
Nog een paar nachtjes slapen 
en dan is het zo ver. De jaarlijk-
se Waterloopleinmarkt rondom 
de Bronkerk is dit jaar op 25 
mei. Tijdens deze markt worden 
er weer duizenden spullen ver-
kocht voor het goede doel.

Als deze bron verschijnt staan 
de zalen van de duiker vol met 
goederen en zijn de medewer-
kers druk met het sorteren van 
alle dozen die gehaald zijn tij-
dens de jaarlijkse ophaaldag. 
Volle aanhangers hebben er 
door Ugchelen gereden en 
rondom de kerk kunt u de be-
drijvigheid duidelijk zien.

Na de markt houden we va-
kantie, maar u kunt uw goede-
ren tijdens de zomermaanden 
(juni,Juli,augustus) brengen op 
de laatste woensdag van de 
maand tussen 9 en 11.00 uur. 

Maar eerst de Waterlooplein-
markt 2019 de 49ste keer, de 
medewerkers kijken er naar uit 
en hopen u te zien. U bent van 
harte welkom op 25 mei vanaf 
10.00uur.

wie de ogen sluit
kan ze toch nog voor zich zien
dingen van vroeger

 Nico van Dam

 
De Bron Ugchelen 

Uitgever: Bronkerk Ugchelen Woensdag 22 mei 2019 - 56e jaargang nr. 10

Ugchelse melange

Waterloopleinmarkt
25 mei 2019

Ugchelse HAIKU

Op Pinkstermorgen 9 juni om 
10.30 uur wordt tijdens de 
Oecumenische Pinksterviering 
dominee Eline van Iperen ver-
bonden aan de Bronkerk als 
parttime predikant. Het thema 
van deze viering is ‘Verbinding’. 

Leden van het kerkkoor Sos-
tenuto en de Bronkerk Cantorij 
o.l.v. Jan Hamberg verlenen 
hun medewerking. We hebben 
er vertrouwen in dat Eline van 
Iperen een positieve bijdrage 
gaat leveren aan het kerkelijk- 
en dorpsleven in Ugchelen. 

U wordt van harte uitgenodigd 
om de viering bij te wonen en 
na afloop kennis te maken met 
haar en haar man. 

Dominee van Iperen en haar 
man Bas Stigter verhuizen van-
uit Someren naar de pastorie 
tegenover de Bronkerk.

Pinksterviering met nieuwe dominee Eline van Iperen

Concert in Bronkerk

Op zondag 16 juni is er weer 
Eetcafe Duikeruit.  Graag  op-
geven uiterlijk 13 juni bij 
Marinus via 06 – 505 25 501.

Veel belangstelling voor het Moederdagconcert van het Gelders Gemengd Koor en de Muziekvereniging 
Ugchelen op zaterdagavond 11 mei jl. Zang en muziek in een bomvolle Bronkerk!

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

Eindredacteur van deze Bron:
Simon Haverschmidt, tel. 06 44126398
Eindredacteur volgende Bron:
Nico van Dam, tel. 3124044
Fotograaf van deze Bron:
Theo Logtenberg, tel. 5336253
Fotograaf volgende Bron:
Dirk Reiding, tel. 5336538
Volgende Bron verschijnt op 5 juni.
Kopij en advertenties via:
ugchelendebron@bronkerk.nl 
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 27 mei 19.00 uur
Coördinator advertenties:
Teun van Amersfoort, tel. 5411491
Bezorgklachten en abonnement buiten
Ugchelen: M. Ditzel, tel. 06-50525501

PRAKTISCHE GEGEVENS KERK
Kerkelijk centrum:
“Bronkerk” en “De Duiker”
Hoenderloseweg 10, 7339 GH
tel. 5334859
Beheerder M. Ditzel privé tel. 06-50525501
Predikant: 
Predikant: Ds. A.R. Davelaar
Tel. 06-12837524, predikantRD@bronkerk.nl
Kerkelijk werker: 
R. Groen, tel. 06-18270616 
kerkelijkwerker@bronkerk.nl
Kerkenraad:
Voorz.: Mw. A. van der Hart,tel. 5417571
Secr.: C. de Winter, tel. 5414293 
scribaKR@bronkerk.nl 
Kerkelijk bureau: 
voor collectebonnen en vragen: kerkelijk.
bureau@bronkerk.nl
Voor dringende zaken: tel. 5411491 of 
06-15017286
Bankrekeningen: 
Bronkerk Ugchelen
NL36INGB0000833184 en 
NL88RABO0303318635 
Meldpunt ziekte/herstel Bronkerkleden
mevr. B. Rigterink, tel. 5333718
meldpunt@bronkerk.nl 
Meer informatie: 
zie Informatiegids Bronkerk of 
www.bronkerk.nl

PRAKTISCHE GEGEVENS DORP
Politie Ugchelen:
Wijkagent: Petra van Doorn, 0900-8844
spreekuur dinsdag 18.30-19.30 uur
Vereniging Dorpsraad Ugchelen:
Secretaris en ledenadministratie:
Leo Mooijman, tel. 5428066
E-mail: info@dorpsraadugchelen.nl
Noaberschap Ugchelen
Wineke Blom, tel. 06 41816541
Floortje v.d. Heijden, tel. 06 41808328  
Annemieke Debets, tel. 06-14976776
Vereniging Ugchelens Belang:
Dorpshuis: tel.nr.: 5335144
E-mail: secretaris@ugchelensbelang.nl 
Huisartsen:
Huisartsenpraktijk Oosting en Flenter
Bogaardslaan 56, tel. 5333361
Huisartsenpraktijk Ugchelse Kei
C.J. Haverkamp en T. Mons
Bogaardslaan 56, tel. 5331510
Tijdens avond, nacht en in het weekend
tel. 0900-600-9000
Alarmnummer: 112

DORPSMELDPUNT

U kunt uw melding
zowel telefonisch als schriftelijk doorgeven 
aan de secretaris van de Dorpsraad op 
telefoonnummer (055) 542 80 66 of per  
Email info@dorpsraadugchelen.nl
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Op Hemelvaartsdag organise-
ren we om 07.30 uur een wan-
deling door en langs Ugchelen. 
Vertrek bij de Bronkerk.
Vanaf 9.00 uur is er inloop met 
koffie en een krentenbol en om 
09.30 uur is er een korte viering 
in de Bronkerk.

