingen vinden plaats op 
zaterdag 27 augustus om 11.00, 

13.30 en 16.00 uur en op zondag 28 
augustus om 11.00 en 13.30 uur.
Bij elke voorstelling kunnen  
vanwege de beperkte ruimte  
ongeveer 150 personen aanwezig 
zijn. Bij veel belangstelling worden er 
zo nodig extra voorstellingen ingelast.

Toegang is gratis: kom op tijd en vol 
is vol!
Er zijn beperkt zitplaatsen beschik-
baar. Het terrein is zeer moeilijk toe-
gankelijk voor rolstoelen en rollators!
Toegang via het Herenhul (verlengde 
van de Zuster Meijboomlaan) vanuit 
Ugchelen bij het toegangshek rechts 
na het viaduct A1.
Parkeren auto’s op de parkeerplaats 
voor het A1 viaduct en fietsen tegen-
over het toegangshek.
Voor meer gegevens zie website : 
www.erfgoedplatformapeldoorn.nl. 
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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
Nico van Dam, tel. 3124044
Eindredacteur volgende Bron:
Truus Kremer, tel. 06-13482063
Fotograaf van deze Bron: 
Johan van Veen, tel. 5062373
Fotograaf volgende Bron:
Theo Logtenberg, tel. 5336253
Volgende Bron verschijnt op 7 sept
Kopij via: ugchelendebron@bronkerk.nl 
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 29 aug 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
Diaconie Prot.Gem. Ugchelen
NL72RABO0103115773
 
Meer informatie: www.bronkerk.nl

PRAKTISCHE GEGEVENS DORP
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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KerkdienstenKerk op schoot
Uitnodiging voor kinderen 
van 0 - 6 jaar.
Op zondag 11 september  aan-
staande is er weer een ‘Kerk op 
schoot viering’ met ds. Beer. Kom 
gezellig luisteren naar een Bijbel-
verhaal over het bouwen van een 
toren, afgewisseld met veel liedjes. 
De kinderen doen zo mogelijk zelf 
mee in het verhaal. Het zou leuk 
zijn als jullie voor deze viering een 
bouwblok meenemen. Natuurlijk 
zijn je vader, moeder, opa, oma, 
broertje, zusje, vriendje, vriendin-
netje, buurjongen, buurmeisje ook 
van harte welkom.

Deze viering begint om 11.30 
uur. Wij vinden het leuk als jullie 
komen. Graag opgeven via ker-
kopschoot@bronkerk.nl zodat we 
weten hoeveel kinderen er komen.

Hartelijke groet,
Ady te Hennepe en Tiety Feijen
kerkopschoot@bronkerk.nl

De Cantorij van de Bronkerk gaat 
binnenkort weer beginnen met de 
repetitieavonden en hoopt ook in 
het nieuwe seizoen weer mee te 
werken aan een aantal diensten 
in de Bronkerk. U/jij bent van harte 
welkom om mee te doen! We re-
peteren op donderdagavond van 
19.30 tot 21.15 uur in de kerkzaal 
onder leiding van onze cantor/
organist Jan Hamberg en vinden 
het heel fijn als meer mensen met 
ons mee komen zingen! De eerste 
repetitieavond is op donderdag 25 
augustus, graag tot dan!

Op de laatste woensdagmorgen 
van de maand kunt u goederen 
brengen voor de Waterlooplein-
markt. Er is iemand aanwezig  
tussen 9 en 11 uur.

Kleine goederen zijn van harte 
welkom, meubels en  andere gro-
te dingen kunnen we helaas niet 
aannemen  i.v.m. ruimtegebrek.  
Voor info : 5221201

Bronkerk (www.bronkerk.nl) 
Onze Lieve Vrouwekerk  
(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 
vrijwilligers.

Zaterdag 27 augustus 
ONZE LIEVE VROUWEKERK.
16.30 uur: Eucharistieviering; pastoor 
J. Hermans; cantor Robert Foppen 
en Ronald van Drunen 

Zondag 28 augustus 
BRONKERK
10.00 uur: ds. Jaap Kappers; Apeldoorn.  
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering; pastoor 
J. Hermans; m.m.v. Joko Trees 

Zaterdag 3 september 
ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur: Eucharistieviering

Zondag 4 september
BRONKERK
10.00 uur: ds. Theo van Staalduine; 
Nijbroek  
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering 
m.m.v. Credo
13.00 uur: Doopviering 

Diaconale collecten Bronkerk
28 augustus:  project Moldavië
4 september: Kerk in Actie/
Werelddiaconaat

Uitgangscollecten:
augustus: City pastoraat De Herberg
september: Stichting Leergeld

BEREIKBAARHEID PREDIKANTEN
Ds. Eline van Iperen: bij voorkeur ’s 
morgens op maandag tot en met  
vrijdag - 055 8438214
Tot eind augustus afwezig i.v.m.  
vakantie.

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

Cantorij Bronkerk 

Waterloopleinmarkt

‘Zoals een boom 
geplant aan helder water

zo is de mens 
die op de Heer vertrouwt’

BIJ DE DIENSTEN

Voedselbank

In de maand augustus sparen we voor de Voedselbank toiletartikelen en persoonlijke 
verzorgingsproducten. Ook andere houdbare producten zijn altijd welkom. 

De producten voor de voedselbank kunt u brengen in de kerk, waar een mand staat.
De kerk is ook open in de maand augustus op de dinsdag, woensdag en de donderdag van  

11.00 tot 15.00 uur.
Alvast hartelijk bedankt. 
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Fietsmaatjes door Marijke Booijink
Wethouder Danny Huizer (wethouder met portefeuille De 
Veluwe, klimaat en groen waar Ugchelen ook onder valt) 
en gebiedsmanager Alan Wemmenhoven (Zuid-West 
Apeldoorn) kwamen kennismaken met de Ugchelse duo-
fietsen. 

Met een kop koffie en een plak Ugchelse koek kregen ze 
uitleg over de oprichting en de werkwijze van het burgerini-
tiatief Fietsmaatjes Apeldoorn en Omstreken. Aan de vele 
vragen was de affiniteit en ervaring met de ouderzorg van 
de wethouder duidelijk te merken. Daarna kon een proefrit 
op de duofietsen door Ugchelen natuurlijk niet uitblijven. 
Deze is vereeuwigd met een foto bij onze Ugchelse Kei.

