
Een kip en een geitje,
een lammetje in een weitje,
een berm vol met bloemen
en bijtjes die zoemen.

Een zacht blazen windje
met een rolschaatsend kindje,
zon met haar stralen
die fluistert verhalen.

Een heg vol met mussen
die ruziën en kussen,
wat is ’t geheimpje
van dit korte rijmpje.

Ik vertel het je, luister,
dan hoor je ’t gefluister,
een boom, bloem en beest,
’t is voorjaar, ’t is feest.

Henk Weltje sr.

Voedselbank voor de kinderen
Lees verder op pagina 3 >>

Wakker worden op de Groote 
Modderkolk

Lees verder op pagina 5 >>

Aanmelden Koningsdag
Lees verder op pagina 5 >>

Tegenover: een overweging 
om te overwegen!

Lees verder op pagina 7 >>

Nagenieten  met de Palmpasen-
tocht door Ugchelen

Lees verder op pagina 9 >>

Prik van Hoop: Tri-Angel
Lees verder op pagina 11 >> 

Picknicken op de 
parkeerplaats

Lees verder op pagina 11 >>

De patiënten van Huisartsenpraktijk Ugchelen zijn per-
soonlijk geïnformeerd over de wijzigingen in de praktijk 
na het vertrek van dokter Oosting, maar een kennisma-
king met overig Ugchelen was er nog niet van gekomen. 
Het team bestaat nu uit drie huisartsen: de dames Flenter 
en Roodenburg en de heer Rekveldt. Samen zorgen zij 
voor alle patiënten die ingeschreven zijn. Alle drie zijn zij 
vier dagen per week werkzaam.

Velen van u kennen dokter Flenter als een bekend ge-
zicht in Ugchelen. Dokter Roodenburg was de laatste 
jaren werkzaam als waarnemend huisarts. Ook dokter 
Rekveldt heeft enkele jaren geleden als waarnemer ge-
werkt in de praktijk. Beiden zullen veel Ugchelenaren 
bekend voorkomen. Dokter Roodenburg is ruim vijf jaar 

werkzaam als huisarts in Apeldoorn en omstreken. Dok-
ter Rekveldt is bijna 20 jaar huisarts, waarvan de eerste 
15 jaar in Rotterdam. 

“Wij willen graag toegankelijke huisartsen zijn waar je 
met uiteenlopende medische vragen terecht kunt. Wij 
stellen het op prijs als u in het contact met ons uw eigen 
mening en ideeën deelt zodat we samen met u de beste 
oplossing of therapie kunnen vinden.  Het is een voor-
recht om in zo’n mooie omgeving, in zo’n mooi pand, en 
met zo’n goed team te mogen werken”. 
De praktijk is geopend voor nieuwe inschrijvingen.

M. Flenter-Tiemessen, T. Rekveldt en 
I. Roodenburg-Nouwen, huisartsen

Uitgever: Bronkerk Ugchelen Woensdag 7 april 2021 - 58e jaargang nr 7

sprankelende blik
ik denk dat ze naar me lacht
achter haar snoetje

Nico van Dam

Ugchelse  haiku

Prikopener

In deze Bron o.a:

Lentegefluister

Van links naar rechts de huisartsen Rekveldt, Roodenburg en Flenter

Kennismaken
HUISARTSENPRAKTIJK UGCHELEN

Foto: Johan van Veen
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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
Warner Bruins, tel. 5416403
Eindredacteur volgende Bron:
Ine Koridon, tel. 3601704 
Fotograaf van deze Bron:
Johan van Veen, tel. 5062373
Fotograaf volgende Bron:
Theo Logtenberg, tel. 5336253
Volgende Bron verschijnt op 21 april  
Kopij via: ugchelendebron@bronkerk.nl 
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 12 april 19 uur   
  
Coördinator advertenties:
Teun van Amersfoort, tel. 5411491
Advertenties aanleveren via:
bronadvertenties@bronkerk.nl
Verspreiding en bezorgklachten:
bronbezorging@bronkerk.nl 
tel. 5422382

