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Alle eieren op een stokje

Beekprikken in De GoudvinkPaasbijeenkomst 
senioren samen met 
Duikeruit

Palmpaasstok maken: Doe je mee?
Op 2 april vieren we Palmpasen in de Bronkerk. 
Wil je ook een Palmpaasstok maken? 
Kom dan gezellig meedoen op 2 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.

beeldschermwerk
geen poëzie vandaag
louter wachtwoorden

Ugchelse HAIKu

Nico
 

Zondagmiddag 2 april is er een 
Paasbijeenkomst in de Duiker.
Senioren worden van harte  
uitgenodigd voor deze middag. 
Elkaar ontmoeten, samen zin-
gen en genieten van een heerlijk  
diner. Ook is er een presentatie 
over ‘Bijen’ gegeven door Nolly 
Spijkerman. 
Vanaf 15.30 uur bent u welkom 
en is er koffie of thee met wat lek-
kers. De eindtijd is ongeveer 19.00 
uur. Heeft u geen vervoer, geef dit 
dan bij opgave door, dan wordt u  
opgehaald. De kosten voor deze 
middag zijn €15,00 inclusief 2 
drankjes en koffie of thee. 
U kunt zich hiervoor opgeven tot 
29 maart bij Ans van Amersfoort 
tel. 06 55588273.
We zien u graag 2 april.

De voorbereidingscommissie van 
de Vastenmaaltijden 2023 no-
digt u van harte uit ook de laatste  
vieringen met ons mee te vieren 
op 22 en 29 maart en 5 april. Die 
woensdagen beginnen we om 
18.00 u in de Bronkerk samen met 
mooie muziek. We denken na over 
het komende Paasfeest en eten 
samen een eenvoudige maaltijd 
van soep en brood. Zo staan we 
in de 40-dagen-tijd stil met elkaar 
rond het thema “Aan Tafel”.

Vastenmaaltijden

Goed nieuws!  In de spreng van De Goudvink zijn beekprikken gesignaleerd. De beekprik zwom hier al 
rond meer dan 500 miljoen jaar geleden!

>> Lees verder op pagina 5



DE BRON 22-03-2023 2

DE BRON
KERK- EN DORPSBLAD

Verspreiding in Ugchelen: 
om de 14 dagen huis-aan-huis
Oplage: 2850 exemplaren
De Bron digitaal: www.bronkerk.nl 
Opmaak: Lutim, www.lutim.nl 
Druk: VESO, www.vanelst.org 

Eindredacteur van deze Bron
Warner Bruins, tel. 5416403
Eindredacteur volgende Bron:
Truus Kremer, tel. 06-13482063

Fotograaf van deze Bron: 
Johan van Veen, tel. 5062373
Fotograaf volgende Bron:
Dirk Reiding, tel. 06-16238288 

Volgende Bron verschijnt op 5 apr
Kopij via: ugchelendebron@bronkerk.nl 
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 27 maart 19 uur. 

Coördinator advertenties:
Teun van Amersfoort, tel. 5411491
bronadvertenties@bronkerk.nl 
Verspreiding en bezorgklachten:
bronbezorging@bronkerk.nl
tel. 06-55588273

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 
Vacature  
Kerkenraad:
Voorz.: Mw. D. Brands
tel. 06-37352918
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
Annemieke Debets, tel. 06-14976776
Marja de Winter, tel. 06-14479822
  
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
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Kerkdiensten

Levend Kerstverhaal
Geef je op een doe mee!

Op vrijdag 24 maart willen 
we de kerkzaal en de zalen 
van de Duiker na de Water-
looplein voorjaarsmarkt en de 
verkiezingen weer een goede  
schoonmaakbeurt geven. 

De uren, door de schoon- 
makers gemaakt, komen ten 
goede aan “Kerk in Actie”  
(vergoeding van € 5,00 per uur 
per persoon). 

We gaan werken in twee  
ploegen: 
Ploeg 1 van 09.00-12.00 uur 
Ploeg 2 van 13.00-16.00 uur  

Doe je mee? Graag even een 
mailtje naar centrumdeduiker@
gmail.com. Er zijn al een aantal 
aanmeldingen, maar met meer 
deelnemers kunnen we nog 
meer doen. Graag even aan-
geven of je wilt deelnemen aan 
ploeg 1 of 2.

Tijdens de 40 dagentijd kunt u 
grote verse scharreleieren ko-
pen in de Duiker of via Bart van 
Heerikhuize, tel. 055-542.32.32. 