Werkgroep Vieren Bronkerk

Vindt u het ook gezellig om ‘s 
zondags na de kerk samen kof-
fie te drinken?  Vind jij het ook 
leuk om samen in de tuin te zit-
ten en gezellig bij te praten?
Deze zomer starten wij, de Pas-
torale Raad van de Bronkerk, 
een nieuwe activiteit en we heb-
ben het Welkom in mijn Tuin ge-
noemd.

Gemeenteleden die dat kun-
nen en willen stellen hun tuin, of 
bij slecht weer hun huiskamer, 
beschikbaar om ‘s zondags na 
de dienst, van ong. 11.00 uur 
tot ong. 12.00 uur met andere 
kerkgangers samen koffie of 
thee te drinken.
Het gaat hierbij om ontmoeting 
en gezelligheid, er is dus geen 
programma o.i.d.

Per week wordt in de Digitale 
Nieuwsbrief, op de Bronkerk-
brief en op de beamer bekend-
gemaakt waar we die zondag 
welkom zijn.

Als u gaat koffiedrinken op één 
of meer van deze zondagen en 
u bent met de auto, wilt u dan 
eens om u heen kijken of er ie-
mand is die wel graag mee wil 
doen maar geen vervoer heeft?
We hopen op een zonnige zo-
mer met veel fijne ontmoetin-
gen!

De Pastorale Raad van de 
Bronkerk

wo 22 mei Jakobus 3:1-12
do 23 mei Jakobus 3:13-18
vrij 24 mei Jakobus 4:1-10
za 25 mei Jakobus 4:11-17
zo 26 mei Jakobus 5:1-6 
ma 27 mei Jakobus 5:7-12
di 28 mei Jakobus 5:13-20
wo 29 mei Handelingen 1:1-8
do 30 mei Handelingen 1:9-14
vrij 31 mei Handelingen 1:15-26
za 1 juni Psalm 120 
zo 2 juni Spreuken 6:20-35
ma 3 juni Spreuken 7:1-27
di 4 juni Spreuken 8:1-11

KERKDIENSTEN 
Zaterdag 25 mei
ONZE LIEVE VROUWEKERK, 
Hoofdstraat 18, Apeldoorn.
16.30 uur: Eucharistieviering, 
pastoor H. Hermens m.m.v. Joko 
Trees.

Zondag 26 mei 
BRONKERK
9.30 uur: Ds. A. R. Davelaar. Maal-
tijd van de Heer. Koffie drinken na 
de dienst.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering, pas-
toor H. Hermens, m.m.v. Cantor.
RANDERODE
10.30 uur: Prot. Viering: 
M. Visscher.

Donderdag 30 mei, 
Hemelvaartsdag
BRONKERK
9.30 uur: Werkgroep Vieren.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Pastor Sebastian, 
Credo Cantores.

Zaterdag 1 juni 
ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur: Eucharistieviering, 
pastor Sebastian, Samenzang.

Zondag 2 juni
BRONKERK
9.30 uur: Ds. A. R. Davelaar. Koffie 
drinken na de dienst.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering, pas-
tor Sebastian, Credo.
RANDERODE
10.30 uur: RK. Viering, H. de Jong.

Zondag 26 mei
Deze morgen is onze predi-
kant Regina Davelaar onze 
voorganger. We vieren de 

Maaltijd van de Heer.
Uit Kind en Zondag: 
Geloof in vrede 
De leerlingen van Jezus zitten 
bij elkaar en denken terug aan 
wat hij hun leerde over vrede 
en over de Geest. Als je de 
woorden van Jezus verder 
vertelt, is het verhaal nog lang 
niet afgelopen!  
(Johannes 14: 23-29). 

Diaconie collecte: 
Werelddiaconaat.
Uitgangscollecte: 
ZOA (Vluchtelingenwerk).
Kindernevendienst voor de 
groepen 1 t/m 8 

Donderdag 30 mei, 
Hemelvaartsdag
Deze morgen starten we vroeg 
met het traditionele dauwtrap-
pen. Om 07.30 uur begint een 
wandeling vanaf de Bronkerk 
in en om Ugchelen. Om 09.00 
uur is er in de kerk voor de 
wandelaars en niet-wande-
laars inloop met koffie en een 
krentenbol. Aansluitend wordt 
in een korte viering stilgestaan 

bij de hemelvaart van Jezus, 
onze Heer.

Zondag 2 juni 
Deze morgen, de zondag tussen 
Hemelvaart en Pinksteren,  is 
onze predikant Regina Davelaar 
onze voorganger. 
Uit Kind en Zondag: 
Wie ziet het? 
Deze zondag tussen Hemel-
vaart en Pinksteren heet ook 
wel ‘wezenzondag’. Jezus’ 
leerlingen blikken terug en zeg-
gen tegen elkaar: ‘Weet je nog 
wat hij gezegd heeft? Hij zou 
ons nooit alleen achter laten. Hij 
zou de Geest van de waarheid 
sturen.. (Johannes 14: 15-21).

Diaconie collecte: 
Eigen diaconie.
Uitgangscollecte: 
ZOA (Vluchtelingenwerk).
Kindernevendienst voor de 
groepen 1 t/m 8 

BEREIKBAARHEID PREDIKANT
Voorlopig s.v.p. nog contact op-
nemen met uw wijkouderling.

KerkdienstenHemelvaartsdag : 
Dauwtrappen en Viering

Hemelvaart: bij uitstek een dag om er op uit te trekken. De sportieve-
lingen gaan te voet of per fiets dauwtrappen. Maar ook veel dagtocht-

jes worden ondernomen. Is er tussen al die activiteiten ook nog tijd 
om even stil te staan bij de werkelijke betekenis van Hemelvaart?

UIT DE BIJBEL

BIJ DE DIENSTEN

Welkom in mijn tuin
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De zon liet zich even zien toen Toon en Gon Hartgers bij de lindeboom 
in het park De Goudvink aankwamen. De boom voor hen, dorpsprijswin-
naars 2018, werd met een kleine ceremonie symbolisch overgedragen 
door de Dorpsraad. Wineke Blom memoreerde als voorzitter van de 
Dorpsraad de redenen waarom Toon en Gon tot dorpsprijswinnaars wa-
ren benoemd, waarna zij samen het naambordje onthulden.  Nog even 
een fotomoment, waarna de terugtocht werd ondernomen naar hun café 
Back in Town. Gezellig even napraten met koffie en iets lekkers, terwijl 
buiten de regen met bakken naar beneden kwam.  Heel Ugchelen kan 
van af nu in de Goudvink van hun boom en die van de andere dorps-
prijswinnaars genieten. 