PRAKTISCHE GEGEVENS KERK
Kerkelijk centrum:
“Bronkerk” en “De Duiker”
Hoenderloseweg 10, 7339 GH
tel. 5334859
Beheerder: Mw. Angelike Soulier
beheerder@bronkerk.nl 
Mobiel tel. 06-50525501
Predikanten: 
Ds. A.R. Davelaar, Tel. 06-12837524 
predikantRD@bronkerk.nl
Ds. E. van Iperen, tel. 8438214
predikantEI@bronkerk.nl 
Kerkelijk werker: 
R. Groen, tel.06-18270616 
kerkelijkwerker@bronkerk.nl  
Kerkenraad:
Voorz.: vacature
Secr.: C. de Winter, 06-10917060
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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Voorlopig blijft de lock-down 
van kracht. In die tijd worden 
de vieringen in de Bronkerk al-
leen online gehouden. Mocht in 
de komende periode deze situ-
atie veranderen dat vindt u op 
de website van de Bronkerk.de 
meest actuele informatie. In de 
Onze Lieve Vrouwekerk kunnen 
30 kerkgangers de viering bijwo-
nen. Niet bekend is wat verder in 
de komende tijd mogelijk wordt. 
Houd daarvoor de websites van 
de verschillende kerken in de 
gaten.

Als er mensen bij kerkdiensten 
aanwezig mogen zijn, moet u 
zich daarvoor wel aanmelden 
via: www.meevieren.nl. 

De kerkdiensten in de Bronkerk 
zullen via www.kerkomroep.nl 
digitaal te beluisteren zijn. Voor 
het volgen van de dienst met 
beeld kunt u op de website van 
de Bronkerk een link vinden naar 
Bronkerk Ugchelen – YouTube.  
Raadpleeg de website van de 
Bronkerk (http://www.bronkerk.
nl) voor actualiteiten.

Wat betreft de Emmausparo-
chie komen vanaf het weekend 
van 17/18 april de zaterdag-
middag vieringen te vervallen. 
De viering op zondag zal voort-
aan om 11.00 uur beginnen. U 
kunt voor informatie de website 
http://www.emmaus-apeldoorn.
nl te raadplegen. De vierin-
gen zijn ook online te volgen.  

Wat betreft de diensten in Ran-
derode melden wij dat deze 
voorlopig nog niet doorgaan.

Zaterdag 10 april
ONZE LIEVE VROUWEKERK, 
Hoofdstraat 18, Apeldoorn
16.30 uur: Eucharistieviering; 
pastoraal team, Cantor.

Zondag 11 april
BRONKERK-ONLINE
10.00 uur: ds. H. van Bogge-
len, Deventer.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering; 
pastoraal team, Gregoriaans.

Zondag 18 april
BRONKERK-ONLINE
10.00 uur: ds E. van Iperen.
ONZE LIEVE VROUWEKERK 
11.00 uur: Eucharistieviering; 
pastoor Hermens en diaken 
Dashorst, Credo.
13.00 uur: Doopviering. pas-
toor Hermens.

Zondag 11 april
Vanmorgen gaat ds Hannie 
van Boggelen uit Deventer 
voor. Wij heten haar als onze 
vroegere predikant extra wel-
kom! Vandaag is de eerste 
zondag in de veertig dagen na 
Pasen en naar Hemelvaart.
Uit Kind  op Zondag: Wat zie je 
aan me?
Na zijn opstanding verschijnt Je-
zus aan zijn leerlingen. Tomas is 
er niet bij. Hij zegt dat hij alleen 
kan geloven als hij de wonden 
van Jezus ziet. Een week later 
verschijnt Jezus nog een keer en 
nu is Tomas er wel bij.
We lezen Johannes 20: 19 en 20: 
24-30

Diaconie collecte: Eigen 
diaconie.
Uitgangscollecte: Schuldhulp-
maatje Apeldoorn.

Zondag 18 april.
Vanmorgen gaat ds Eline van 
Iperen voor.
Uit Kind  op Zondag: Hoe ging 
het verder?
Jezus vraagt drie keer aan Pe-
trus of hij van hem houdt. Hij 
geeft Petrus de opdracht om 

voor zijn ‘schapen’ te zorgen. Zo 
wordt Petrus aangewezen als 
herder van de mensen die bij Je-
zus horen.
We lezen: Johannes 21: 15-24

Diaconie collecte: Eigen
diaconie.
Uitgangscollecte: Schuldhulp-
maatje Apeldoorn.