Dat de wethouder voor ons een ware ambassadeur gewor-
den is, werd een paar dagen later duidelijk toen één van 
onze teamleden hem tijdens een duofietsrit in Apeldoorn 
tegenkwam. Hij heeft onze flyers in de binnenzak om ons 
initiatief bij iedereen die er baat bij kan hebben onder de 
aandacht te brengen! 

Wilt u het ook eens uitproberen?
Dat de duofietsen nu hun thuishaven in Ugchelen gevon-
den hebben is gelijk te merken in het straatbeeld: je komt 
ze regelmatig tegen. Fietst u ook mee? U ben welkom voor 
een gratis proefrit, wij komen daarvoor bij u aan huis. U 
kunt zich aanmelden via info@fietsmaatjesapeldoorn.nl, 
06-456 37 77 of via www.fietsmaatjesapeldoorn.nl.  

Terwijl ik dit schrijf, zitten we midden in een hitte-
golf. Nee, voor hoge zomerse temperaturen hoef je 
tegenwoordig niet meer naar het Zuiden te rijden. 
Door de hitte heeft ook ons groen het moeilijk en dat 
zie je overal als je om je heen kijkt. Sproeien (wel 
met mate) is geen overbodige luxe. Omdat het zo 
droog is, is het gevolg dat de grond het water maar 
moeizaam kan opnemen als er straks een stevige 
bui valt. 

Langzamerhand komen er nu ook steeds meer 
mensen terug van vakantie, dan dat er op vakantie 
gaan. En als deze Bron in de bus valt hebben de 

kinderen de eerste schooldagen er alweer op zitten. 
De nazomer breekt aan! Dat is ook de tijd voor leu-
ke na zomerse activiteiten zoals de Honingmarkt en 
de Nationale Burendag. Doet uw straat ook mee?

Verderop leest u o.a. meer over het prachtige bur-
gerinitiatief de Fietsmaatjes. Zij timmeren behoorlijk 
aan de weg om het initiatief breed te delen en is er 
de oproep om naar de feestelijke opening te komen. 
Ook leest u dat met hulp van velen de fietsen er nu 
veilig en droog bij staan! 

Diane Kokke

Houten banken
met QR codes 

Nieuws vanuit de Dorpsraad 

Tijdens de Algemene Ledenver-
gadering afgelopen Mei is het 
idee gelanceerd om de reser-
ve gelden van de Dorpsraad te 
gebruiken om mooie banken te 
plaatsen met op elke bank een 
QR code. We gaan dus gebruik 
maken van de mogelijkheden van 
deze moderne tijd om informatie 
te verstrekken over de plek waar 
de bank komt te staan en het ver-
leden van die plek. Op dit initia-
tief is door de aanwezigen van de 
ALV enthousiast gereageerd. Op 
dit moment zitten we in het offerte 
traject. Afhankelijk van de kosten 
weten we hoeveel banken er ge-
plaatst kunnen worden en zullen 
de plekken moeten worden be-
paald. We houden u op de hoogte 
van de voortgang van dit leuke 
initiatief.

Op 27 augustus 
gezellig samenzijn 
bewoners Batenburg
Het Noaberschap en De Dorps-
raad organiseren op 27 augustus 
in de namiddag een bijeenkomst 
met de bewoners van de Baten-
burg. Het Noaberschap verleent 
door de jaren heen ook in deze 
straat hand- en spandiensten. 
Door de gesprekken met onze 
vrijwilligers en de bewoners, vin-
den we dat het geven van een 
beetje aandacht wel op zijn plaats 
is. Vanuit de enquête van de 
Dorpsraad kwam ook naar voren 
dat sommige aanwonenden graag 
vaker contact willen leggen.

Na een inventarisatie én daarna 
een formele uitnodiging door het 
Noaberschap, bleek het animo bij 
deze Ugchelenaren in ieder geval 
groot! We willen met dit initiatief 
de Batenburg verder verbinden. 
Op deze zaterdagmiddag in au-
gustus komen we gezellig bij 
elkaar onder het genot van een 
hapje en een drankje. We hopen 
dan ook dat de aanwonenden el-
kaar in de toekomst nog makke-
lijker weten te vinden en contact 
zullen (blijven) leggen. Wellicht 
iets om vaker te organiseren, we 
zullen het gaan meemaken.

Wethouder Danny Huizer op de Ugchelse duofiets

3 september feestelijke officiële start
Fietsmaatjes Apeldoorn - Ugchelen

De start van ons nieuwe burgerinitiatief kan natuurlijk 
niet zonder een officiële opening. Op zaterdag 3 sep-
tember organiseren we een feestelijke duofiets-optocht 
tussen onze startlocaties in De Maten en Ugchelen. 
Komt u onze duofietsen ook bewonderen?

Programma:
Vanaf 10.00 uur: Welkom in De Egelantier met koffie/
thee/lekkers en proefritjes op onze duofietsen
Om 11.00 uur: Startschot door wethouder Willems van 
de feestelijke duofiets-optocht met onze eerste fietsma-
tjes-duo’s Rond 12.15 uur: Ontvangst door de Dorps-
raad Ugchelen in Ugchelen Tot 13.00 uur: koffie, thee, 
lekkers en proefritjes op onze duofietsen in het centrum 
van Ugchelen 

Houd onze website in de gaten voor nadere informatie 
over de feestelijke opening: www.fietsmaatjesapeldoorn.nl. 

Ugchelse duofietsstalling met hulp
van Dorpsraad in gebruik genomen
Half juli was het eindelijk zover! De Ugchelse duofietsstal-
ling kon in gebruik worden genomen. De fietsenstalling is 
nu voorzien van extra brede deuren en elektriciteit voor het 
opladen van de accu’s. Dit met dank aan een financiële 
bijdrage van de Dorpsraad Ugchelen voor de benodigde 
materialen en gratis mankracht van APD bouw. De fiet-
senstalling zelf is voor minimaal de komende twee jaren 
beschikbaar gesteld door Fysiotherapie Willemsen.
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Nou ja, echt een heel week-
end wordt het niet hoor. Maar 
de viering op startzondag 
(25 september) krijgt wel een 
aanloop op zaterdagmiddag 
24 september. We hebben 
op die dag een programma 
in gedachten dat om 14.30 
uur begint, en dat eindigt in 
de namiddag met samen iets 
drinken bij de Bronkerk. Wilt u 
die middag vast in uw agenda 
reserveren? Ik verklap nu nog 
niet meer dan dat we samen 
op pad gaan…. (goed ter been 
zijn is dus wel een voorwaar-
de om mee te kunnen doen). 
En de viering op zondag loopt 
over in een gezamenlijke maal-
tijd. Dat moet ook wel, als het 
thema “Aan tafel!” is. Ds. Eline 
van Iperen.

