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Mannetje van Waterloopleinmarkt 
fietst voor 50ste keer door Ugchelen

Het is nog maar even en dan kan 
Ugchelen de voorbereidingen van 
de komende Waterloopleinmarkt 
ook op het buitenterrein van de 
Bronkerk weer oppakken. Een 
heel leger vrijwilligers is ieder 
jaar bezig om in de weken voor 
de markt alles in goede banen te 
leiden.

Er wordt een vergunning aange-
vraagd, dranghekken besteld, 
medewerkers gevraagd , flyers 
gedrukt, kleingeld geteld en klaar-
gemaakt voor de kramen, contai-
ners besteld en natuurlijk worden 
de borden beplakt die door heel 
Ugchelen en Apeldoorn te zien 
zijn.

Ook de buren van de kerk wor-
den op de hoogte gebracht van 
de activiteiten en zitten op de 
eerste rang als de markt losbarst. 
Het jaarlijkse ritueel van het op-
hangen van het bord voor de kerk 

heeft plaatsgevonden op een 
avond afgelopen week en ook 
de reclameposters langs de weg 
zullen op het moment dat u deze 
Bron leest, opgehangen zijn. 

U zult de borden in het beken-
de gele kleurtje met daarop het 
mannetje met de volgeladen fiets 
vast weer tegenkomen op voor u 
verrassende plaatsen. Gewapend 
met ijzerdraad en een trapje wor-
den, soms met gevaar voor eigen 
leven op kruisingen en doorgaan-
de wegen de posters geplaatst 
zodat iedereen weet dat men op 
21 mei van harte welkom is. 

In deze  Bron zit het gele op-
haalbiljet dat u kunt gebruiken 
om achter het raam te plaatsen 
als u goed verkoopbare spullen 
wilt geven aan de Waterloop-
leinmarkt. We vragen u dan ook 
om het biljet goed te lezen , daar 
staat op wat we meenemen en 
wat niet.  Zorg dat u uw goederen 
op tijd aan de weg zet zodat we 
alles kunnen halen op de jaarlijk-
se ophaal zaterdag 14 mei a.s.

De voorbereidingen voor de 
50ste markt lopen voorspoedig, 
maar we zijn nog op zoek naar  
vrijwilligers die ons willen hel-
pen op 21 mei . Aanmelden 
kan via de link op de  website  
www.bronkerk.nl  of via telefoon-
nummer  5221201.

Verderop in deze Bron een  
terugblik in foto’s en de oproep 
voor stekken voor de planten-
kraam.

 Herdenking 4 mei
In deze begindagen van mei staan 
we stil bij de verschrikkingen van 
de Tweede Wereldoorlog en vieren 
we onze vrijheid. Nu er op Euro-
pese bodem opnieuw een oorlog 
woedt, beseffen we des temeer hoe 
kostbaar vrijheid is en hoe zwaar 
die soms moet worden bevochten. 
Dominee Wim Kievit wijdt er zijn  
Overweging op pagina 7 aan.

In de Bronkerk begint op 4 mei 
om 19.30 uur de herdenking in de 
Bronkerk, waarna de herdenking 
wordt vervolgd bij de Kei. 

 ALV Dorpsraad
De Dorpsraad houdt volgende 
week dinsdag 10 mei zijn jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering in 
Ugchelens Belang. Er zijn drie pre-
sentaties en last but not least wordt 
de Dorpsprijs uitgereikt. De Bron 
volgt het op de voet. 

Zie de Dorpsraadinformatie op 
pagina 5 >>

In deze Bron o.a:

 Amalek anno nu

Traditiegetrouw doet de vrijwillige brandweer van Ugchelen mee aan de festiviteiten op  
Koningsdag. Meer foto’s van het Fotografencollectief Ugchelen staan op de site Ugchelen.nu.
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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
Truus Kremer, tel. 06-13482063
Eindredacteur volgende Bron:
Jan van Middendorp, tel. 5333672
Fotograaf van deze Bron: 
Theo Logtenberg, tel. 5336253
Fotograaf volgende Bron:
Dirk Reiding, tel. 5336538
Volgende Bron verschijnt op 18 mei
Kopij via: ugchelendebron@bronkerk.nl 
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 9 mei 19 uur. 

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

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

Voor dringende zaken:
tel. 5411491 of 06-15017286
Bankrekeningen: Bronkerk Ugchelen
NL36INGB0000833184 en 
NL88RABO0303318635
Diaconie Prot.Gem. Ugchelen
NL72RABO0103115773
 