BEREIKBAARHEID 
PREDIKANTEN
Ds. Regina Davelaar: bij voor-
keur op maandag, dinsdag en 
donderdag – 06 1283 7524
Ds. Eline van Iperen: bij voorkeur 
’s morgens op maandag tot en 
met vrijdag - 055 8438214

MELDPUNT BIJ OVERLIJDEN
Marinus Ditzel, tel. 06-3482 7579
b.g.g. Ans van Amersfoort, tel.  
06-5558 8273

Kerkdiensten

Tomas zegt: “Eerst zien dan gelo-
ven!” Wat zeggen wij? Waarin gelo-

ven wij zonder het te zien?

BIJ DE DIENSTEN

In April sparen we voor de Voed-
selbank; VOOR DE KINDEREN
Ook andere houdbare producten 
zijn altijd welkom.

Zolang er online kerkdiensten 
zijn kunnen de producten afge-
leverd worden op zaterdagoch-
tend van 9.00- 12.00 uur in de 
krat voor de garagedeur aan de 
Karhulstraat 19

Alvast hartelijk bedankt.

Voedselbank

Uit de Bijbel

De kerk

De kerk is niet dicht
maar heel dichtbij
want de kerk
dat zijn
wij.
 
Gelezen op FB-pagina van de 
EO

woe   7 april   Jes. 25:1-5
don   8 april   Jes. 25:6-12
vrij    9 april   Ps. 133
zat    10 april   Jes. 26:1-11
zon   11 april   Jes. 26:12–27:1
ma    12 april   Jes. 27:2-13
dins 13 april   Ps. 81
woe  14 april   Ezech. 33:1-11
don  15 april   Ezech. 33: 12-20
vrij    16 april   Ezech. 33:21-33
za     17 april   Ezech. 34:1-10
zon   18 april   Ezech. 34:11-22
ma    19 april   Ezech. 34:23-30
dins 20 april   Ps. 100 
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Koningsdag 2021

Helaas kunnen wij dit jaar opnieuw geen Koningsdag organiseren 
met spelletjes bij Ugchelens Belang. Maar wij willen deze specia-
le dag ook niet zomaar voorbij laten gaan! Daarom gaat het JUB 
(Jeugd Ugchelens Belang) een speur- en wandeltocht door Ugche-
len organiseren op dinsdag 27 april.  

Deelname is voor gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd. 
De te lopen route is ca. 4 kilometer. Opgave vooraf via de mail: 
jeugdub@hotmail.nl. Graag ontvangen wij dan de gezinssamen-
stelling in de mail! De start is om 10:00 uur en ieder gezin krijgt 
zijn eigen starttijd vooraf meegedeeld per email! Hierop kan geen 
invloed uitgeoefend worden. De laatste start is rond 14:00 uur. 

Graag ontvangen wij uiterlijk 18 april a.s. jullie aanmeldingen. 
De start is bij Ugchelens Belang aan de Bogaardslaan 81 én de 
deelname is gratis! 

Jullie doen toch ook mee!
Uiteraard houden wij ook tijdens deze wandeling rekening met de 
richtlijnen van het RIVM! 

Graag tot 27 april!
Jeugd Ugchelens Belang

Wakker worden
DE GROOTE MODDERKOLK

Driehonderdvierenzestig da-
gen

Het geplande concert van De 
Vlinders in Orpheus is helaas 
uitgesteld naar 10 september 
2022. Driehonderdvierenzestig 
dagen later dus!

Op allerlei manieren zit Corona 
de voorbereiding van het con-
cert in de weg. Vlinder Nick en 
zijn vrouw zijn hard getroffen in 
hun gezondheid. Het dames-
koor Knap Eigenwijs komt nog 
niet samen voor repetities.

Met hen samen repeteren is 
al helemaal niet mogelijk. En 
het is ongewis hoeveel be-
zoekers Orpheus dit jaar op 
de geplande datum mag ont-
vangen. Uitstel leek daarom 
de beste optie. Alle muzikale 
gasten bleken bereid om zich 
te committeren aan deze nieu-
we datum. En daarmee zijn de 
Vlinders echt héél content!

Concert De Vlinders 

Bij het opkomen van de zon worden 
op de boerderij de kippen al vroeg 
wakker, ze voelen de kilte en blijven 
nog lekker even op hun stok zitten. 
Echt avontuurlijk gaat de dag toch 
niet worden, want ook de kippen 
zitten nog steeds in lock down. De 
dapperste bijen komen al wel snel 
hun kasten uit om genieten van het 
eerste licht.