Appels plukken voor Casa 
Speranta. Vanaf 29 augus-
tus en in de maand septem-
ber kunnen we weer appels 
en peren plukken bij fruitteler 
Bosgoed in Welsum. In 2020 
is deze actie voor het eerst op-
gestart. Er kan geplukt worden 
van maandag t/m zaterdag. 
Een hele of een halve dag. 
Aanvangstijd 08.30 uur. Het 
‘loon’ komt ten gunste van ons 
diaconaal project Kinderhuis 
Casa Speranta in Moldavië. 
Vervoer regelen we onderling. 

Help je (weer) met het appels 
plukken? Voor meer info en 
opgave van deelname kun je 
terecht bij ellie.buitenhuis@
kpnmail.nl

Zondag 4 september organi-
seert ponyclub de Bosruiters 
een spelletjesdag. Men kan er 
aan meedoen met en zonder 
pony. Na het eten is er nog een 
spectaculaire cross.

Kinderen (van 6 t/m 18 jaar) 
die nog niet lid zijn, maar 
wel een eigen of verzorgpo-
ny hebben, worden van harte 
uitgenodigd om mee te doen. 

Deelname is gratis!

Aanvang 10.30 uur, einde 
rond 14.00 uur Het terrein 
van de Bosruiters ligt aan de 
Zr. Meyboomlaan in Ugchelen 
tegenover de ingang van ver-
pleeghuis Randerode. Aanmel-
den kan via www.bosruiters.nl 
(hoofdmenu) of per mail: 
info@bosruiters.nl. 

Startweekend

God als knuffelbeer?
OVERWEGING

Ze was elf. Had zo’n fiets met een rekje voorop. Daar-
op zat haar knuffelbeer. ‘t Was haar lievelingsknuffel, 
vertelde ze mij. Eentje die dag en nacht bij haar was, 
overal met haar mee naar toe ging, en al haar gehei-
men kende. Die vertrouwde ze hem toe als ze alleen 
met hem was. 
‘s Avonds in bed bijvoorbeeld. Dan deelde ze met 
hem de fijne dingen die ze had meegemaakt, maar 
ook haar verdriet, haar zorgen en vragen. “En soms” 
zei ze, “krijg ik ook echt antwoord”. 
Ze vertelde me ook dat ze deze knuffelbeer later, als 
ze moeder was, aan haar kind zou geven. In de hoop 
dat die er net zo veel aan zou hebben als zij. Aan je 
kind geef je immers het meest kostbare/dierbare wat 
er is?

Haar verhaal ontroerde mij. Ik dacht: wat jij met je 
knuffel beleeft, is wat anderen (hopen te) beleven in 
hun gebedsleven. 

Of je nu praat tegen je liefste knuffel of bidt tot God, 
je deelt het diepste wat er in je leeft tegenover iets/
iemand die altijd met je meegaat, die jou kent, die het 
beste met je voor heeft en bij wie het veilig is. Het helpt 
om je gevoelsleven onder ogen te zien, je te leren ui-
ten. En de gedachte dat er geluisterd wordt troost, 
zorgt dat je je minder alleen voelt. 
Waardevol dus, deze beide manieren van naar bin-
nen kijken en nader tot jezelf komen. Inderdaad iets 
dierbaars waarvan je hoopt dat je kinderen het ook 
zullen leren.

Is God daarom als een knuffelbeer die ons helpt ons 
eigen gevoelsleven, wensen en dromen helder te krij-
gen en te ordenen? Zeer zeker niet alleen. Bidden is 

altijd ook een oefening om jezelf in de context te zet-
ten van iets groters: de Ander, anderen, en het wijde 
perspectief van liefde, vrede en (wereldwijde) gerech-
tigheid. Juist de wisselwerking die daardoor ontstaat 
maakt het gebed een waardevol instrument om verder 
te komen als mens, en als medemens. 

Vandaar dat Jezus in het Onze Vader leert bidden om 
dagelijks brood voor állen (dat is iets anders dan dat 
ík aan mijn trekken kom), vandaar de bede om verge-
ving (vergeven worden én kúnnen vergeven). 
Bidden is een oefening in verbinding zoeken, met je 
eigen diepste kern én met de kern waar het God om 
gaat: compassie, barmhartigheid, gerechtigheid. We-
reldwijd.

Heer, leer ons bidden. Ons en onze kinderen. 
  

Ds Eline van Iperen 

Opsporing verzocht 
Het foto-archief van Ugchelenkenner bij uitstek, Hans Boon, is ondergebracht bi j het  CODA Archief. Ugchelse 
Yvonne de Vries is bezig de talloze foto’s te registreren en te beschrijven. Ze komt veel exemplaren tegen waarbij 
(een deel van) het bijschrift ontbreekt. En dat is jammer. De Bron gaat met regelmaat zo’n foto plaatsen en hoopt dat 
er lezers zijn die zich de namen van de nu nog anonieme dorpsgenoten herinneren. Stuur uw reactie naar De Bron 
(ugchelendebron@bronkerk.nl).

 

  

De vrijwillige brandweer in 1957. Er werd afscheid genomen van Willem de Bie, Arnoldus van Houtum en Hendrik 
Bomhof (in uniform van links naar rechts in het midden van de foto). Op de voorgrond knielt Henk de Bie. Wie zijn 

de vijf op de achtergrond? Middelste van de vijf is Bertus Lekkerkerker. Weet u wie de andere vier zijn?

Casa Speranta

Spelletjesdag Ponyclub 
de Bosruiters
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CKV Novo-Cantare is een christe-
lijk gemengd koor, heeft ca. 60 le-
den en staat o.l.v. J.W. Docter. Het 
repertoire bestaat uit het geeste-
lijke lied, passiecantates en licht 
klassieke werken. 