NIEUWS VAN DE DORPSRAAD

JUNI 2019
18 juni : Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

JULI 2019
16 juli : Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

AUGUSTUS 2019
20 augustus: Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

SEPTEMBER 2019
17 september: Besloten bestuursvergadering Dorpsraad
28 september: Zwerfvuilactie Ugchelen

OKTOBER 2019
8 oktober:  Schoonmaken Geurtssprengen
15 oktober:  Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

NOVEMBER 2019
2 november: Schoonmaken Eendrachtsspreng in de Goudvink
19 november: Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

Elke dinsdag van 18.30 tot 19.30 uur is de wijkagent aanwezig in UB.

Agenda

De activiteiten van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen worden 
voor verslaglegging veelvuldig op beeldmateriaal vastgelegd. 
Indien u deelneemt aan of aanwezig bent bij deze activiteiten, 
geeft u de vereniging op grond van de AVG toestemming 
voor het maken van foto’s en filmbeelden en voor het gebruik, 
publicatie en de opslag daarvan.

Lindeboom voor dorpsprijswinnaars

Woensdag 8 mei was het zover. Naar aanleiding van een verzoek van-
uit de dorpsraad zijn door de gemeente de twee bankjes en de prullen-
bak geplaatst in de Goudvink. Deze dienen ter vervanging van de twee 
“boomstambankjes” die daar lagen. Tegelijkertijd heeft de adoptant van 
de prullenbak de sleutels van de prullenbak in ontvangst genomen en zijn 
er afspraken gemaakt over het afvoeren van de inhoud van de prullenbak.

Nieuwe bankjes in de Goudvink

Foto: Theo Logtenberg

Apeldoorn kent een beheerplan voor bomen met een visie op het 
herplanten na een kap. Er komt alleen een nieuwe boom als de 
ruimte en de bodem het toelaat. Het wortelgestel heeft net zoveel 
ruimte onder de grond nodig als de kroon boven de grond gaat 
beslaan. Bomen groeien het best als hun aarde compost bevat en 
wordt gedeeld met bacteriën en schimmels. Deze laatsten zorgen 
voor specifieke voedingsstoffen voor de boom. Een voorwaarde is 
ook dat die aarde zuurstof kan opnemen. Apeldoorn kiest bewust 
om grote gezonde bomen te koesteren o.a. door overbodige te-
gels te verwijderen en extra te bemesten. Een eenvoudige manier 
daarvoor is om blad te laten liggen. Welke boom er wordt geplant 
hangt af van de plantplek. Bij voorkeur wordt gekozen uit inheemse 
soorten die langer dan 80 jaar kunnen leven en hoger worden dan 
15 meter. Grote loofbomen breken immers veel kooldioxide af en 
zetten het om in hout en zuurstof. Meer bomen betekent daarmee 
meer afbraak van kooldioxide en tevens meer filtering van fijnstof 
uit de lucht. 

We zijn de laatste honderd jaar op grote schaal gas, olie en steen-
kool gaan gebruiken voor onze verwarming en het vervoer. Fossiele 
brandstoffen zijn ontstaan uit bomen die duizenden of zelfs miljoe-
nen jaren geleden zijn gegroeid door de kooldioxide die toen in de 
lucht zat. Bij het verbranden komt deze kooldioxide weer vrij in onze 
lucht. Daarnaast wordt wereldwijd gekapt. Elke dag weer verdwijnt 
er tropisch regenwoud van vele voetbalvelden groot. De balans tus-
sen opname en afgifte van kooldioxide wordt daarmee verstoord, 
waardoor de aarde opwarmt.

Zelfs als er nu voor elke gekapte boom een nieuwe wordt geplant, 
is het evenwicht niet direct hersteld. Het duurt immers vele jaren 
voordat de kruin van de jonge boom gelijk is aan die van een vol-
wassen boom. Gelukkig wordt de roep om meer bescherming voor 
bomen wel luider. 

Bomen en Ugchelen (2)
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Aan de Oude Beekbergerweg 157 
is de Kledingbank gevestigd waar 
mensen die financieel moeilijk zit-
ten gratis kleding kunnen ontvan-
gen. Met een veertigtal vrijwilligers 
wordt er gewerkt om deze uitgifte 
zo waardig mogelijk te laten verlo-
pen. De kleding die gebracht wordt 
om te delen met anderen wordt 
zorgvuldig uitgezocht. Alleen met 
kleding die goed, schoon en actu-
eel is kunnen we anderen blij ma-
ken. De kleding wordt als het nodig 
is gestreken en daarna opgehan-
gen in de winkel. Ook schoenen en 
linnengoed krijgen een plekje om 
te delen. De Kledingbank ontvangt 
elke week zo’n 120 gasten, waar-
van een derde kinderen. De gasten 
mogen maximaal vijf stuks kleding 
per persoon meenemen en niet 
vaker dan éénmaal in de zes we-
ken komen. Dit alles om de kleding 
die wij ontvangen zo goed moge-
lijk te kunnen verdelen. In een tijd 
dat het financieel beter gaat zien 
wij dat dit niet voor iedereen geldt. 
In Apeldoorn leeft één op de acht 
kinderen onder de armoedegrens. 
Dat is stuitend. Het voelt goed om 
even wat lucht kunnen geven in 
benauwde situaties. Kleding is erg 
duur, zeker als je een opgroeiend 
gezin in de kleren moet steken. 
Een boek met de titel: ‘Tot op de 
draad’, beschrijft de vervuilende 
productie van kleding in lage 
loonlanden, door kinderarbeid, in 
mensonterende situaties. Eén der-
de van de geproduceerde kleding 
wordt verkocht, één derde gaat in 

de uitverkoop en één derde wordt 
vernietigd. Dit wetende maakt dat 
je meer bewust om gaat met het 
kopen van kleding en meer na-
denkt over het ‘funshoppen’.

In het pand van de Kledingbank 
is ook een Naaiatelier gevestigd, 
waar op maandagochtend, vrou-
wen uit Syrië, Irak en Indonesië 
kleding herstellen en naailes krij-
gen om hun vaardigheden te ver-
groten. Tegelijkertijd is er ook een 
ochtendinloop, waarbij iedereen 
welkom is voor een kopje koffie of 
thee en een gezellig praatje in de 
Kledingbank. Tijdens deze ochtend 
zitten dames kaarten te maken en 
is er ook gelegenheid voor Nieuwe 
Nederlanders om binnen te lopen 
en de Nederlandse taal te oefenen.
In de tuin van de Kledingbank zijn 
we begonnen met de opzet van 
een Generatietuin, waarin kinderen 

van de basisschool en ouderen uit 
de wijk groente en bloemen kun-
nen verbouwen.
Om voor een continuïteit te zorgen 
voor onze gasten, zijn wij nu volop 
in gesprek om het pand aan te ko-
pen van de Gemeente Apeldoorn, 
zodat wij blijvend een plaats kun-
nen bieden van ontmoeting en de-
len met elkaar.