Een doos van 10 eieren voor  
€ 3,00; 6 eieren voor € 2,00. 
Taakgroep Kerk in Actie, 
Inge van Vemde

Maart
wo 22       Romeinen 8:31-39
do 23 Numeri 20:1-13
vr 24 Numeri 20:14-21
za 25 Numeri 20:22-29 
zo 26 Psalm 95
ma 27 Numeri 21:1-9
di 28 Numeri 21:10-20
wo 29 Numeri 21:21–22:1
do 30 Psalm 50:1-15
vr 31 Psalm 50:16-23

April
za 1 Numeri 27:12-23 
zo 2 Matteüs 21:1-9
ma 3 Matteüs 21:10-17
di 4 Psalm 120

Bronkerk (http://www.bronkerk.nl) 
Informatie over de Bronkerk leest u 
ook in de digitale nieuwsbrief (DNB). 
Hiervoor kunt u zich aanmelden via: 
aan_afmeldendigitalenieuwsbrief@
bronkerk.nl
Onze Lieve Vrouwekerk  
(http://www.emmaus-apeldoorn.nl).
Informatie over diensten en activi-
teiten kunt u ook lezen in de digitale 
nieuwsbrief. Hiervoor kunt u zich  
aanmelden via: info@sintfranciscus-
parochie.com
Randerode: Bezoekers zijn van 
harte welkom in de vieringen.

Online diensten
Bronkerk: via www.kerkomroep.nl 
en YouTube. 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. 

Woensdag 22 maart
BRONKERK
18.00 uur: Vastenmaaltijd

Vrijdag 24 maart
ONZE LIEVE VROUWEKERK
19.00 uur: Eucharistieviering; Maria 
Boodschap; pastor H. Ten Have,  
pastor Sebastian Gnanapragasam 
M.S.F.S. en diaken Ronald Dashorst

Zaterdag 25 maart
ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur: Eucharistieviering; pastor 
Sebastian Gnanapragasam M.S.F.S.

Zondag 26 maart 
5e zondag 40 dagen tijd
BRONKERK
10.00 uur: ds. Reinoud Wentink;  
Winterswijk
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering; pastor 
Sebastian Gnanapragasam M.S.F.S.  
m.m.v. Joko Trees

RANDERODE
10.30 uur: dhr. M. van Straten, m.m.v. 
combo Berea

Woensdag 29 maart
BRONKERK
18.00 uur: Vastenmaaltijd

Zaterdag 1 april
ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur: Eucharistieviering; pastor 
Sebastian Gnanapragasam M.S.F.S

Zondag 2 april,  Palmzondag  
6e zondag 40 dagen tijd
BRONKERK
10.00 uur: Themadienst verzorgd 
door gospelband Sinjael uit 
Donkerbroek
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering; Ma-
ria Boodschap; pastor H. Ten Have, 
pastor Sebastian Gnanapragasam 
M.S.F.S. en diaken Ronald Dashorst
RANDERODE
10.30 uur: dhr. W. Achtereekte; RK 
viering

Woensdag 5 april
BRONKERK
18.00 uur: Vastenmaaltijd
ONZE LIEVE VROUWEKERK
19.00 uur: Eucharistieviering; 
oliewijding Bisdom

Donderdag 6 april Witte Donderdag
BRONKERK
19.30 uur: ds. Eline van Iperen, met 
viering van schrift en tafel
ONZE LIEVE VROUWEKERK
19.00 uur: Eucharistieviering; pastor 
Sebastian Gnanapragasam M.S.F.S.

Vrijdag 7 april Goede Vrijdag
BRONKERK
19.30 uur: ds. Eline van Iperen
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Kruisweg voor kinderen 
m.m.v. Joko Trees/kinderkoor 
15.00 uur: Kruisweg; pastor 
Sebastian Gnanapragasam M.S.F.S.

Schoonmaken van de 
kerkzaal en de Duiker

‘Zoals een boom 
geplant aan helder water

zo is de mens 
die op de Heer vertrouwt’

19.00 uur: Viering Goede Vrijdag; 
pastor Sebastian Gnanapragasam 
M.S.F.S.
RANDERODE
10.30 uur: Goede Vrijdag viering; 
mevr. A. Deuzeman

Diaconale collecten Bronkerk
26 maart: Kerk in Actie / 
Werelddiakonaat Bangladesh
2 april: Eigen diaconie
6 april: Kerk in Actie / 
Werelddiakonaat
9 april: Eigen diaconie

Uitgangscollecten:
maart en april:  Stichting 
Schuldhulpmaatje Apeldoorn

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

MELDPUNT BIJ OVERLIJDEN
Ans van Amersfoort,
tel. 06-5558 8273
bgg. Hetty Wouda, 
tel 06-25597958

Eierenverkoop t.b.v. 
Casa Speranta 

UIT DE BIJBEL

Voedselbank
In de maand maart sparen 
we voor de Voedselbank o.a.  
houdbare zuivelproducten.
 