Meer informatie: www.bronkerk.nl

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

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

Tijdens avond, nacht en 
in het weekend tel. 0900-600-9000
Alarmnummer: 112
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Kerkdiensten
In 2018 is de website van de 
Bronkerk grondig herzien. Nu vier 
jaar later is er een aantal aan-
passingen gemaakt. De website 
werkt nog steeds onder de PKN 
en het sjabloon is nog hetzelf-
de. Aangepast is het menu. De 
gedachte hierbij was dat op de 
homepagina alle nieuwswaardi-
ge artikelen snel te vinden moe-
ten zijn en dat allerlei statische 
informatie over de organisatie 
en de beschrijving van kerkelij-
ke activiteiten onder “Over Ons” 
geplaatst kan worden. Zo is er in 
het hoofdmenu nu een plek voor 
“De Bron” en de “Waterlooplein-
markt” en zijn artikelen over de 
huiskamerkringen en “Get inspi-
red” naar “Over Ons”verhuisd. 
Uiteraard  worden die activiteiten 
wel op de actualiteitenpagina 
aangekondigd als die binnenkort 
plaatsvinden. We hopen hiermee 
de website actueler te maken. 
Ook de “portal” van Ugchelen  
(www.ugchelen.nu) is vernieuwd. 
Hier staan verwijzingen naar UB, 
de Dorpsraad, Ugchelen Plaza 
en de Bronkerk.

Bronkerk Werkgroep 
Communicatie

Sterkte voor jou!
Dat je glansrijk mag slagen!
Jij die daar zit met
een overslaand hart.
Sterkte voor jou.
Nu de onrust gaat knagen
-stikkend van spanning
en klaar voor de start.

Sterkte voor jou,
en een dosis vertrouwen!
Heb maar geloof dat
je kunt wat je moet.
Jij hebt de kracht
om er iets van te brouwen
Sterkte voor jou!
Zet ‘m op: het gaat goed!

(uit De nieuwe Oase)

do 5 mei Psalm 55:17-24
vr 6 mei Jeremia 33:1-13
za 7 mei Jeremia 33:14-26
zo 8 mei Psalm 77
ma 9 mei Jeremia 34:1-7
di 10 mei Jeremia 34:8-22
wo 11 mei Jeremia 35:1-11 
do 12 mei Jeremia 35:12-19
vr 13 mei Jeremia 36:1-13
za 14 mei Jeremia 36:14-26
zo 15 mei Jeremia 36:27-32
ma 16 mei Psalm 93
di 17 mei Jeremia 37:1-10
wo 18 mei Jeremia 37:11-21
do 19 mei Jeremia 38:1-13 

Bronkerk (http://www.bronkerk.nl) 
Onze Lieve Vrouwekerk  
(http://www.emmaus-apeldoorn.nl).
Informatie over de Bronkerk leest 
u ook in de digitale nieuwsbrief 
(DNB) van de Bronkerk. Hiervoor 
kunt u zich aanmelden via: 
aan_afmeldendigi talenieuws-
brief@bronkerk.nl

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

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

Zaterdag 7 mei 
ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur Eucharistieviering; 
pastoor J. Hermans, Stille mis     

Zondag 8 mei
BRONKERK
10.00 uur: ds. C. Baas; Apeldoorn 
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering; 

pastoor J. Hermans; Gregoriaans
13.00 uur: Doopviering; pastoor 
J. Hermans

Zaterdag 14 mei 
ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur: Gebedsviering; W. 
Vroom, pastoraal medewerker, 

Zondag 15 mei
BRONKERK
10.00 uur: ds. W. Kievit
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering; 
pastoor J. Hermans, m.m.v.  
Credo

De diensten in de Bronkerk be-
ginnen ook in de zomermaanden 
om 10 uur.

Zondag 8 mei
Ds. Corma Baas uit Apeldoorn is 
vandaag de voorganger.

Diaconie collecte: 
Project ‘Help Afghanistan’
Uitgangscollecte: 
Stichting Sint ‘Egidio

Zondag 15 mei
In deze dienst gaat voor ds. Wim 
Kievit uit Apeldoorn

Diaconie collecte: Kerk in Actie; 
Binnenlands Diaconaat 
Uitgangscollecte: 
Stichting Sint’ Egidio

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

‘Zoals een boom 
geplant aan helder water

zo is de mens 
die op de Heer vertrouwt’

Uit de bijbel

Voedselbank maand mei

BIJ DE DIENSTEN

Werk aan website
Bronkerk

Examen doen!

In de maand Mei sparen we voor de Voedselbank; Potten en blikken groente, soep e.d. 
Ook andere houdbare producten zijn altijd welkom. 

De producten kunnen afgeleverd worden op zaterdagochtend van 9.00- 12.00 uur in de krat voor  
de garagedeur aan de Karhulstraat 19 en natuurlijk ook in de kerk in de mand. 
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Op woensdagavond 4 mei is de Nationale Dodenher-
denking. Ook Ugchelen houdt om 20.00 uur zijn jaarlijkse 
plechtigheid bij het monument ‘De Kei’. Nu er in Oekraïne 
een verschrikkelijke oorlog woedt, zijn we ons er eens en te 
meer van bewust hoe belangrijk onze veiligheid en vrijheid 
is en het is goed om hier met elkaar bewust bij stil te staan.