Vroege vogels zoeken een mooi 
nestkastje uit, op een koude och-
tend gemaakt door de kinderen 
van de Herenboerderij. Onderop 
het nestkastje staan hun namen 
geschreven, zodat ze later kunnen 
zien welk vogelpaar hun nestkastje heeft uitgezocht.

De warme ochtendstralen zorgen er voor dat damp op-
stijgt van de koeien in de potstal. Ze staan meewarig te 
kijken naar alle energie die de pinken hebben. Zeker de 
stiertjes proberen de beste plek te veroveren in de ran-
gorde. De varkens liggen er nog rustig bij, te vroeg om al 
echt actief te worden.

De ochtend komt langzaam op gang. De bijen in de bij-

enkasten moeten opschieten om de eerste bloemen te 
zoeken, want heel lang zijn ze niet welkom op de boerde-
rij. Ze moeten al snel wijken voor de wilde bijen, zij zijn de 
eregasten op de boerderij.

Als je in dat vroege licht goed naar het land kijkt, zie je 
jonge groene sprieten uit de grond komen. Dat zijn de 
eerste groenten, knoflook, lekker om wakker worden!
Wil je ook meedoen als Herenboer? Vraag dan een één-
op-één rondleiding aan via rondleiding@hbgm.nl.

Gespecialiseerde 
gesprekspartners 

Heeft u vragen over fysieke, sociale, financiële of werk gerelateer-
de gevolgen van kanker? Heeft u behoefte aan iemand die met u 
meedenkt? Diverse adviseurs zijn aan Stichting ‘kLEEF! verbon-
den. Zij hebben ruime ervaring, ieder op zijn of haar vakgebied. 

U kunt uw vragen voorleggen aan onze notaris, bedrijfsarts, diëtis-
te, financieel adviseur, kindertherapeut of oud-huisarts gespeciali-
seerd in re-integratie. Onze adviseurs zijn niet gebonden aan een 
instantie of bedrijf. Aan deze gesprekken zijn geen kosten verbon-
den.
  
Heeft u interesse? Laat het ons weten. Mail dan naar info@stich-
tingkleef.nl of bel naar telefoonnummer (055) 576 26 76 van Stich-
ting ‘kLEEF!. 

Samenvatting: 
Wat: spreekuren van adviseurs
Waar: inloophuis Stichting ‘kLEEF!, Vosselmanstraat 4, Apeldoorn
Kosten: geen, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld
Aanmelden: Mail naar info@stichtingkleef.nl of bel met telefoon-
nummer (055) 576 26 76
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Mensen kunnen in gesprek tegen-
over elkaar staan. Dan verschillen 
ze van mening, of dan heeft de 
een de ander de waarheid te zeg-
gen. Wij zijn nogal eens geneigd 
om zulke situaties uit de weg te 
gaan; liever zijn we het met elkaar 
eens, bewaren we de harmonie. 
Uit mijn werk weet ik wat voor een 
prijs daar soms voor wordt betaald: 
om te vermijden dat het spannend 
wordt, zwijgen mensen of wringen 
ze zich in allerlei bochten – daarbij 
doen ze niet zelden tekort aan zich-
zelf of aan datgene wat hen veel waard is. 

Niet voor niets wordt ons al sinds mensenheugenis 
voorgehouden dat mensen elkaar gegeven zijn om 
óók elkaars tegenover te zijn. Het verhaal gaat dat  
Adam in Eva een maatje voor het leven kreeg, “als 
zijn hulp en tegenover”. Hoe bedenkelijk is het daar-
om dat bijbelvertalers in de 20e eeuw die woorden 
hebben afgezwakt en Eva lieten verbleken tot “een 
helper die bij hem past”. Hadden die bijbelvertalers 
soms zelf moeite met dat woord “tegenover”? Of met 
een vrouw als tegenover?

Ik vind het juist een mooie gedachte dat mensen ook 
elkaars tegenover mogen zijn, en daartoe zelfs zijn 
geroepen. Aan een partner die het altijd met je eens 
is, heb je eigenlijk niets. Dan blijf je op een bepaalde 
manier eenzaam. Je hebt meer aan iemand die je ook 
durft te corrigeren, je een spiegel durft voor te hou-
den, “nee” durft te zeggen. 