Ook andere houdbare producten 
zijn altijd welkom. 

De producten voor de voedsel-
bank kunt u brengen in de kerk, 
daar staat een mand. 

De artikelen kunnen gebracht 
worden naar de kerk tijdens de 
openingstijden of op zondag- 
morgen voor de kerkdienst.  
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Nieuws vanuit de Dorpsraad 
Algemeen door Diane Kokke
Terwijl ik deze bijdrage schrijf roert 
maart zijn staart. Na sneeuw en kou 
is het vandaag zeer aangenaam met 
temperaturen rond de 15 graden, 
maar slechts voor 1 dag want morgen 
slaat het helaas alweer om. Jammer, 
want heeft u net als ik ook zo’n zin in 
de lente?!

Als u dit leest liggen de verkiezingen 
voor de Provinciale Staten en de wa-
terschappen alweer achter ons. Best 
benieuwd wat de uitkomst van de 
verkiezingen gaat brengen want we 
hebben op dit moment menig crisis te 
bezweren! 

De datum voor de ALV is bekend 
namelijk dinsdag 25 april a.s.
Wij hopen jullie dan in Ugchelens Be-
lang te ontvangen voor de jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering van de 
Dorpsraad.

Naast de vaste agendapunten heb-
ben we ook een gastspreker uitgeno-
digd. De gastspreker op deze avond 

is wethouder Danny Huizer, binnen 
de gemeenteraad Apeldoorn verant-
woordelijk voor het thema Veluwe, 
klimaat en energie voor het stadsdeel 
Zuidwest (inclusief Ugchelen en Ug-
chelen Buiten).  Enkele onderwerpen 
die onder zijn supervisie vallen zijn: 
de energietransitie, klimaat en natuur 
en de biodiversiteit.

Eerste aanmeldingen van  
alleenstaanden in Ugchelen 
zijn binnen – komt u ook?

Zorg en Welzijn door Bas te Riele
In de vorige editie van de Bron ston-
den we stil bij de alleenstaanden in 
Ugchelen. De eerste aanmeldingen 
zijn binnen! Hoe mooi is dat.

Waarom zou u uren of dagen alleen 
zitten, er zijn zo veel medebewo-
ners die blijkbaar hetzelfde onder-
vinden. Hoe moeilijk de stap voor 
u mogelijk ook lijkt, maar wat heeft 
u nu te verliezen? De wijze van 
aanmelden wordt schijnbaar pret-
tig gevonden via de email: info@
dorpsraadugchelen.nl, maar bellen, 
sms’en of appen op 06-55327707 
kan ook. Overigens als u ideeën 
heeft over wát we zouden kunnen 
organiseren, laat het weten (ook 
diegenen die zich al aangemeld 
hebben). En, zoals in de vorige 
editie reeds stond, we willen vóór 
de zomervakantie iets (blijvends?) 
organiseren.

Activiteiten Albatross 

Fietsmaatjes - Ugchelenaren Hannie en Henk 60 jaar getrouwd

Hannie en Henk kwamen met de auto naar de 
duo-fietsstalling in Ugchelen gereden. Daar ont-
moetten zij fietsvrijwilligers Jeroen en Marijke 
voor de gezamenlijke duo-fietsrit. 

Al gauw kwamen de prachtigste verhalen 
los. Op de plek van onze duo-fietsstalling 
(fysiotherapie Willemsen) bleek vroeger het ho-
tel De Driesprong, omringd door kastanjebomen 

van de grootouders van de in Ugchelen geboren 
Hannie, te hebben gestaan. En juist in dat hotel 
was ruim 60 jaar geleden het bruiloftsfeest van 
Hannie en Henk. 

We gingen op pad met twee (elektrisch aange-
dreven) duo-fietsen, waarbij al fietsend de mooie 
verhalen over hoe het hier vroeger was werden 
verteld. Over de talrijke watermolens van papier-

fabrieken en wasserijen die Ugchelen ooit rijk 
was en over het Salamandergat in Bruggelen 
waar Hannie als kind salamanders ving.

Bent u minder mobiel en zou u een keer samen 
met een vrijwilliger op de duofiets door en/of om  
Ugchelen fietsen, mail naar info@fietsmaatjesa-
peldoorn.nl, ga naar de site www.fietsmaatjes.nl 
of bel naar 06-45637777.