Kledinginbreng: woensdag van 
10.30 tot 12.00 uur en zaterdag 
van 10.00 tot 12.00 uur
Uitgifte van kleding: Woensdag 
van 10.30 tot 12.00 uur en zater-
dag van 13.00 tot 15.00 uur.

Steun onze activiteiten op 
rekeningnummer:  
NL81 INGB 0006 7476 28  
t.n.v. Stichting Sant’Egidio 
Apeldoorn

Ronald Dashorst

Kledingbank van Sant’Egidio
OVERWEGING

Op 15 mei stond de bus weer 
klaar voor UB, maar eerst 
werd er binnen nog een kopje 
koffie of thee gedronken met 
een heerlijk gebakje. Daarna 
ging het via een mooie rou-
te naar Ootmarsum. In het 
Stadshotel kregen we een 
overheerlijke lunch voorge-
schoteld. Er was gelegenheid 
om zelf wat rond te kijken in 
dit leuke dorp en de exposi-
tie van Marius van Dokkum 
te bekijken. Ook hebben we 
de glasblazerij bezocht (met 
demonstratie/show) met daar-
bij het sieraden-winkeltje. 
Daarna was er nog tijd om 
weer wat te wandelen en een 
drankje te nemen in het Stad-
shotel. 
De bus heeft ons via wéér een 
mooie route keurig afgezet bij 
UB. Het was weer een heer-
lijke dag samen op reis!!!

Vanaf mei tot en met juli ex-
poseert Jantien Arentsen in 
de Sprengenhof in Ugchelen 
met schilderijen. Jantien is 
een fijnschilder en werkt uit-
sluitend met olieverf.

De onderwerpen kiest ze in 
haar directe omgeving, stelt 
zelf stillevens samen, maakt 
foto’s van o.a. bloemen, 
landschappen, enz. Ook het 
bezoeken van musea en het 
bekijken van schilderijen van 
andere kunstenaars geeft 
haar veel inspiratie.
Het blijft een hobby, maar 
het geeft veel voldoening dat 
haar werk bij menigeen aan 
de muur hangt.
Deze expositie geeft een 
overzicht van haar werk en 
haar manier van schilderen. 
Mocht u geïnteresseerd zijn 
in haar werk neem dan gerust 
contact met haar op. Infor-
matie vindt u in de hiervoor 
bestemde houder bij de expo-
sitie.

De Sprengenhof is dagelijks 
geopend van 9.00 tot 17.00 
uur.

Frieda werd geboren op 12 oktober 
1957, ze is overleden op 27 april 
2019. Frieda heeft haar hele leven 
in Apeldoorn gewoond, waarvan de 
laatste paar jaar in Ugchelen. 
In 1978 is Frieda getrouwd met 
Henk, samen kregen ze twee kinde-
ren en inmiddels ook kleinkinderen.

Vorig jaar waren Henk en Frieda 
40 jaar getrouwd en dat hebben ze 
als gezin gevierd door samen op 
vakantie te gaan. Ze hebben daar-
van genoten en Frieda helemaal, ze 
hield van gezelligheid, bij elkaar zijn, 
reisjes maken, heerlijk vond ze dat.

Frieda zal gemist worden; haar lief-
de, haar humor, haar enthousiasme, 
haar gezelligheid, haar zorgzaam 
zijn. Zorgen voor was haar passie; 
zorgen voor Henk, zorgen voor haar 
kinderen, kleinkinderen en allen die 
haar dierbaar waren. Ook zorgde 

Frieda met plezier voor de cliënten 
die aan haar zorg waren toever-
trouwd. Zo stond Frieda in het leven.
Frieda wilde graag zelf regie hou-
den, graag alles goed geregeld heb-
ben. Zo heeft ze ook de dankdienst 
voor haar leven helpen vorm geven. 

Vroeger kwam Frieda veel in de 
kerk, later door werk en verhui-
zingen nam kerkbezoek af, maar 
Frieda heeft het geloof behouden 
en dat is haar tot steun geweest in 
de periode van ziek zijn. Zij geloofde 
dat God liefde is.

Ongeveer een half jaar geleden kre-
gen zij te horen dat Frieda ernstig 
ziek was, behandeling werd ingezet, 
maar half maart bleek dat er geen 
uitzicht meer was op herstel. Wat 
een verdriet, want je wilt niet ziek 
zijn, je wilt niet sterven, afscheid ne-
men van allen die je dierbaar zijn. 

Toch waren die laatste  maanden 
een bijzondere tijd. Een tijd van be-
zinning, een tijd van veel bij elkaar 
zijn, een periode waarin gezinsban-
den, familiebanden en vriendschap-
pen werden verdiept.

Frieda en Henk hadden ervoor ge-
kozen om hun trouwtekst te laten 
klinken tijdens de dankdienst voor 
het leven van Frieda. De trouwtekst 
was uit Handelingen 16 vers 31: “ 
Geloof in de Heere Jezus en u zult 
behouden worden”. Ja, met zo’n 
tekst kan je op weg. Zo’n tekst geeft 
moed en vertrouwen om verder te 
gaan, verder te gaan in vertrouwen 
op de Heere jezus, dan gaat het 
goed aflopen. Hij gaat met ons op 
weg, Hij opent harten en deuren. 
Vaarwel Frieda, in het vertrouwen 
dat God liefde is.

Marijke van der Roest

Het jaarlijkse reisje 
van de Soos 55+ UB

Jantien Arentsen 
exposeert in Sprengenhof

WIJ GEDENKEN

Frieda Garritsen – van Kooten
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De gemeente Apeldoorn nodigt 
omwonenden uit voor een informa-
tiebijeenkomst over de nieuwbouw 
en verhuizing van de basisscholen 
De Touwladder en De Bouwhof in 
Ugchelen. Deze informatieavond 
wordt gehouden op maandagavond 
27 mei van 19.00 – 20.30  uur in het 
dorpshuis Ugchelens Belang, Bo-
gaardslaan 81 in Ugchelen. 