Naast het zingen is gezelligheid 
ook belangrijk. Samen oefenen 
voor een concert waar mensen 
van kunnen genieten geeft vol-
doening. 
We kijken uit naar het Kerstcon-
cert dat we met het Luchtmacht 
Mannenkoor hopen uit te voeren 
op 10 december a.s. in De Hof-
stad. De repetitieavonden staan 
nu helemaal in het teken van dit 
concert.

Nieuwe koorleden, met name 
mannen, zijn erg welkom. Ook de 
sopranen en alten kunnen best 
extra steun gebruiken. Er kan ook 
op projectbasis meegezongen 
worden voor het Kerstconcert. 
Komt gerust een  keer vrijblijvend 
meezingen om te ontdekken of 
ons koor bij u past.

De repetities beginnen weer op 
dinsdagavond 30 augustus in de 
Bronkerk, Hoenderloseweg 10 
te Ugchelen en zijn van 19.45 tot 
22.00 uur. Is uw interesse gewekt? 
Neem dan contact op met H. van 
Ittersum, tel. 06-13249437 of  
bezoek de website www.novo- 
cantare.nl 

wo  24 aug 1 Koningen 11:1-13
Salomo’s harem
do  25 aug 1 Koningen 11:14-25
Tegenstanders
vr  26 aug 1 Koningen 11:26-43
Verscheuring in gang gezet
za  27 aug 1 Koningen 12:1-19
Jeugdige overmoed
zo  28 aug 1 Koningen 12:20-32
Snel in de fout
ma  29 aug 1 Koningen 12:33–13:10
Een naamloze man van God
di 30 aug 1 Koningen 13:11-22
Misleid door een collega
wo 31 aug 1 Koningen 13:23-34
Ach mijn broeder...
do 1 sep 1 Koningen 14:1-20
Niets is verborgen voor God
vr 2 sep Lucas 14:1-11
Uitnodigen
za 3 sep  Lucas 14:12-24
Sorry-cultuur
zo 4 sep Lucas 14:25-35
Kun jij Jezus volgen?
ma 5 sep Psalm 143
Als alles duister is...
di 6 sep 1 Koningen 14:21-31
Brons in plaats van goud
wo 7 sep 1 Koningen 15:1-8
Niet als David

Wij gedenken

Gé werd op 6 februari 1933 geboren 
op Urk in een onderwijzersgezin. In 
1948 verhuisden ze naar Friesland 
waar Gé na de middelbare school 
naar de kweekschool ging. Haar eer-
ste baan als onderwijzeres kreeg ze 
in Koudum en later ging ze aan het 
werk in Emmeloord. Daar leerde ze 
Bert Bos kennen. Ze trouwden en 
gingen in Veenendaal wonen waar 
dochter Margreet en zoon Kees wer-
den geboren. Doordat Bert op ver-
schillende plekken werk vond, ver-
anderden ze een aantal keren van 
woonplaats. Gé zorgde steeds dat 
het weer een echt thuis werd voor 
hen allen. Naast de zorg voor haar 
gezin was ze ook altijd creatief bezig 
met o.a. spinnen, breien en naaien. 
In de kerk was ze actief als leidster 
van de kindernevendienst en bij het 
geven van huiscatechese. In 1982 
kwam het gezin in Ugchelen aan de 
Bouwhofweg te wonen.

Toen de kinderen uitgevlogen waren 
zocht Gé naar een nieuwe invulling 
en zo ontwikkelde ze haar talent voor 
tuinieren en aquarelleren. Ze gaf ge-
regeld schilderles aan een groepje 
geïnteresseerden.  Ze genoot daar-
naast van de uitgebreide familiekrin-
gen en onderhield een warme band 
met iedereen. Wat was ze trots toen 
ze oma werd van de drie kleinzonen 
die geboren werden. Ondertussen 
was ze ouderling geworden in de 
kerk en deed dat met veel toewij-
ding. Gé had een brede belangstel-
ling voor kerk en samenleving en 
volgde hierin het nieuws op de voet. 
De laatste jaren waren zwaar voor 
Gé door lichamelijke achteruitgang 
van vooral haar ogen. Met allerlei 
hulpmiddelen kon ze gelukkig nog 
een boek beluisteren en natuurlijk 
ook de wekelijkse kerkdienst van de 
Bronkerk. 

Eind juni werd Gé erg ziek en op 1 
juli is ze rustig thuis overleden. Ook 
Gé heeft moeilijke tijden gekend, 
toch kon er op 7 juli een dankdienst 
voor haar rijk gezegende leven wor-
den gehouden. We zongen o.a. uit 
een van haar lievelingsliederen: Laat 
dan mijn hart U toebehoren. Dan is 
het aardse leven goed, omdat de he-
mel mij begroet. Dat mag allen die in 
liefde met Gé verbonden zijn bemoe-
digen en troosten.

Mientje Schep

CKV Novo-Cantare  
zoekt nieuwe leden Gé Bos – Riemersma 

Op 24 juni 2022 overleed Hilletje 
Gerdina Kruiswijk-den Besten, de 
echtgenote van Henk Kruiswijk. 
Henk en Hilly woonden in woon- en 
zorgcentrum Mandala in Apeldoorn, 
waar zij in 2016 vanuit Ugchelen 
naartoe verhuisden. Hilly groeide sa-
men met haar broer Piet op in een 
warm gezin in Apeldoorn. Ze volgde 
de opleiding tot coupeuse en werkte 
o.a. op de linnenkamer van het Ju-
lianaziekenhuis.  In 1958 trouwde 
ze met Henk. Ze hadden het samen 
goed en bouwden met de familie en 
de mensen om hen heen hechte 
vriendschappen op. 

Vanwege gezondheidsproblemen 
van Henk en een gebroken pols van 
Hilly verbleven beiden gedurende 
de eerste paar maanden van dit jaar 
tijdelijk in een verpleeghuis. Medio 
maart keerden zij terug in Mandala. 
Daar hoopten ze het leven stukje bij 
beetje weer op te kunnen pakken. 
Het liep helaas anders. Hilly werd 
ziek en met een ernstige infectie 
naar het ziekenhuis overgebracht. 
Ineens was haar levenseinde heel 
nabij en moest ze van haar geliefden 
en het leven afscheid nemen. 