En wat voor een partner geldt, geldt ook voor een 

goede vriend(in). Juist in het elkaar ook kunnen en 
mogen corrigeren bewijst zich de waarde en kwaliteit 
van de vriendschap.

Het geldt ook voor ouders die kinderen opvoeden. 
Ouders zijn geen helper van kinderen in de zin dat 
zij alles moeten proberen mogelijk te maken wat de 
kinderen willen. Je helpt kinderen juist ook door hen 
waarden bij te brengen die misschien tegen hun ei-
gen wil ingaan, maar hen uiteindelijk verder brengen. 
Als mens en als medemens.

Om een tegenover te zijn moet je je sterk durven ma-
ken. Moet je jezelf durven laten zien, kleur durven be-
kennen, durven uitkomen voor wat jíj belangrijk vindt. 
Een ander helpen is niet alleen maar een hulpje zijn 
voor iemand, maar juist ook een tegenover durven 
zijn voor iemand. Daar heeft die ander iets aan. Net 
zo goed als jij er iets aan hebt wanneer een ander jou 
in de spiegel laat kijken.

Ds Eline van Iperen

Online diensten 
Tijdens de online vergadering 
van de kerkenraad is gespro-
ken over het openstellen van 
de dienst voor gemeenteleden. 
Nu de besmettingscijfers weer 
oplopen en het versoepelen 
van de maatregelen is uitge-
steld vindt de kerkenraad het 
niet verstandig en verantwoord 
gemeenteleden toe te laten.

Hoe graag we ook weer de 
deuren openzetten. Elke ker-
kenraad mag hierin een eigen 
besluit nemen. Zij heeft ech-
ter ook een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en de 
Bronkerk wil hiermee ook een 
signaal afgeven dat wij ons 
solidair achten met allen die 
door de coronacrisis op welke 
manier dan ook geraakt wor-
den. In ieder geval blijven de 
diensten tot en met zondag 25 
april online.

De Bronkerk na coronatijd 
Als de meerderheid van de 
bevolking is gevaccineerd ho-
pen we ons leven van voor 
die tijd weer op te pakken. Zo 
ook het kerkelijk leven. Maar 
hoe pakken we de draad weer 
op na een jaar stilstand? Om 
hier vorm aan te geven wil de 
kerkenraad een werkgroepje 
formeren van kerkenraads- en 
gemeenteleden die met voor-
stellen en ideeën komen. Dat 
kan van een feestelijke (open-
lucht) kerkdienst, uitgebreid 
startweekend, ‘bevrijdingsfes-
tival’ of … . Wilt u meedenken 
of heeft u suggesties? Mail  
scribakr@bronkerk.nl.

Gemeentevergadering 
Op 21 april a.s. zou er weer 
een gemeentevergadering 
zijn. Helaas kan deze ook nu 
niet doorgaan zoals we ge-
wend waren. Volgens de regels 
moeten de jaarrekeningen van 
het CvD en CvK door de ge-
meente goedgekeurd worden. 
Om hieraan te kunnen voldoen 
willen we een online meeting 
organiseren of zo mogelijk 
een fysieke bijeenkomst in de 
Duiker. Op de gemeentever-
gaderingen werden ook altijd 
de lopende zaken besproken 
en konden er vragen gesteld 
worden over het beleid van de 
kerk. Dat kan nu niet, maar de 
kerkenraad staat open voor al 
uw vragen, suggesties, op- of 
aanmerkingen. Schroom niet 
ons te benaderen!

Uit de DNB

Tegenover
OVERWEGING

Jan Scholten werd op 24 mei 1949 in Apeldoorn 
geboren. 

Al jong viel zijn uitstekende voetbaltalent op en zo 
speelde hij op het hoogste niveau van het zaterdag-
voetbal in het eerste elftal van CSV Apeldoorn. 
Naast het voetbal was er tijd voor andere ontspan-
ning. In de kelder van de basisschool, die we nu 
kennen als de Korenaar aan de Staringlaan, kwa-
men in de jaren zestig de jongeren van de NH kerk 
bij elkaar in de Cavern Club. Hier ging Jan met zijn 
voetbalvrienden ook naar toe. Daar leerde hij zijn 
toekomstige vrouw Netty kennen. Ook zijn vrienden 
kregen er relaties en het werd een hechte vrienden-
groep voor het leven.