De Touwladder en de Bouwhof gaan 
fuseren per zomer 2020 en zullen 
verder samengaan op één locatie. 
De locatie voor de school is de hui-
dige locatie van de Touwladder aan 
de Bogaardslaan 75. Uit onderzoek 
is gebleken dat een verbouwing niet 
voldoende is en daarom is ervoor 
gekozen om een nieuw gebouw te 
realiseren. De nieuwbouw zal begin 

2020 starten en in 2021 gereed zijn.
Tijdens de bouwwerkzaamheden 
zullen de leerlingen van de Touwlad-
der voor de duur van ruim een jaar 
verhuizen naar de locatie van de 
voormalige basisschool de Steen-
beek aan de Hoenderloseweg. 
De leerlingen van de Bouwhof blij-
ven op hun huidige locatie zitten, 
totdat de werkzaamheden aan de 
Bogaardslaan klaar zijn. 

De informatieavond is bedoeld voor 
de omwonenden en bedrijven van 
de nieuw te bouwen school aan 
de Bogaardslaan en de locatie De 
Steenbeek aan de Hoenderlose-
weg. Ouders/verzorgers van de 
leerlingen van de Touwladder en de 
Bouwhof ontvangen via de scholen 
een uitnodiging om ook de eerste 

schetsen van de school te komen 
bekijken op de school.  

De inloop is vanaf 18.30 uur. Het in-
houdelijke deel start om 19.00 uur.
Na een welkomstwoord lichten Bas 
Nix (Lid Raad van Bestuur a.i) en 
Renate van Iersel (bovenschools 
directeur van De Touwladder en 
De Bouwhof) PCBO Apeldoorn 
de plannen, planning en overige 
informatie over het traject van het 
nieuwe schoolgebouw toe. Daarbij 
hoort ook een toelichting over de 
verhuizing van de leerlingen van de 
Touwladder naar de tijdelijke locatie 
de Steenbeek. Aansluitend kunt u 
op verschillende informatieborden 
en kaarten meer specifieke infor-
matie bekijken en eventuele vragen 
stellen.

Informatieavond over nieuwbouw De Touwladder

Het nieuwe diaconale project waar de Bronkerk zich 
de komende tijd aan verbindt, is: Casa Speranta – Ne-
culaieuca Moldavië.
Sinds enige jaren is de Bronkerk betrokken bij de kin-
deren in Moldavië. Al in 2011 heeft de Bronkerk haar 
hulp verleend aan de ‘finishing touch’ van de bouw van 
het kinderhuis ‘Kom en Zie’ in het plaatsje Orhei. Via 
diaconale reizen is al menig gemeentelid in Orhei ge-
weest. 
Daar werd het eerste contact gelegd met de familie 
Bejan in Neculaieuca. Gheoghe en Tamara Bejan zijn 
in 2014 begonnen met de bouw van een gezinshuis 
voor weeskinderen in Niculaieuca, Casa Speranta 
genaamd ‘House of Hope’. Beiden kennen door hun 
werk op school de trieste situatie van de kinderen in 
de verschillende gezinnen en weten hoe hard een 
dergelijk huis nodig is. Gedreven door een grote do-
sis bewogen overtuiging en doorzettingsvermogen én 
vertrouwen op God zijn zij van start gegaan.
Het familiehuis wil hoop geven aan kinderen in nood. 
Kinderen zonder ouders dan wel ouderlijk gezag. 
Hoop voor morgen en hoop voor hun toekomst, door 
ze te laten opgroeien in een stabiele en veilige omge-
ving. Daar waar liefde en persoonlijke aandacht aan 
de kinderen gegeven wordt en waar de kinderen de 
mogelijkheid geboden wordt om zich persoonlijk en 

geestelijk te ontwikkelen waarmee ze meer kansen 
krijgen voor de toekomst. 
Het familiehuis wil dat doen vanuit de inspiratie van het 
Evangelie en Gods onvoorwaardelijke liefde voor de 
kinderen. De leiding van het familiehuis stelt zich ten 
doel een educatieve en spirituele (christelijke) omge-
ving te waarborgen waar kinderen zich veilig en ge-
waardeerd voelen.

In 2014 is er een delegatie jongeren van de Bronkerk 
afgereisd naar Neculaieuca waar (letterlijk) het funda-
ment voor ‘Casa Speranta’ is gelegd. 
En zoals Hij het werk van zijn hand niet loslaat, is het 
nu aan ons verder te brengen wat we daar begonnen 
zijn. Samen met de familie Bejan, de Gereformeerde 
kerk te Zuilichem en de Goede Herderkerk en Grote 
Kerk, beiden in Apeldoorn, zal Casa Speranta worden 
opgebouwd en ingericht. Wij houden u op de hoogte 
van de ontwikkelingen!
Met een diaconaal project wil het College van Diake-
nen de gemeente voorgaan en stimuleren in aandacht 
en zorg voor de medemens in nood, dichtbij en verder 
weg. Het project omvat acties van de diaconie en ge-
meenteleden voor het inzamelen van geld ten behoe-
ve van een gericht doel. Zo willen we graag invulling 
geven aan het ‘omzien naar elkaar’.

Gezinshuis in Moldavië
NIEUW DIACONAAL PROJECT

Wat een leuk initiatief van 
Toos, Dela, Fred en Jan. Met 
als doel ongedwongen sa-
menkomen voor iedereen uit 
Ugchelen. 

Een goed gesprek, met men-
sen uit jouw omgeving. Een 
kopje koffie of thee erbij. Ie-
dereen is welkom. Uit het 
dorp, van de kerk, de buren 
en iedereen, die graag eens 
een praatje wil maken. Ken-
nismaken met bekende en 
onbekende mensen uit zijn of 
haar omgeving.

Een leuke activiteit, die zeker 
zal aanslaan. Je hoeft echt 
niet eenzaam te zijn om hier 
aan mee te doen! Die eerste 
keer op 10 mei, was echt al 
een succes. Schoorvoetend 
kwamen de eerste mensen, 
man, vrouw, moeder, dochter, 
binnen druppelen. Fred zorg-
de voor de thee en de koffie. 
Speciaal vond ik dat er met-
een al ‘gesprekken’ plaats-
vonden. 

Het ontmoeten was begon-
nen. Niet alleen praatjes, die 
je ook in de supermarkt kunt 
voeren. Echt niet alleen over 
religie, maar ook over het par-
keren op het naastgelegen 
schoolplein bij festiviteiten in 
de kerk. 
Marinus heeft de sleutel!

De  senioren willen liever kij-
ken naar hun mooie gras, dan 
naar blik voor de deur.

Opeens kwam Fred Schaart 
binnen met een dienblad vol 
koppen heerlijke groente-
soep, door Marinus gemaakt. 
Wat leuk en wat lekker! De 
gesprekken gingen door en 
stoelen wisselden, vaak is 
dat eerst een beetje moeilijk, 
maar hier gaat het om elkaar 
ongedwongen te ontmoeten. 