Hilly is gekend als een lieve, harte-
lijke en kordate vrouw, die voor ie-
dereen klaar stond en met een ieder 
het goede voor had. Ze was gastvrij, 
zorgzaam en wist van aanpakken. 
Ze had de gave van een luisterend 
oor, een vriendelijk woord en zo no-
dig goede raad. Met die gaven be-
zocht ze samen met Henk namens 
de Marechaussee-vereniging meer 
dan dertig jaar zieken en alleen-
staanden. 

Hilly leefde vanuit een standvastige 
levenshouding, een optimistische le-
vensvisie en in vertrouwen op God. 
In dat licht hebben we haar naam in 
een dankdienst voor haar leven toe-
vertrouwd aan de liefde van God, die 
blijft en eeuwig is. We bidden Henk 
en allen die Hilly zullen missen de 
troost van de dankbare herinnering 
toe en kracht om de lege plek in hun 
midden te dragen.

ds. Wim Kievit  

 Hilly Kruiswijk - 
den Besten Zaterdagavond, 23 juli, is Jan ge-

heel onverwacht na een noodlottig 
fietsongeluk overleden. Een enorme 
schok en verdriet voor zijn vrouw 
Jopie, hun (klein)kinderen, familie, 
vrienden en bekenden. Jan werd op 
19 februari 1943 geboren en groei-
de op in een liefdevol gezin in Broek 
op Langendijk en verhuisde enkele 
jaren later naar Kampen. Daar ont-
moette hij Jopie en hij wist direct: 
dit is de vrouw voor mij. Hij was een 
doorzetter en wist Jopie voor zich te 
winnen en wat volgde waren vele, 
vele jaren samen. Jaren waarin zij 
lief en leed deelden. Vooral jaren met 
heel veel liefde en zorg voor elkaar, 
voor de kinderen en voor de kleinkin-
deren.

Zij verhuisden in 1964 naar 
Apeldoorn waar Jan medeoprich-
ter en financieel directeur werd van 
Holland Colours. Zowel in zijn werk 
als in zijn inzet voor verschillende 
verenigingen als bestuurder, voor de 
Bronkerk, zijn vrienden en voor een 
ieder die een beroep op hem deed 
stond Jan altijd klaar. Hij ging voor 
de volle 100 procent en geen moeite 
was hem te veel. Én er moest altijd 
gelachen worden.

Het is onmogelijk hier alles te noe-
men wat Jan voor de Bronkerk 
heeft gedaan. Een kleine greep: 
Jan maakte jarenlang deel uit van 
het College van Kerkrentmeesters, 
nam initiatieven samen met anderen 
voor acties voor een nieuwe vloer en 
het buitenterrein. Ook organiseerde 
hij vrijwilligersavonden, want het is 
belangrijk om mensen erkenning en 
waardering te geven voor hun inzet, 
vond hij.
 
Ook was Jan jarenlang voorzitter van 
het Apeldoorns Beraad van Kerken.
Zijn instelling was altijd: kijk niet naar 
wat niet kan, kijk naar wat er wel kan. 
Jan zag altijd mogelijkheden en op-
lossingen.

Terecht dat hij voor al zijn inzet, 
waaronder projecten in Indonesië, 
een koninklijke onderscheiding heeft 
ontvangen.

‘Als je geen liefde hebt voor anderen, 
dan is alles wat je hebt zinloos’, stond 
boven de rouwkaart. Vrijdag, 29 juli, 
vond de afscheidsdienst plaats en 
werd teruggekeken op Jans leven. 
Bevestigd werd dat Jans leven ge-
kenmerkt werd door geloof, hoop en 
liefde en daarmee gaf hij zin aan zijn 
leven, aan dat van zijn geliefden en 
vele anderen.

Anja van der Hart

Jan Schoneveld

Uit de bijbel
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De Dierenbescherming houdt haar 
jaarlijkse collecte van 3 oktober 
tot en met 8 oktober. Om in heel 
Ugchelen te collecteren zijn er 
extra collectanten nodig. De Die-
renbescherming is ook bekend 
van het Beter Leven Keurmerk, 
dat te vinden is op bijna alle vlees 
en vleesproducten. Een keurmerk 
dat door de Dierenbescherming is 
opgezet. Het plaatselijke dierena-
siel De Kuipershoek aan de Kui-
persdijk is, samen met de dieren-
ambulances die ook in Ugchelen 
rijden, onderdeel van de organisa-
tie waarvoor deze collecte wordt 
gehouden. Wie wil helpen met 
collecteren kan zich aanmelden bij 
Wilma Pothoven tel. 5337700, via 
wilma.pothoven@gmail.com  of ga 
naar dierenbescherming.nl/collec-
te en meld je aan!.

Al een aantal jaren bestaat klaver-
jasclub “De Duiker”. De avonden 
worden meestal bezocht door tus-
sen de acht en zestien personen, 
maar meer klaverjassers zijn van 
harte welkom. Door omstandighe-
den zijn er een aantal klaverjassers 
mee gestopt.  Vandaar is dringen-
de aanvulling gewenst. Vanaf 
maandag 29 augustus  a.s. zijn er 
weer, om de veertien dagen, kla-
verjasavonden in “De Duiker” ach-
ter de Bronkerk aan de Hoender-
loseweg 10. De avonden beginnen 
om 19.30 uur. Er wordt gespeeld 
volgens het Amsterdamse sys-
teem waarbij de slag van de maat 
niet afgetroefd hoeft te worden. 
Klaverjassen staat voorop, maar 
gezelligheid is troef. De kosten zijn 
per avond € 4,00 en als prijzen zijn 
er cadeaubonnen. De komende 
avonden zijn op: 12 september, 26 
september, 10 oktober, 24 oktober 
en 7 november 2022. De avonden 
daarna worden bekend gemaakt 
op de kaartavonden.

Voor meer informatie: 
Jan Buis tel. 055-5330087 of  
Antoon Urgert tel. 055-5420994

Wij hopen u te ontmoeten in het 
nieuwe kaartseizoen!