Jan had een technische opleiding gevolgd en vond 
hierin ook een baan. Na enkele jaren kon hij het 
bedrijf VOS Elektrotechniek aan de Koningslijn                 
overnemen. De zaak werd uitgebreid en het werd 
een bloeiende onderneming. Er waren inmiddels 
drie kinderen geboren, Martijn, Inge en Leonie. Het 
was een hecht, warm en gelukkig gezin. Toch waren 
er ook zorgen om de gezondheid van Jan. Hij stond 

daar zelf heel erg positief tegenover, maar met de 
jaren kreeg hij steeds meer klachten. Er waren ver-
schillende operaties nodig en er volgden kritieke 
momenten. Op een gegeven moment was het be-
ter om de zaak te verkopen. Er kwam ruimte en tijd 
voor andere dingen, vooral veel genieten van het 
goede leven.

Afgelopen februari moest Jan opgenomen worden 
in het ziekenhuis met ernstige klachten. Die konden 
niet verholpen worden en de familie moest afscheid 
nemen van Jan. Zijn laatste woorden waren: ’t Komt 
goed ’.

Positief heeft Jan altijd geleefd en positief kon hij 
alles loslaten, wat ben je dan een gezegend mens. 
Op zaterdag 20 maart was bij Rouwcentrum Rou-
wenhorst de afscheidsdienst. Hier klonken woorden 
van geloof, hoop en liefde. Maar de meeste van 
deze was de Liefde, waarin we Jan geborgen mo-
gen weten. Dat mag allen die in liefde om hem heen 
stonden tot troost zijn.

Mientje Schep

Jan Scholten 
WIJ GEDENKEN 
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Kinderen, vaders, moeders, oma’s en opa’s hebben de wandeltocht door 
Ugchelen ondernomen. Gewapend met een tasje benodigdheden voor on-
derweg, een routekaart en een instructiebrief werd er coronaproef gelopen 
op een zelf gekozen dag en tijdstip. Onderweg werd kennisgemaakt met 
het verhaal over de intocht van Jezus in Jeruzalem, zijn arrestatie, ver-

hoor, kruisiging en opstanding. Ook konden er diverse knutselopdrachten 
gedaan worden passend bij het verhaal. Aan het eind van de tocht had ie-
dereen niet alleen een volledig opgetuigde Palmpasen stok gemaakt maar 
waren de lopers ook op de hoogte van alle symbolen aan en op de stok! 
Meer foto’s op www.bronkerk.nl

Van Palmpasen tot Pasen

Foto’s: Johan van Veen
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In de kleutergroep staat Niels. Met een stralend 
gezicht, maar hij vindt het ook een beetje span-
nend. Hij is vier jaar geworden en komt voor het 
eerst naar school. Gelukkig wist hij al waar hij 
naar toe moest en kende hij de kinderen,  de 
meester en juf ook al. Hij zat voorheen bij de 
peutergroep van de kinderopvang in hetzelfde 
gebouw. De peutergroep komt regelmatig spe-
len in en met groep 1/2. 

Voor IKC Hei & Bos is het een speciale dag, want 
Niels is de 50e basisschool leerling! Na de start in 
augustus 2018 is IKC Hei & Bos gestaag gegroeid.  
Door het unieke concept ‘natuurlijk verwonder-
wijs’ komen niet alleen kinderen uit Hoenderloo, 
maar ook kinderen uit de omliggende dorpen en 
Apeldoorn naar IKC Hei & Bos. Ze zijn in 2018 ge-
start met 13 kinderen en zijn trots hun 50ste basis-
school leerling te mogen ontvangen! Een moment 
om kort bij stil te staan en samen te vieren. 

Belangrijke pijlers van het  concept ’natuurlijk ver-
wonderwijs’: de kinderen werkelijk zien en horen, 
natuuronderwijs, ontdekkend (en bewegend) leren, 
veel naar buiten met elkaar, onderwijs en opvang 
van 0-13 jaar.