Duurzaam, Groen en Water door 
Ron Brummelkamp
Met zijn naakte, naaldvormige  
lichaam lijkt de beekprik op een kleine 
slang of een grote worm. Het is een 
van oudste gewervelden op onze  
planeet: de beekprik zwom hier al 
rond meer dan 500 miljoen jaar gele-
den! De beekprik is een beschermde 
soort in de zin van de Wet natuurbe-
scherming en staat op de Nederland-
se Rode lijst als bedreigde diersoort. 

De commissie Water van de Dorps-
raad doet hierbij de oproep aan de 
hondenbezitters om de honden niet in 
de spreng te laten springen.

Beekprikken in De Goudvink - 
Houdt uw honden uit de Spreng!

Paaseieren zoeken – 5 april 2023
Meer informatie op:  www.uvvalba-
tross.nl/paaseieren-zoeken-bij-al-
batross/

Klaverjasavond – 21 april 2023
Meer informatie op:  www.uvval-
batross.nl/klaverjasavond-bij-alba-
tross/

Padeldag voor Albatross leden –  
29 april 2023
Meer informatie op:  www.uvvalba-
tross.nl/peakz-padeldag/

Age Yska 
(Communicatie V.V. Albatross)

Links: Hannie met Marijke en rechts: Henk met Jeroen
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Waar je niet wilt zijn
OVERWEGING

Volgend jaar bestaat de Bron-
kerk 100 jaar, een reden een 
herdenkingsboekje te maken 
over dit gebouw en de gebrui-
kers. Voor het boekje doen we 
uitgebreid historisch onder-
zoek met name in de CODA 
archieven. Er is daar veel ma-
teriaal te vinden. Echter waar 
we heel weinig informatie over  
kunnen vinden is de bouw van 
de toren, een paar jaar na de 
kerk. We weten dat die door 
architectenbureau Kleingeld is 
ontworpen maar er zijn geen 
bouwtekeningen of foto’s van 
de bouw. Daarom onze vraag 
heeft iemand informatie, teke-
ningen, foto’s, knipsels of iets 
dergelijks over de torenbouw?

Een tweede waar we op zoek 
naar zijn betreft het interieur 
van de kerk zoals dat was na 
de bouw en de daarna volgen-
de verbouwingen.

Mocht u ons kunnen helpen 
stuur dan een bericht naar 
100jaarbronkerk@bronkerk.nl 
Wij komen graag langs om fo-
to’s etc. te kopiëren. 

Namens werkgroep
 100 jaar Bronkerk.

Johan van Veen 

Bronkerk 100 jaar

Een verpleeghuis is zo’n plek. Nie-
mand kiest ervoor om daar te gaan 
wonen. Ik heb er jaren gewerkt. 
Een gemeentepredikant zei eens: 
“Ik snap niet hoe jij dat doet. Ik kom 
er niet over de drempel. Ik begraaf 
ze wel, mijn gemeenteleden, maar 
ik kom niet op bezoek”. Verpleeg-
huizen hebben een slechte pers. 
En ja, ik heb ook dingen gezien die 
anders kunnen en/of moeten. Maar 
ik zag veel meer moois. Medewer-
kers die met hart en ziel hun werk 
doen, bewoners die willen delen wat 
hen ten diepste heeft bewogen en 
wat hen nog steeds draagt. Of er 
bewust voor kiezen om opgewekt te 
zijn en daarmee anderen vrolijkheid 
brengen. Familieleden die elkaar 
steunen, soms later vrijwilliger wor-
den want dáár zijn doet goed. Je wilt 
er niet zijn maar als je er bent mag 
je ervaren dat er iets is wat je draagt, 
of iemand , of Iemand.

De aula van een crematorium is 
zo’n plek. Daar loop je ook niet 
zomaar binnen. Als alles gezegd 
is, het mooie, het gewone en het 
minder mooie, valt er bij de koffie 
iets van je af. Er komt ruimte voor 
nog meer verhalen. Ontmoetingen 
met mensen die de overledene 

ook hebben gekend, ook een band 
hadden met haar of hem maar dan 
anders. Wat blijkt, je bent gekomen 
om afscheid te nemen, om iemand 
met wie je je verbonden voelde uit 
handen te geven, maar je krijgt ook 
iets terug. Al die herinneringen en 
verhalen samen vormen een erfe-
nis. De keuze is aan ons. Het mooie 
kan je verrijken, het gewone doen 
glimlachen, het minder mooie waar-
schuwen. Of je laat het daar. Je wilt 
er niet zijn maar als je er bent mag je 
ervaren dat je ook iets ontvangt dat 
met je mee mag gaan. 