We starten op dinsdag 6 septem-
ber om 9:30 bij Tennisclub Ugche-
len, Ugchelsegrensweg 10, 7339 
CT Ugchelen. We lopen via Den-
nenheuvel en de Kruisweg naar 
Beekbergen. Dan via de Konijnen-
kamp terug naar TCU. De lengte is 
ongeveer twaalf km.  
Deelname is gratis.
Info via: wandeleninugchelen@
gmail.com

Collecte  
Dierenbescherming in één woord: geweldig

PAARDENSPEKTAKEL BEEKBERGEN 2022

De 33e editie van het Paarden-
spektakel in Beekbergen zit 
erop. Voor bezoekers, deelne-
mers en organisatie een evene-
ment om niet snel te vergeten. 
De sport was van hoog niveau, 
het weer werkte mee en een 
record aantal bezoekers kwam 
langs om het Paardenspek-
takel te beleven. “Hoe wij te-
rugkijken? Nou in één woord: 
geweldig!” zegt organisator 
Mieke van Tergouw. 

Een totaal van ongeveer twin-
tigduizend bezoekers kwam 
langs op de terreinen van Riant 
Equestrian Centre om het Paar-
denspektakel te beleven. Onder 
hen liefhebbers van de mensport 
maar ook veel dagjesmensen en 
toeristen die hun ogen uitkeken 
en zich vermaakten tijdens alle 
activiteiten op de Country Fair en 
in het Kidsdorp. Op donderdag 
en vrijdag (28 en 29 juli) kwamen 
al veel mensen een kijkje nemen 
om de verrichtingen in de dres-
suurpiste te zien. De spectaculai-
re marathon op zaterdag bracht 
enorm veel mensen op de been. 
Rond de zeven hindernissen op 
het terrein werd volop meege-
leefd door het publiek. Bij de wa-
terpartij en de hoogzit werden de 
rijders met een wave ontvangen 
door de toeschouwers. Hoewel 
het weer op de slotdag (zondag 
31 juli) wat minder was, kwamen 
er die dag opnieuw veel mensen 

kijken naar de ontknoping van de 
wedstrijd. Het was niet alleen ge-
nieten van de stuurmanskunsten 
in het vaardigheidsparcours. Ook 
de show van de Veluwe Hunt met 
paarden en honden was bijzon-
der. En het gratis ponyrijden vond 
gretig aftrek.

Mooie sport
De sport was van hoog niveau. 
Bij de tweespan paarden won 
regerend wereldkampioen Martin 
Hölle. Hij zette zijn nieuwe troef 
Juventus in en met succes! Voor 
het eerst was in Beekbergen het 
Nederlands kampioenschap voor 
Paramenners. Hier ging de titel 
naar Ingmar Veneman. Zij heeft 
in haar Lipizzaner Siglavy Linada 
een fijn paard waarmee ze ook in 
dressuur hoge ogen kan gooien. 
Bij de vierspannen scoorde Bram 
Chardon een hattrick. Hij won alle 

drie de wedstrijdonderdelen en 
werd voor het eerst in zijn carriè-
re gekroond tot Nederlands kam-
pioen bij de vierspan paarden. 
“Het is kicken om in Beekbergen 
te rijden. Het publiek is hier fan-
tastisch!” Hij won dus zowel de 
internationale rubriek als het NK 
en gaf de organisatie een groot 
compliment: “Om na een paar 
jaar van afwezigheid weer op 
deze manier te beginnen met het 
evenement vind ik geweldig van 
de organisatie.” 

Op naar de 34e editie
Volgend jaar staat het Paarden-
spektakel in Beekbergen op-
nieuw op de kalender. Naast de 
internationale driesterrenwed-
strijd wordt ook weer het NK voor 
vierspannen verreden. Noteer al-
vast de datum: 27 tot en met 30 
juli 2023. 

Nieuw in Ugchelen

CONCEPTSTORE 56  is een nieuwe kledingwinkel in Ug-
chelen, opgericht door De ModeMakers! 

Met deze nieuwe winkel hebben deze het gehele proces 
in eigen hand: de ontwikkeling, de productie en nu ook de 
verkoop direct aan de consument.

De oprichtster van Conceptstore 56 is Karin Blankespoor, 
een modemaker in hart en ziel. 

De kleding wordt door Karin in Lieren ontworpen en de ver-
koop vindt plaats in Ugchelen bij ConceptStore 56. 

De opening van de winkel is op zaterdag 3 september aan-
staande. 

Alle kleding wordt gemaakt in eigen fabrieken (Europese 
productie - BSCI gecertificeerd), waar ze goed voor de 
werknemers zorgen: ze ontvangen er  een eerlijk salaris 
en ze hebben goede arbeidsomstandigheden en -voor-
waarden. 
 
Karen en Manja willen hun klanten helpen met het optimali-
seren van hun basis garderobe (slow-fashion). Niet elk sei-
zoen alles nieuw, geen fast-fashion, maar minder items die 
maximaal combineerbaar zijn, in zijn of haar stijl. Tevens 
bieden zij vintage items aan, onder andere kleine meubels/
woonaccesoires, tassen, sieraden, kleding, etc, om alle 
collecties uniek ‘af te stijlen’. 

Met hun winkel willen de dames  hun milieu afdruk minima-
liseren en proberen om een steentje bij te dragen aan het 
verminderen van de textielberg. 
Deze winkel zal een een mooie bijdrage kunnen
 leveren aan het modebeeld van Ugchelen! Een winkel met 
oog voor hun Aklanten en werknemers, voor het producten 
en voor het milieu.