Zeker voor herhaling vatbaar. 
Nu waren er al 19 mensen 
aanwezig, maar de volgende 
keer (tweede vrijdag van de 
maand) zullen dat er vast 
meer zijn, daar in de Duiker. 
Is het niet mooi dat iedereen 
in Ugchelen elkaar een beetje 
leert kennen en we een dorp 
maken, waar we ons prettig in 
voelen? 

Tineke van den Hazel

Geslaagde eerste 
vrijdaginloop in de Duiker

www.bronkerk.nl
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Ugchelen herdacht zijn oorlogsslachtoffers zoals 
altijd op 4 mei bij de Kei. Het symbool van onze 
vrijheid en gelijktijdig het terugdenken aan al die 
slachtoffers, die er in de Tweede Wereldoorlog zijn 
gemaakt. 

Steeds meer kinderen tonen belangstelling en ver-
diepen zich in die oorlog. Een duidelijk gevolg van 
de geschiedenislessen op scholen en het praten 
thuis over die tijd. Dit jaar waren het kinderen van 
de drie Ugchelse basisscholen, die ook bij de korte 
kerkdienst aanwezig waren. Harry Blom opende 
daar met een kleine toespraak en hij heette ieder-
een welkom in de kerk. De Scouting was duidelijk 
ook present, door hen werd het vredesvuur aan-
gestoken.

Muisstil en met grote ogen luisterden de kinderen 
naar de pastoraal werker van de gevangenis, Fons 
Flierman. “Het leven bestaat uit keuzes maken, 
je moet zelf leren kiezen hoe je omgaat met die 
vrijheid.” Dat sprak de kinderen aan! Vooral toen 
hij aanhaalde, dat je zelfs in de gevangenis een 
keuze hebt. “Ga je veranderen of blijf je het leven 
leiden, waardoor je in de gevangenis kwam?”

Natuurlijk was bij de Kei ‘Muziekvereniging 
Ugchelen’ aanwezig. Dat gaf een mooie sfeer aan 
het gezamenlijk herdenken, samen het Volkslied 
zingen. De kinderen, die heel duidelijk vertelden 
over de vreselijke dood van de slachtoffers, die op 
de Kei staan, onze strijders voor onze  vrijheid.

Een kleine peuter, die ondanks de plechtigheid, al 
haar eigen kleine keuze maakte en steentjes ver-
zamelde om er een bergje van te maken. Sommige 
mensen stoorden zich er aan. ‘k Vond het een mooi 
symbool, een kind, dat al vroeg leert zelf te kiezen. 
Dat mocht ook, want van al die kinderen moeten 
wij het in de toekomst hebben!

Verrassend druk was het bij de Kei, ondanks de 
kou (vooral als je je winterjas niet had aangetrok-
ken).   Wierd Dijkstra las een prachtig gedicht voor. 
Bloemen en kransen werden gelegd bij het monu-
ment de Kei.

‘k Bedacht me wat deze Kei, daar op dat kruispunt 
in Ugchelen, zoal gezien moet hebben in al die 
jaren. Hij is er heen gesleept met sterke mannen 
en sterke paarden vanuit het Willemsbos. Tijdens 
de ontginning werd hij daar aangetroffen. In 1937 
heeft de heer Boot hem aangeboden aan Ugche-
lens Belang. De plaquette met de namen werd in 
1945 aangebracht. Wat zag deze Kei in die afgelo-
pen jaren veranderen in Ugchelen? Meer verbon-
denheid, solidariteit, verdraagzaamheid?

Een dorp waar het goed toeven is, een dorp waar 
hulpvaardigheid hoog in het vaandel staat. Kijk 
eens hoeveel vrijwilligers hun best doen in 
Ugchelen. Dat alles zag die Kei in de afgelopen 
jaren!

Tineke van den Hazel

Woensdag 22 mei houdt IVN 
Apeldoorn een zomeravondfiets-
tocht naar Radio Kootwijk. De start 
is om 19.00 uur bij de voormalige 
school De Steenbeek, Hoender-
loseweg 4, Ugchelen. Het is een 
fietstocht van 24 kilometer door 
bos en over heide van ca. 2,5 uur, 
met daarin een paar pittige klim-
metjes. Deelnemers fietsen onder 
leiding van natuurgidsen van IVN 
langs het Willemsbos, halte Assel, 
Radio Kootwijk en via de schaaps-
kooi Hoog Buurlo weer terug. U 
hoort meer over de bijzondere 
geschiedenis van dit gebied en de 
karakteristieke flora en fauna. De 
kosten bedragen € 2 per persoon 
(gratis voor IVN-leden/vrienden en 
voor kinderen t/m 12 jaar). Aan-
melden is niet nodig. Meer infor-
matie op www.ivn-apeldoorn.nl. 

Het Fietsgilde Apeldoorn houdt op 
woensdag 5 juni een recreatieve 
fietstocht naar Bruggelen en De 
Krim. Op de Herenhul, een wat 
afgelegen heuveltop in het Enge-
landerholt, herinnert een zwerf-
steen aan het roemrijke verleden 
van deze plek. Hier werd in de 
late middeleeuwen recht gespro-
ken, hier vergaderden de hertog 
van Gelre met edelen, ridders en 
afgevaardigden van de Gelderse 
steden. Deze dagtocht van ca. 40 
kilometer vertrekt om 10.00 uur 
vanaf de parkeerplaats Dubbel-
beek bij Zwembad Aquacentrum 
Malkander, Dubbelbeek 56. De 
route gaat over verharde en soms 
onverharde wegen en paden door 
heuvelachtig gebied. Vooraanmel-
ding is niet nodig. Eten en drinken 
voor onderweg dient men zelf mee 
te nemen. Er wordt gefietst in groe-
pen van 15–20 personen onder lei-
ding van een gids, die regelmatig 
stopt om allerhande bijzonderhe-
den over de omgeving te vertellen. 
Voor nadere informatie: zie 
www.fietsgilde-apeldoorn.nl of bel 
055 - 843 05 34.