Een ziekenhuis voor kinderen met 
kanker is ook zo’n plek. De eerste 
keer dat wij daar waren was over-
weldigend. Gealarmeerd keken 
wij rond. Allemaal gewone, vrolijke 
kindjes maar dan met kale koppies 
en met een hele tros slangetjes 
verbonden aan een infuuspaal. Wij 
horen hier niet, dachten wij. Niet 
ons kleinkind. Nee…niemand hoort 
daar. Wat ook meteen opvalt: ieder-
een is hier vriendelijk. We kunnen 
het dus wel, dacht ik. Maar zijn daar 
ernstig zieke kinderen voor nodig? 
Wat ook opvalt is dat wij er na de 
eerste schrik graag komen. Het is 
zelfs troostend: hier hebben alle 

kinderen kanker en voor hun leven 
wordt echt gevochten, alles ingezet. 
Dan kun je elkaar maar beter op-
zoeken. Je wilt er niet zijn maar als 
je er bent ontvang je troost nu het 
leven is zoals het is, onder het spe-
len met de Lego, het zingen en het 
piepen van een infuus.

Op de plek waar je niet wilt zijn kun 
je iets kostbaars vinden: zorg voor 
t leven als het hapert, zorg voor je 
levensverhaal als een verhaallijn 
stopt, zorg voor je toekomst als 
die dreigt weg te vallen. Kostbare  
plekken.

Mw ds M. Doesburg, 
geestelijk verzorger

Themadienst ‘Over’hoop
In deze themadienst gaan we in 
op situaties die veel mensen in 
hun leven meemaken. Het kan je 
overkomen dat je leven plotsklaps 
door een gebeurtenis in een heel 
ander perspectief komt te staan. 
Je verliest je baan of zelfs een ge-
liefde, er is opeens een ernstige 
ziekte in je directe omgeving of je 
opleiding loopt niet volgens plan. 
Wellicht zijn er nog meer situaties 
te benoemen die maken dat je le-
ven ineens overhoop ligt. Zijn er 
dan nog lichtpuntjes? Is er dan nog 

hoop? In deze themadienst waarin 
ook persoonlijke verhalen vanuit 
Sinjael een rol spelen, laten we zien 
dat de Bijbel ook een hoopgevende 
boodschap heeft voor jou. Vanuit 
Gods woord weten we dat hoop 
niet zomaar hopen is, maar dat er 
een weten, een diepe overtuiging is 
dat God een reddende God is. Een 
God die ook een plan met mijn en 
jouw leven heeft. Een hoopgevende 
boodschap! De liederen, teksten en 
verhalen in deze bijzondere thema-
dienst versterken elkaar.

Van harte welkom op 2 april a.s. om 10 uur in de Bronkerk

Wandelen in Ugchelen
We starten op dinsdag 4 april 9:30 
bij Tennisclub Ugchelen Ugchelse-
grensweg 10, 7339 CT Ugchelen.
We lopen naar de Dennenheuvel 
dan richting het Spelderholt en daar-
na lopen we in het verlengde van de 
Van Golsteinlaan achter het kerkhof 
tot de koppelsprengen en gaan via 
de Hamermolen terug naar TCU.

De route is ongeveer 12 km
Deelname is gratis.

Info via: 
wandeleninugchelen@gmail.com

JUB
Vrijdagavond 31 maart Paas disco
Voor iedereen van groep 4 t/m 8 
19.00 tot 21.00 uur 
Entree 2 euro

Zaterdag 8 april Paaseieren zoeken
Voor alle peuters en kinderen uit 
groep 1 t/m 3
10.00 uur vetrek vanaf het Dorpshuis 
naar het veldje/ speeltuin aan de  
Wijenberg
Misschien vind jij wel het gouden of 
het zilveren ei? Of de meeste eieren.
Prijsuitreiking 11.15 uur
Deelname is gratis.
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Groei & Bloei afdeling Apeldoorn 
organiseert op zaterdag 17 en 
zondag 18 juni 2023 weer een 
Open Tuinenweekend. We  
hebben al een aantal tuinen ver-
spreid over Apeldoorn, maar 
het lijkt ons leuk om dit jaar spe-
ciaal aandacht te geven aan  
Ugchelen. 

We zoeken mensen die het leuk 
vinden om hun tuin te laten zien 
aan andere tuinliefhebbers. Er 
zijn geen bijzondere eisen voor de 
grootte of de stijl van een tuin. Het 
gaat er vooral om dat je het plezier 
dat in je tuin hebt, wilt delen met 
bezoekers.  Tussen 10.00 u en 
16.00 u kun je bezoekers verwach-
ten. Genieten, elkaar ontmoeten 
en ideeën opdoen worden als de 
belangrijkste ervaringen van zo’n 
Open Tuinenweekend genoemd. 
U kunt kiezen of u op één of op 
twee dagen meedoet.