Foto; Karin Blankespoor (ModeMaker) – 
Manja Luimes (Store manager)

Klaverjassers gezocht

Wandelen in Ugchelen



DE BRON 24-08-2022 12

Ook Ugchelen: Groen
Uitgerust na een lange vakantie 
komen we weer terug op het honk. 
En we zijn blij dat we weer in dat 
gezellige dorp terug zijn. Natuurlijk 
hebben we genoten van de meren 
en de zeeën, de campings en de 
hotels waren heerlijk, maar er gaat 
toch niets boven het genieten van 
je eigen omgeving! Genieten van de 
wandelingen door het groene bos en 
langs de sprengenkoppen vlak bij 
huis. Maar hebt u ze ook al gezien in 
Ugchelen? De groene mannetjes en 
vrouwtjes? Je kunt ze overdag over-
al in het dorp tegenkomen tussen 
7.00 uur en 19.00 uur. De vrijwillige 
chauffeurs van de buurtbus. Sinds 
kort zijn die gestoken in groen-blau-
we uniforme kleding. Die kleuren 
passen natuurlijk prima bij de kleu-
ren van de Ugchelse vlag. Groen en 
blauw. Bos en sprengen.
Regelmatig zie je die Ugchelse vlag 
wapperen. Die waren uitverkocht, 
maar volgens De Bron van 1 juni zijn 
ze er weer, die prachtige vlaggen. 
Dus haast u naar Primera. Overi-
gens wapperen er ook meerdere 
rood-wit-blauwe wimpels aan vlag-
genmasten. Misschien een idee om 
die te vervangen door groen-blauwe 
wimpels; als die al bestonden. Dus 
niet! Mogelijk een idee om die ook 
te laten fabriceren. Daar zal zeker 
grote belangstelling voor bestaan. 
Als kers op de taart staan door het 

hele dorp her en der groene e-scoo-
ters en e-bikes. Daardoor kleurt Ug-
chelen nog groener. Inmiddels rijden 
er sinds 19 november ca 50 groene 
deelscooters rond in de gemeente 
Apeldoorn, ook van en naar Ugche-
len. En het lijkt er op, dat het gebruik 
in Ugchelen ook zeer gewild is. Die 
vervoermiddelen zijn natuurlijk te 
gebruiken op de momenten dat de 
buurtbus niet beschikbaar is. Vooral 
in het weekend! Maar er wordt ook 
gefluisterd dat er belangstelling voor 
de zaterdagse editie van de buurt-
bus zou zijn. Alleen zouden zich 
daarvoor extra vrijwillige chauffeurs 
moeten aanmelden.

Theo Tomassen

Route buurtbus aangepast
Met ingang van 15 augustus rijdt de 
buurtbus, officieel bekend als Keolis 
Lijn 519, een andere route in een deel 
van Ugchelen. De verandering zit bij 
het winkelcentrum van het dorp. Op 
weg naar het station in Apeldoorn rijdt 
de bus op de Ugchelseweg recht-
door en slaat na de winkels rechtsaf 
bij de Derk Kamphuisweg. Via de 
Methusalemlaan (met een halte met 
handopsteken bij de Gerrit Palmlaan) 
en de Bouwhofweg (halte bij Rumah 
Saya) en Klein Hattem wordt de route 
vervolgd over de naar de Laan van 
Westenenk.

Op de terugweg wordt vrijwel dezelf-
de route gevolgd, maar gaat de bus 
na de halte bij de Gerrit Palmlaan 
via Markendoel en Bazemolenweg 
linksaf Molecatenlaan op.

De bus is inmiddels een blijvertje 
geworden! Net over de helft van de 
proefperiode van anderhalf jaar blijkt 
de buurtbus al zo’n succes te zijn, dat 
de provincie heeft besloten om Lijn 
519 definitief te maken. Grote dank 
voor alle vrijwilligers van de Buurtbus 
Ugchelen!
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Verhaal van een pechreis
FOTOGRAAF DE BRON IN ECUADOR, DEEL 1

Mededorpsgenoot Johan van Veen, van het  
Fotografencollectief Ugchelen en vooral ook 
van De Bron, ging naar Ecuador. De reis ging 
bepaald niet van een leien dakje. In deze 
Bron en een van de volgende edities vertelt 
hij zijn verhaal.

In maart 2020 maakten we een groepsreis 
naar Ecuador. We wilden het land maar vooral 
de Galagapos eilanden bezoeken. We hadden 
vernomen dat er in het zuiden van ons land en-
kele Covid gevallen waren, maar volgens de in-
formatie van Buitenlandse Zaken was Ecuador 
veilig. De reis begon mooi met een bezoek aan 
Quito en omstreken. Daarna zouden we naar de 
jungle gaan, alhoewel er geruchten waren dat 
Indianen de wegen blokkeerden om de Covid 
verspreidende toeristen tegen te houden. Eén-
maal in Banos werd er gebeld, er was paniek in 
Ecuador vanwege Covid. We mochten niet ver-
der en moesten naar het plaatselijke ziekenhuis 
en daarna terug naar Quito. In het ziekenhuis 
werden we aan een onderzoek onderworpen 
dat deed denken aan het onderzoek in de eerste 
klassen van de basisschool. Gelukkig werd de 
indaling van de testikels overgeslagen. Iedereen 
werd goedgekeurd dus we konden met zijn allen 
terug naar Quito. De KLM zou ons ophalen,maar 
boze bewoners hinderden de landing door hun 
pick-up trucks op de landingsbaan te parkeren. 
Nadat was uitgelegd dat het om een leeg toe-

stel ging die toeristen op kwam 
halen lukte de evacuatie vier 
dagen later. Die dagen sleten 
we in het hotel in Quito niemand 
mocht naar buiten. Tot zover 
onze reis in 2020.

Herkansing
Met een aantal medereizigers 
was afgesproken toch nog eens 
te proberen de reis af te maken. 
Dat deden we in juni 2022. We 
zouden op 15 juni vertrekken 
met de KLM. Toen iedereen 
in het vliegtuig zat, werd ons 
medegedeeld dat we nog even 
moesten wachten. Dat even duurde langer en 
langer waarna ons werd verteld dat we vanwege 
een deukje in de vleugel moesten overstappen 
op een ander vliegtuig. Dat duurde allemaal lan-
ger dan gedacht waarop de gezagvoerder meld-
de dat de vlucht werd geannuleerd omdat we in 
het donker in Quito zouden arriveren. We moes-
ten ons melden bij de transferbalie. Dat resul-
teerde in 300 teleurgestelde reizigers die door 
twee KLM-medewerkers omgeboekt moesten 
worden. Dat duurde al met al vier uur. We over-
nachtten bij Schiphol op uitnodiging van de KLM. 
De volgende dag ging alles goed met de vlucht. 
In Quito aangekomen meldde onze reisbegelei-
der dat het onrustig was in Ecuador. Indianen 

waren ontevreden over brandstof- en voedsel-
prijzen. Op alle wegen naar het noorden waren 
blokkades met bomen, brandende banden en 
dergelijke. Het reisschema werd aangepast, 
we gingen zo snel mogelijk naar de jungle en 
hoopten dat het na een paar dagen rustiger zou 
worden. Wel moesten we heel vroeg vertrekken 
om blokkades op weg naar de jungle voor te 
zijn. Halverwege de rit was er toch een blokkade 
van bomen en mannen met speren. Het lukte de 
reisbegeleiders en de gastheer van de Yacuma 
jungle-lodge en veel politie de bokkeerders er 
van te overtuigen dat ons geen schuld trof en na 
een uur wachten werd er een doorgang
gemaakt.