‘Wandelen in Ugchelen’ kan weer 
op dinsdag 4 juni, 9.30 uur bij Ten-
nisclub Ugchelen, Ugchelsegrens-
weg 10. Dit keer lopen we naar 
de Laan van Westenenk. Langs 
de Zwaanspreng en daarna langs 
de spreng richting Dennenheuvel. 
Naar de Arnhemseweg en gelijk 
weer rechts richting Beekbergen. 
Rondom Spelderholt. Achter Riant 
langs en weer terug naar TCU. De 
route is ongeveer 12 km.  Deelna-
me is gratis.  Info via: 
wandeleninugchelen@gmail.com

Fietstocht rond 
Radio Kootwijk

Over vrijheid en keuzes maken
DODENHERDENKING

Fietstocht naar Bruggelen 
en De Krim

Wandelen naar Spelderholt

Foto: Dirk Reiding
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Fotograaf Dirk Reiding werd getipt door iemand, die zeer teleurgesteld is door het plaatsen van een 
hek bij de Bouwhofmolen.

We hebben in Ugchelen een 
ambachtelijke koffiebranderij ge-
kregen… Koffiebranderij Blue’s 
aan de Hoenderloseweg 165, 
tegenover de papierfabriek. Het 
hart van de barista’s in ons dorp 
sprong op bij het lezen van de 
kleine aankondiging in Bron 8. 
Barista’s zijn mensen die werk 
maken van goede koffie. Espres-
so’s, cappuccino’s en lattes, dat 
soort werk.  In hun poging om alle 
aroma’s uit de koffieboon te ha-
len zijn ze bereid om ver te gaan: 
de temperatuur van het water, de 
druk op het piston, de tempera-
tuur van het kopje, de maling… 
dat alles is voor hen van groot 
belang! Maar alles begint met 
goede koffie en het summum is 
het als die bonen vers voor jou worden gebrand. 
En ook dát kan nu in Ugchelen. Uiteraard ook voor 
niet-barista’s, maar gewoon liefhebbers van lekkere 
koffie. Wat een tof dorp toch, hè? Michiel is gecer-
tificeerd SCA koffiebrander en samen met Marike 
hebben ze hun spullen goed voor mekaar. In het 
blauwgeschilderde schuurtje naast huize Ruimzicht 
brandt hij op bestelling de bonen van verschillende 
soorten Arabicakoffie. Altijd supervers dus. Een eigen 
“melange”, Blue’s blacklabel, is in ontwikkeling. Het 
branden van koffie vraagt geduld en vakmanschap. 
De koffiebrander gaat uit van de eigenschappen van 
de boon en die eigenschappen verschillen per teler 
en per land van herkomst. Door het branden gaan de 
bonen krakken als het vocht in de boon naar buiten 
komt. 

De eerste geuren komen vrij en oh, wat ruikt dat 
goed… Tijdens het branden wordt de kleuring en 
de geur beoordeeld door tussentijds kleine mon-
sters uit de draaiende trommel te steken. Op basis 
daarvan wordt het moment bepaald dat de bran-
ding eindigt omdat de aroma’s optimaal zijn ontwik-
keld. 
U kunt zelf een kijkje gaan nemen. De branderij is 
open op afspraak en als de vlag aan de weg staat. 
In heel Ugchelen is trouwens de bezorging aan 
huis gratis, dus u kunt elke dag van de week bestel-
len via WhatsApp (06-42101030) en e-mail 
(info@bluescoffee.nl). Bekijk daarvoor eerst de 
website www.bluescoffee.nl maar eens. 

Nico van Dam

Zoek de verschillen…

De 8e Kunstroute Ugchelen 
staat in zijn startblokken. Op 5 
en 6 oktober 2019 vanaf 11.00 
uur tonen meer dan 45 kunste-
naars uit Ugchelen hun kunst-
zinnigheden.                                  Om 
dit evenement zo goed mogelijk 
te laten verlopen, is de voor-
bereiding al enkele maanden 
aan de gang. De kunstenaars 
uit Ugchelen hebben zich op-
gegeven en alle gegevens van 
de kunstenaars en kunstwer-
ken zijn verzameld. Zorggroep 
Randerode is bereid om de 
overzichtstentoonstelling te 
huisvesten en toont werk van 
alle deelnemende kunstenaars.                                                                                                                                     
                                                                                                                                                      
Het bestuur heeft ook deze 
keer weer een groot aantal 
Ugchelse bedrijven bereid 
gevonden om te sponsoren 
en ook de gemeente Apel-
doorn draagt zijn steentje bij.                                                                                                 
Dankzij de sponsors kan o.a. 
het info-boekje gemaakt wor-
den. 
Een zeer belangrijk moment, is 
het maken van de foto’s van alle 
kunstwerken.

Deze worden afgedrukt in het 
informatie-boekje van de Kunst-
route en zijn straks te zien op 
de website. Op 4 april waren 
alle kunstenaars uitgenodigd 
om naar “De Duiker” te komen 
voor het maken van een profes-
sionele foto van hun kunstwerk. 
Dirk en Theo van het Fotogra-
fen Collectief hebben met z’n 
tweeën behoorlijk wat tijd gesto-
ken in het maken van perfecte 
foto’s. Licht was hierbij een zeer 
belangrijk aandachtspunt. Licht 
en schaduw, tegenlicht, licht 
van buiten, kunstlicht, iets min-
der licht, kortom het licht moet 
goed zijn.
Of dit gelukt is, mag u straks 
bewonderen als het informa-
tieboekje begin september bij 
alle bewoners van Ugchelen 
in de bus ligt.  In de tussenlig-
gende periode wordt er op al-
lerlei plaatsen de kunstroute 
onder de aandacht gebracht.  
Op de radio, in kranten, tijd-
schriften en via de computer 
op evenementenagenda’s.  Als 
het boekje klaar is komt het 
op de website van de Kunst-
route Ugchelen te staan: 
www.kunstrouteugchelen.nl                                                                                          
Wij hopen en verwachten weer 
een zeer grote drukte op 5 en 
6 oktober in Ugchelen van fiet-
sende en wandelende kunstlief-
hebbers. 
Zet de datum alvast in uw 
agenda.  Tot dan…