Lijkt het u wat maar wilt u eerst meer 
informatie mail dan naar Corrie 
Hennekes (secr-genb-apeldoorn@
ziggo.nl) of Marijke Mol (molmae@
casema.nl). Meteen opgeven bij 
hen kan natuurlijk ook! We horen 
graag van u vóór 1 april. 

UGCHELEN –  Ook dit jaar zet-
ten we de traditie van ons paas-
vuur voort bij Van der Valk Hotel 
Apeldoorn – De Cantharel! Op 
Eerste Paasdag, 9 april, vanaf 
20:00 ontsteken wij een groot vuur 
op de Enk achter de parkeerplaats 
van het hotel. We kijken er naar uit 
om weer met elkaar te genieten 
van deze feestelijke traditie en we 
hopen dan ook dat we jullie ook dit 
jaar weer mogen verwelkomen! 
 
Brengen snoeihout 
Het paasvuur is een mooie gele-
genheid om uw snoeiafval (onbe-
handeld hout, snoeiafval, takken, 
stammen etc.) te brengen. Dit kan 
ingeleverd worden op vrijdag 7 
april van 10.00 – 16.00 uur, op de 
enk. Buiten deze dag is het terrein 
afgesloten en kunt u geen hout in-
leveren.

Open Tuinenweekend 
2023

‘’Cantharel-paasvuur 
op de Ugchelse enk”

Van 1 maart tot 29 april 2023 zijn de beschilderde 
veren en aquarellen van Bettina Regeling-Cabrera in 
Woonzorgcentrum Sprengenhof, Ugchelen te zien.

Bettina Regeling-Cabrera laat tijdens de expositie 
haar fijn en realistisch beschilderde, kleurrijke veren 
zien. Het geheim van de beschilderde veren is: “ge-
duld hebben”. De veren zijn niet voorbereid of geplakt. 
Met een heel dunne penseel wordt de verf op de veer 
“gezet”, want drukken en tekenen met een potlood is 
niet mogelijk, dan gaan de veren uit elkaar.

Bettina Regeling-Cabrera is geboren in 1970 in  
Asunción, de hoofdstad van Paraguay in Zuid-Ameri-
ka. Zij is als architect afgestudeerd aan de Universiteit 
voor Architectuur, Ontwerp en Kunst in Asunción. 
Tegenwoordig werkt Bettina met haar bedrijf Monjapo, 
Kunst & Design als kunstschilder en beeldenmaker in 
opdracht voor exposities en kunstmarkten. Daarnaast 
ontwerpt Bettina voor bedrijven in de interieurbouw en 
voor particulieren. Ook werkt zij als docent tekenen en 
schilderen voor verschillende groepen, o.a. voor Stich-
ting ‘K leef in Apeldoorn. Haar schilderijen, beschilder-
de veren, beelden van koud porselein en ontwerpen 
bevinden zich over de hele wereld.

Dagelijks te bezoeken van 8:30 tot 17 u. Ook in het 
weekend.

Expositie
SPRENGENHOF

Foto: Johan van Veen

Haiku-kiek

Tekst: Nico van Dam,  Foto: Johan van Veen

Paasevenement op ‘t Leesten

Rond Pasen is er veel te doen 
op ’t Leesten. Staatsbosbeheer 
organiseert een paasspeurtocht 
‘Welk ei hoort bij mij?” en op 

tweede paasdag, 10 april, kunt 
u tussen 11.00 en 15.00 terecht 
voor verschillende activiteiten in 
samenwerking met de Brasserie 
en Groot Schuylenburg.

Natuurlijk moet er met Pasen eieren 
gezocht worden maar niet op de 
manier zoals je dat normaal mis-
schien zou doen. Weet jij welk ei 
bij welke vogel hoort? Staatsbosbe-
heer organiseert de activiteit ‘welk 
ei hoort bij mij?’ in het speelbos op 

’t Leesten. Rond Pasen zullen de 
schapen op de hei lopen en kun je 
een heuse schapenbingo doen! Op 
tweede paasdag zal tussen 11.00 en 
15.00 Stichting Vrienden van Groot 
Schuylenburg zich presenteren met 
een kraam en geeft informatie over 
hun projecten. Natuurlijk kunt u als 
gewoonlijk bij de Brasserie terecht 
voor een hapje en een drankje in 
paasstijl!

Foto: Staatsbosbeheer
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Raadhuisplein
Het Interkerkelijke comité ‘Paas-
zang Raadhuisplein’ organiseert 
op zondag 9 april 2023 voor 
de 81e keer een Paassamen-
zang op het Raadhuisplein te 
Apeldoorn, van 08.00 tot 08.30 
uur met het zingen van de be-
kende Paasliederen en een korte 
meditatie.