Bij het ziekenhuis in Baños met uiterst rechts Joke en Johan van 
Veen (helaas geen beste foto, maar die is gemaakt door een mede-

werker van het ziekenhuis met haar telefoon)

Blokkade van indianen
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Op het moment dat ik deze co-
lumn schrijf heerst er een hit-
tegolf, de eerste officiële in het 
jaar. Ook ik heb last van over-
verhitting en probeer de warm-
te zoveel mogelijk buiten te 
houden. Maar ja, dat lukt maar 
moeilijk als de temperatuur al 
een dag of wat boven de 30 
graden komt. Gelukkig zitten 
we nog in de vakantieperiode, 
de ‘pauzeknop’ is nog steeds 
ingedrukt, van echt werken is 
dus nog geen sprake. 

Overdag brandt de zon 
onbarmhartig, de natuur 
schreeuwt om water, mens en 
dier zoeken verkoeling in de 
schaduw. Is dit het gevolg van 
de opwarming van de aarde? 
Worden we met de neus op de 
feiten gedrukt? Zijn dit de ge-
volgen van onze uitputting van 
de aarde? Zijn dit de signalen 
die afgegeven worden om ons 
gedrag te veranderen? Heeft 
moederaarde de ‘alarmknop’ 
aangezet? 
 
De meesten van ons hebben 
waarschijnlijk de vakantie ge-
bruikt waar het voor bedoeld 
is. In een meerdaagse periode 
staken we de gewoonlijk da-
gelijkse activiteiten. School, 
studie of werk staan even stil. 
Het woord vakantie, afgeleid 
van het Latijnse vacare, staat 
voor leeg of vrij zijn.  Vrij zijn in 
de vakantie is natuurlijk prima, 
maar leeg zijn als zowel de 
pauzeknop als de alarmknop 
ingedrukt zijn? Dat kan natuur-
lijk niet. Zowel in de vakantie 
als daarna worden we ook op-
geroepen om de ‘leegte’ achter 
ons te laten en de ‘startknop’ 
in te drukken voor een veran-
dering in ons gedrag.
 
Als ware rentmeesters heb-
ben we de opdracht om ver-
antwoordelijk om te gaan met 
onze aarde. De bronnen waar-
uit we leven moeten eerlijk ver-
deeld worden. Er moet sprake 
zijn van een actief beheer met 
als doel een duurzaam be-
staan. Dat geldt ook voor ons 
geestelijke leven vanuit de le-
vensbron. Tijd voor  de ‘reset-
knop’, anders gaan we met z’n 
allen naar de knoppen.

Naar de knoppen?

Laatste schouwburgconcert van de Vlinders!
NOG EENMAAL

Op 10 september aanstaande geeft de Ugchelse groep 
De Vlinders met hun muzikale gasten hun laatste grote 
concert in Orpheus. Door de coronapandemie moest 
het concert eerder worden uitgesteld.

Het belooft een bijzondere, mooie avond te gaan wor-
den waarin heel wat valt te horen én te zien! Samen 
met het vrouwenkoor Knap Eigen Wijs, de tweeling 
Puck en Vlinder en het á capella kwartet Bemused ma-
ken ze een muzikale reis. Een reis in Nederlands talige 
liedjes langs vele beroemde beeldende kunstenaars en 
podiumartiesten van over de hele wereld. Zo komt Da 
Vinci langs, maar ook Van Gogh, Marius van Dokkum, 
De Beatles, André van Duin en anderen: een divers ge-
zelschap van mensen die De Vlinders hoog achten! De 
liedjes worden voorzien van bijzondere beamer beel-
den. Op deze avond zijn enkele portret beelden van de 
Ugchelse schilder-beeldhouwer Marius van Dokkum en 
enkele beelden van Jan Ellenbroek te zien. Van de ar-
tiesten en kunstenaars die op deze muzikale reis voorbij 
komen worden portretschilderijen getoond, geschilderd 
door Jan Ellenbroek.

De Vlinders zullen in dit concert ook aandacht besteden 
aan hun muzikale vriend en collega Jan Rot. De Vlin-
ders hadden een vriendschapsband met hem en Jan 
had toegezegd om als gast in hun programma te zullen 
optreden, samen met de vrouwen van Knap Eigen Wijs, 
maar helaas overleed Jan voortijdig.

Voor de negende keer fladderen De Vlinders weer in 
Orpheus. Ze bestaan al éénenveertig jaar. Al drie keer 
eerder ging het batig saldo van de concerten en de 
sponsorgelden naar de stichting k’Leef in Apeldoorn, 
het inloophuis voor mensen met kanker. Al ruim € 
25.000,— ging er in de loop der jaren al naar deze stich-
ting.  En opnieuw sponseren De Vlinders met dit concert 
dit prachtige werk. Ook de opbrengst van de verloting 
gaat daar heen. En de winnaars daarvan krijgen geen 
prullen. Er zijn kostbaarheden te winnen, zoals beeld-
jes, schilderijen en gitaren, allemaal vrije giften van de 
makers!

De Vlinders hopen dat hun fans en allen die hen, hun 
muzikale gasten en de stichting k’Leef een warm hart 
toedragen deze laatste avond weer zullen komen; dat 
ze nog eenmaal voor een uitverkochte zaal mogen spe-
len ! Aan dit concert hebben De Vlinders nu vier jaar 
gewerkt! Ze beloven U op voorhand een mooie, bijzon-
dere avond! 

Zaterdagavond 10 september aanstaande , aanvang 
om 20.00 uur, Altioszaal Orpheus. U kunt er bij zijn! 
Kaarten bestelt u rechtstreeks bij schouwburg Orpheus.

Tekst: Nico van Dam

De Vlinders bij Zadkine’s beeld van Orpheus
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