Kunstroute Ugchelen 
5 en 6 oktober

Oh, wat ruikt dat goed…
KOFFIEBRANDERIJ BLUE’S

Foto: Theo Logtenberg
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Orchideeën staan bekend als dure bloemen, die 
je soms in de bloemenwinkel koopt. Men denkt 
dan vaak aan tropische planten. Maar ook in Ne-
derland, zelfs bij ons in de buurt, komen inlandse 
orchideeën voor!
Die inlandse orchideeën zijn een stuk kleiner dan 
de meeste die je bij de bloemist koopt. Maar als 
je ze goed bekijkt, zijn de bloemen toch ook best 
mooi. Eind april vond ik weer zo’n orchidee in de 
buurt, vlak bij de Eloy-school. De plant was nog 
maar kort geleden uit de grond gekomen en stond 
nog lang niet in bloei. De soort waar het hier om 
gaat, is de Brede Wespenorchis. Die komt in Ne-
derland vrij veel voor. Met name in gebieden met 
beboste zandgrond, wat we op de Veluwe natuur-
lijk best veel hebben. Maar ook in de duingebieden 
is hij best vaak te vinden. In mijn jeugd (en dat is 
lang geleden!) kende ik die plant al uit de duinen 
bij Den Haag en omgeving. En als hij in bloei staat, 

meestal vanaf begin juli, zijn die bloemen goed te 
zien. Veel kleiner dan de orchidee van de bloemist; 
onze bloem wordt maar zo’n anderhalve centimeter 
groot. Maar, zoals gezegd, best fraai.
In Ugchelen en omgeving is deze plant best veel te 
vinden. Niet alleen in de “echte” bosgebieden. Er 
zijn sommige bermen, waar ze ook wel te vinden 
zijn. En ook in de rozenperkjes langs de Moleca-
tenlaan heb ik ze in het verleden wel vaak gezien. 
Daar worden ze dan bedreigd door de gemeente, 
want de arbeiders moeten alle “niet rozen” uit die 
perken verwijderen. En die arbeiders kennen niet 
het onderscheid tussen een Brede Wespenorchis 
en te verwijderen andere planten.
Als u zo’n orchidee aantreft, laat hem dan staan! 
Want het zou heel jammer zijn, als niet iedereen 
zo’n leuke plant kan zien.

Tekst en foto’s: Gerard Koops

Fitness in huiselijke sfeer bij ‘Hart for her’
Een huiselijke sfeer bij Hart for her aan de Bogaard-
slaan 14g. Een zaal vol apparaten, maar ook een ge-
zellige keuken en een ‘praattafel’. Gerrie Derks, die 
deze kleinschalige fitness leidt, heet me hartelijk wel-
kom. Jong en oud, sporters en niet-sporters, kunnen 
hier terecht. Gerrie is verbaasd, dat er op deze eerste 
open dag zoveel mensen zijn komen kijken. Speciaal 
voor dames is dit, in eerst instantie, opgericht met als 
slogan: ‘Gezond sporten op elke leeftijd’, en….. met 
elke kwaal!

Het liefst drie keer per week een half uurtje intensief 
bewegen. Of je nu 50 of 80 bent en of je nu rugpijn, 
diabetes of een andere kwaal hebt. Fit in 30 minuten, 
bij Hart for her, doorloop je in 30 minuten een compleet 
intensief circuit. Het houdt je hart sterk en je lijf fit. Ger-
rie, met haar ervaring op elk gebied, helpt je op een ge-
zonde manier met de fitness. Hart for her is er al op vier 
plekken in onze omgeving, Eerbeek, Diepenveen, Epe 

en in Ugchelen. Haar medeleidsters zijn Suus, Ellen, en 
dan natuurlijk Gerrie. Haar brede opleiding en ervaring 
in de revalidatie, planner in het ziekenhuis, vele sporten 
waaronder, volleybal, handbal en tennis, maakt dat ze 
van alle markten thuis is. Ze komt uit een sportersfa-
milie! Waarom alleen voor vrouwen, vraag ik haar? Ze 
weet dat het altijd moeilijk is voor dames een voet over 
de drempel van een fitnesszaal te zetten en ze vinden 
het niet fijn bekeken te worden door mannen tijdens het 
sporten. Daarom dit nieuwe fitnessbedrijf voor vrouwen 
zonder spiegels.  Alles onder haar professionele bege-
leiding. Het is goed voor je, zowel fysiek,  mentaal, als 
sociaal! Gerrie, veel succes in Ugchelen.

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.30 tot 12.00 uur, zaterdag 
9.00 tot 11.00 uur.  Het is ook mogelijk om maandag en 
donderdag van 17.00 tot 20.00 uur te trainen.

Tineke van den Hazel

Veel spreekwoorden of ge-
zegden in onze taal zijn ont-
leend aan de Bijbel, soms 
komen ze er rechtstreeks uit 
en soms hebben ze te maken 
met de feestdagen. ‘Als Pa-
sen en Pinksteren op één dag 
vallen’, het betekent zoiets 
als: het zal wel nooit gebeu-
ren… maar toch. 

Wat zaten we er vol van 
en ‘waar het hart vol van is 
stroomt de mond van over’. 
De media stonden er bol van, 
geen moment werd onbenut 
gelaten om te laten zien dat 
‘de laatsten de eersten kun-
nen zijn’. Het nietige Ajax 
bond de strijd aan met de 
grootmachten uit het Euro-
pese voetbalwereldje, ‘David 
tegen Goliath’. Een ongelijke 
strijd die eigenlijk nooit ge-
wonnen zou kunnen worden. 
Toch liep het heel anders. De 
trainer had een goed elftal 
gesmeed, er ging ‘geen ta-
lent verloren’, een goed strijd-
plan deed de rest. We waren 
er allemaal op een gegeven 
moment van overtuigd: niet 
‘hinken op twee gedachten’ 
maar aanvallen is de beste 
verdediging. En het lukte. De 
grootmachten, de clubs met 
het meeste geld werden ver-
slagen. De ‘wet van Meden en 
Perzen’ ging nu eens een keer 
niet op, de rijkste clubs won-
nen niet. Of ze nu uit Spanje 
of Italië kwamen, ze ‘gingen 
allemaal naar de Filistijnen’, 
ze verloren, ‘David versloeg 
Goliath’. De gekte kon niet op, 
de spelers ‘werden op han-
den gedragen’. Het ging zelfs 
zo ver dat we onszelf al in de 
finale waanden. Nog even de 
halve finale winnen en dan de 
finale… maar ‘eerst zien en 
dan geloven’.

En ja hoor… ‘hoogmoed 
kwam voor de val’, in de al-
lerlaatste seconden kroop de 
tegenstander ‘door het oog 
van de naald’. Wat ‘zaten we 
in zak en as’, ‘tot hier toe en 
niet verder’. Maar toch… on-
gelofelijk was de weg ernaar 
toe, ‘Pasen en Pinksteren vie-
len voor een keer wel op één 
dag’!

Ongelofelijk

UGCHELEN NATUURLIJK

Orchideeën in de buurt

Zo ziet de Brede Wespenorchis er in zijn eerste levensfase uit. Een maand, zes weken later, sieren 
prachtige bloempjes deze inlandse orchidee.
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