Deze jaarlijkse ‘Paasjubel’ is in 
april 1942 gestart door de geza-
menlijke Kerken en het Leger des 
Heils als daad van verzet tegen 
de oorlog en bezetting en vanaf 
die tijd een traditie in Apeldoorn. 

“The Crucifixion”
Op zondag 2 april voert de CGK 
Novo-Cantare de passiecantate 
“The Crucifixion” van John Stai-
ner uit met medewerking van 
CGGZ Crescendo uit Enschede

Als solisten werken mee  
Gerrit van der Heide – tenor, en  
Palle Fuhr Jørgensen – bas; or-
gel en piano worden bespeeld 
door resp. Gerwin van der Plaats 
en Jorrit Woudt. Algehele leiding 
is in handen van Jan Willem  
Docter.

Plaats: Goede Herderkerk As-
selsestraat 199, aanvang 19.00 
uur. Toegang is gratis, wel is er 
aan het eind van de avond een 
collecte ter bestrijding van de 
kosten.

Christelijk Mannenkoor
Het Apeldoorns Christelijk Man-
nenkoor geeft traditiegetrouw
haar Passieconcerten in de lij-
densweken voorafgaand aan 
Pasen.

Op vrijdag 31 maart 2023 in de 
Onze Lieve Vrouwekerk
Hoofdstraat 13,  Apeldoorn. 
Aanvang 20.00 uur.

Op Zondag 2 april 2023 in De 
Drie Ranken (De Maten)
Eglantierlaan 202, Apeldoorn. 
Aanvang 15.00 uur

Bachkoor Apeldoorn
Johannes Passion op vrijdag 7 
april 20 uur

Meeslepend, dat is de Johan-
nes-Passion van J.S. Bach. In 
deze uitvoering van Bachkoor 
Apeldoorn onder leiding van Bas 
van den Heuvel word je mee-
gesleept in het verhaal dat or-
kestraal wordt ondersteund door 
Phion.

Kaarten verkrijgbaar via Orpheus, 
Apeldoorn.

Paaszang  
 

De eerste markt van het seizoen 
van de werkgroep Waterloo- 
plein was dit jaar op zaterdag 11 
maart en een aantal vroege vo-
gels stonden al vroeg te wachten 
voor de deur tot de markt stipt om 
negen uur geopend werd door de 
voorzitter van de Waterlooplein-
markt Henk Feijen. Voor sommi-
ge kopers was het nog een heel 
avontuur om op tijd te zijn door 
de gladheid, maar gelukkig dooi-
de het in de loop van de morgen 
en druppelde het bezoek binnen.

De voorverkoop heeft zo zijn vas-
te klanten, die met graagte de 

zalen van De Duiker afsnuffelden 
op zoek naar dat ene koopje van 
die dag. Ook nieuwe bezoekers 
gingen niet snel met lege han-
den naar huis. Van lampen tot 
parfum, paasartikelen en kleding, 
maar ook kop en schotels werden 
er verkocht. Dit jaar was er een 
grote diversiteit aan kramen waar 
garen, plastic, puzzels en boe-
ken aangeboden werden. Leuk 
om te zien hoe veel mensen het 
waarderen dat alles mooi op de 
kraam uitgestald is en leuk voor 
de verkopers als ze een compli-
mentje krijgen dat tweedehands 
goederen toch aantrekkelijk zijn 
voor het publiek.

Ook dit jaar zijn er weer een 
aantal goede doelen waar de 
medewerkers extra hun best 
voor doen. Natuurlijk kunt u na-
lezen op www. Bronkerk.nl waar 
deze doelen voor staan. De grote 
Waterloopleinmarkt is dit jaar op 
11juni. Een week daar voor is de 

jaarlijkse ophaaldag in Ugchelen. 
De werkgroep is al gestart met de 
voorbereidingen en kijkt uit naar 
uw bezoek. Bent u voor die tijd 
al aan het opruimen en hebt u 
goed verkoopbare goederen dan 
kunt u die brengen op de laatste 
woensdag van de maand. Er is 
iemand aanwezig tussen 9 en 
11 uur. en op de laatste woens-
dag avond van de maand tus-
sen 18.30 en 20.30 uur. Kleine 
goederen zijn van harte welkom, 
meubels en andere grote dingen 
kunnen we helaas niet aanne-
men i.v.m. ruimtegebrek. 

Met de opbrengst van de markt 
op 11 maart die ruim 3600 euro 
bedroeg is een goede start ge-
maakt van dit seizoen. Namens 
de Werkgroep Waterlooplein-
markt Ugchelen, hartelijk dank 
aan alle bezoekers en medewer-
kers!