Inmiddels werken ze bij het basisonderwijs met 
drie groepen: de konijnen (onderbouw), de vossen 
(middenbouw) en de wolven (bovenbouw). Bij de 
kinderopvang zitten: de kippen (0-2 jaar), de eek-
hoorns (peutergroep) en snuffel (BSO-groep).
Onlangs is het plein van het IKC helemaal ver-
nieuwd en vergroend. Met veel ruimte om te spelen, 

heerlijk te ontdekken en in contact te zijn met de 
natuur. Wilt u vrijblijvend meer informatie of eens 
een kijkje komen nemen? Dat kan! U bent welkom. 
U kunt een afspraak maken via info@heienbos.nl 
of kijk op Facebook of de website www.heienbos.nl

En ja hoor, eindelijk was het zo 
ver, ik mocht mijn eerste prik te-
gen Corona halen. Eerst nog uit-
gesteld vanwege de twijfels die 
er bestonden, maar in de week 
voor Pasen mocht ik dan toch 
naar het gezondheidscentrum 
aan de Boogaardslaan voor de 
eerste prik. Een week of twaalf 
later mag ik dan de tweede prik 
gaan halen. Wat een bevrijding 
zal dat zijn,  de weg ligt dan he-
lemaal weer open, ik hoef niet 
meer te laveren tussen allerlei 
‘rotsen en kliffen’ die Corona 
met zich meebrengt. Ik kan mijn 
‘radar’ weer gaan richten op het 
‘oude normaal’. Deze prik geeft 
mij de hoop om te leven vanuit 
alles waar ik ‘recht op heb’. Je 
leeft immers maar één keer, ge-
niet er dus van. Ieder voor zich 
en God voor ons allen … toch? 

Maar is dat wel de juiste instel-
ling als ik over twaalf weken mijn 
tweede prik ga halen? Is het niet 
zo dat Corona mij stil heeft ge-
zet bij alles wat ik doe? Heeft het 
coronavirus niet de ‘reset’ knop 
aangezet. De wereld barst uit 
z’n voegen: het klimaat, de gro-
te verschillen in de wereld, onze 
‘geld’ingsdrang, het individualis-
me…. Noem het allemaal maar 
op, is het niet noodzakelijk om 
daar eens kritisch naar te kijken. 
Niet leven vanuit het egocentri-
sche ‘alles draait alleen om mijn 
vrijheid’. Het is niet ‘Ikke, ikke, 
ikke en de rest kan stikken!’ Je 
leeft inderdaad maar één keer, 
maar je hebt wel de verantwoor-
delijkheid naar volgende ge-
neraties. En ja, God zorgt voor 
ons allen, maar wij moeten ook 
zorgen voor onze medemens en 
omgeving. Gelukkig,  ik heb nog 
een aantal weken om over dit 
‘nieuwe normaal’ na te denken. 

Wat een hoopvol beeld zo vlak 
na Pasen, het feest van bevrij-
ding. Een prik die hoop geeft 
op een toekomst voor de hele 
mensheid! 

Prik van hoop

Pannekoekhuis Ugchelen heeft meegedaan aan het 
Nationaal Picknickmoment, hiermee wil Yvonne Ol-
denburg vooral de absurditeit van de huidige situa-
tie aantonen. Ze zegt hierover:“Je mag niet op ons 
terras zitten, maar wel op het parkeerterrein of aan 
de overkant, niet op onze stoelen, het mag wel als 
u zelf een klapstoeltje meeneemt, of een kleedje.
Door het slechte weer was de opkomst ‘s middags 
wat minder helaas, daarentegen maakte de avond 

alles weer goed, er kwamen vele gasten onze lek-
kere pannekoeken afhalen om thuis gezellig of in de 
auto op te eten. Het was die middag super gezellig 
en heel fijn om onze gasten weer buiten te zien eten 
met daarbij een lekker drankje en het gevoel dat je 
lekker uit eten bent, waar iedereen zo naar snakt. Al 
met al een zeer geslaagde dag.   
O, JA!!!

Wilt u bij mooi weer toch lekker 
buiten eten en genieten van onze 
heerlijke pannekoeken? Neem 
dan zelf uw klapstoeltje mee. We 
serveren al 34 jaar ambachtelijke 
pannekoeken voor ouderwetse 
prijzen.”
 
Openingstijden: 
Woensdag-donderdag 
16.00-19.30 uur
Vrijdag-zaterdag-zondag 
12.00-19.30 uur
 
Bestellen kan telefonisch of in 
het restaurant tel: 055-5418211
Hoenderloseweg 50
7339EJ Ugchelen

50e basisschool leerling!
INTEGRAAL KIND CENTRUM HEI & BOS 

‘t Pannekoekhuis Ugchelen
LANDELIJKE PICKNICKACTIE 
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