Foto: Johan van Veen

Mooie opbrengst van de voorjaarsmarkt 
WPU

Kunstroute Update
Yessss!!! Alle deelnemers aan de 
Kunstroute zijn bekend. De in-
schrijfformulieren zijn verstuurd 
en rondgebracht, de contacten 
met de drukker verlopen prima, 
de website is up – to - date, het 
bestuur beraadt zich op aan-
vullende feestelijke activiteiten 
omdat we ons 10 jarig jubileum 
vieren. Kortom, het beloofd een 
mooie sfeervolle Kunstroute te 
worden in de stijl die we altijd 
hebben gehad.  

Dit jaar stellen we weer een mooi 
boekje samen. Dit in tegenstel-

ling tot de eenvoudigere uitgave 
van de vorige editie omdat we 
toen niet zeker waren van het 
doorgaan van de Kunstroute van-
wege Corona. De kunstenaars 
gaan hun eigen tekstje maken 
en er wordt een professionele 
foto gemaakt van een kunstwerk 
voor in het boekje. Er zijn dit jaar 
nieuwe kunstenaars bij en er zijn 
ook weer nieuwe kunstuitingen te 
zien. 

Reserveert u nog steeds in uw 
agenda: 7 en 8 oktober 2023 
Kunstroute Ugchelen??



DE BRON 22-03-2023 12



DE BRON 22-03-2023 13

Ugchelen is een actief dorp. Een van de ac-
tiviteiten wordt gevormd door een groepje 
heren met geschoren benen. Regelmatig zie 
je in Ugchelen een groepje mannen met uni-
forme shirtjes rondrijden op hun racefiets. Die 
mannen vormen samen een wielerclub; een 
club van inmiddels 60 mannen die enthousi-
ast de pedalen beroeren. Zij vormen samen 
de wielerclub van snackbar ‘t Bikkertje. Je 
ziet de shirtjes overal in Gelderland opduiken.
Woordvoerder voor de club is Erik Meerveld, 
die vanaf het begin actief bij de club betrokken 
is geweest. 

De club bestaat al zes jaar, maar is geen offi-
ciële vereniging. Hij werd gestart door vijf en-
thousiaste peddelaars en elk jaar melden zich 
weer nieuwe renners. Dus de groei is er nog 
niet uit.

De meeste activiteiten vinden plaats van maart 
tot oktober, om zoveel mogelijk profijt te kun-
nen hebben van het daglicht. De dinsdagavond 
is de vaste fietsavond. Er werden in het begin 
ook regelmatig toertochten georganiseerd.
Er is één groep die het hele jaar doorfietst. 

Twee deelnemers van die groep hebben zelfs 
nog meegedaan aan het Nederlandse kampi-
oenschap gravelbiken. Daarbij wordt er gere-
den op racefietsen met bredere banden over 
grindpaden. De ideale mix tussen mountain-
biken en wielrennen.

Voor het nieuwe seizoen werd er een geheel 
nieuw tenue ontworpen. Door een aantal Bik-
kertjes is daarvoor een mooi nieuw ontwerp 
gemaakt. . Uiteraard zijn daarbij de kleuren van 
de hoofdsponsor ‘t Bikkertje leidend geweest. 
De sponsor is blij met de enthousiaste wieler-
club.

Er wordt in drie of vier groepen gereden, die 
een verschillende tempo aanhouden. Daar-
door kan iedereen, ongeacht zijn niveau, mee-
rijden. Dat is ook altijd de insteek geweest van 
de club. Je bent nooit te oud om te fietsen.
Na het fietsen blijven de heren altijd even han-
gen bij ‘t Bikkertje, zodat er nog even nage-
kletst kan worden en sterke verhalen verkocht 
kunnen worden. 

Theo Tomassen

Pedaalridders
OOK UGCHELEN

Ik mag zo graag de bakker ruiken
als ik ‘ s avonds langskom op mijn fiets
ik zie daar dan de lichten branden
maar verder zie of hoor ik niets

Ik snuif al ver tevoren
de avondlucht diep op
zodra ik bij de bocht kom
stijgen d’eerste geuren op

Is het de gist, zijn het de ovens
de vanille of meer de zoetigheid ?
ik ruik dat alles al van verre
oh, welk een geurige zaligheid !

Zo fijn om eerst te ruiken
en dan naar bed te gaan
je droomt de mooiste dromen
alvorens ‘s morgens op te staan

Voordat ik naar zijn winkel ga
is mijn keuze al gemaakt
mijn neus heeft m’immers voorbereid
ik weet al wat goed smaakt

Zo werken wij goed samen
gedurende de nacht
hij ploetert voor zijn oven
en ik droom knapperig zacht

Nico van Dam

Triangel
Voor de bakker
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