Algemene Ledenvergadering (ALV)  
Vereniging Dorpsraad Ugchelen
Hierbij treft u de agenda aan van onze ALV die gehouden 
wordt op dinsdag 10 mei a.s. om 19.30 uur (inloop vanaf 
19.00 uur) in Ugchelens Belang. De agenda bevat een set 
aan officiële agendapunten zoals u kunt zien bij punt 4. Het 
jaarverslag 2021, het HR reglement en de notulen van de 
algemene ledenvergadering van 28-09-2021 kunt u inzien 
op onze site www.dorpsraadugchelen.nl.  Wanneer u in-
houdelijk vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u deze 
tijdens de ALV stellen. 

Naast deze officiële punten staan er ook een drietal pre-
sentaties op het programma. Zo zal vanuit het thema duur-
zaam, groen & water Herman Geurts u met passie meene-
men in zijn wereld van beken en sprengen. Vanuit thema 
zorg en welzijn zal Leo Mooijman u nadere toelichting ge-
ven over de commissie Hartveilig Ugchelen die zorg draagt 

voor hulp bij hartfalen in Ugchelen en bovendien de AED’s 
in Ugchelen in werking houdt. Verder zijn we verheugd dat 
de gemeente Apeldoorn een toelichting wil geven op de 
lopende projecten in Ugchelen

Komt u ook?!

Enquête Dorpsraad! 
U heeft nog tot 15 mei om deze in te vullen, uw input 
is zeer gewenst!
We gaan op zondag 15 mei a.s. onze enquête sluiten. In-
middels hebben bijna 100 inwoners de enquête volledig 
ingevuld en hebben ruim 80 inwoners de enquête gedeel-
telijk ingevuld. Ondanks het feit dat we ontzettend blij zijn 
met dit aantal, doen we hierbij toch nog een oproep aan 
de Ugchelenaren die de enquête nog niet hebben ingevuld 
om dit alsnog te doen. Wij stellen dit zeer op prijs. Hoe 
meer ingevulde enquêtes hoe duidelijker het een beeld 
geeft van wat er in Ugchelen leeft! Voor het invullen van de 
enquête kunt u bijstaande QR code gebruiken of onze site 
raadplegen www.dorpsraadugchelen.nl. 

Wanneer het niet lukt om de enquête zelf in te vullen, kunt 
op ALV aangeven dat u graag hulp wilt bij het invullen van 
de enquête. 

Nieuws vanuit de Dorpsraad 

1. 19.30 uur Opening 
2. Mededelingen 
3. Dorpsraad vanaf 28-09-2021 tot 
nu, een terugblik!
4. Officiële agenda punten
5. Presentaties deel 1
6. 20.30 uur Pauze 
7. Presentaties deel 2
8. Uitreiking Dorpsprijs 2021 

9. 21.40 uur Rondvraag en sluiting

De officiële agendapunten zijn: 
4.1 Wijziging Huishoudelijk  
Reglement Vereniging Dorpsraad 
Ugchelen
4.2 Notulen algemene leden- 
vergadering d.d. 28 september 
2021 
4.3 Goedkeuring (financieel) jaar-
verslag 2021
 4.4 Benoeming kascommissie 2022 
4.5 Vaststelling begroting 
verenigingsjaar 2022  
4.6 Aftredend/aantredend bestuurs-
leden
De presentaties:
Voor de pauze 5.1 Beken &  
Sprengen door Herman Geurts
Na de pauze  7.1 Gemeente 
Apeldoorn door Alan Wemmenhove 
& Linda Bruning en 7.2 Hartveilig 
door Leo Mooijman

Wellicht heeft u ze al ontdekt, de 
tellussen op de Ugchelseweg, 
de Hoenderloseweg en de G.P. 
Duuringlaan rondom het mo-
nument de Ugchelse Kei. Deze 
lussen zijn door de Gemeen-
te in overleg met de Dorpsraad 
geplaatst om een beter inzicht 
te krijgen in de verkeersbewe-
gingen op deze wegvakken.  
De lussen blijven enkele weken 
liggen. In het kader van de recon-
structie van de G.P. Duuringlaan 
vinden wij het van belang om 
goed inzicht te hebben in de 
daadwerkelijke verkeersbewe-
gingen. Mochten uit de tellingen 
bijzonderheden naar voren ko-
men dan worden deze met de 
Dorpsraad besproken.

Tellussen op wegen 
in Ugchelen

Op de voormalige Texoclean lo-
catie aan de Ugchelseweg wordt 
momenteel een hernieuwd wo-
ningbouwplan ontwikkeld. Het is 
de bedoeling dat het nieuwe ont-
werp binnenkort gereed is. Zodra 
hier meer nieuws over is, zal dit 
uiteraard gemeld worden.

Ontwikkeling terrein 
Texoclean

Bij de Dorpsraad is een initiatief 
binnen gekomen om een pump-
track te realiseren in Ugchelen. 
Een pumptrack is een aaneenge-
sloten circuit met bulten en kom-
bochten, die elkaar ritmisch op-
volgen. Je kunt het zien als een 
kruising tussen een BMX-baan 
en een skatepark. Momenteel 
wordt de haalbaarheid hiervan 
onderzocht.

Pumptrack

Agenda ALV 

Foto: Jan van Middendorp

Winterlinde aangeplant in de IJsvogel

Regelmatige wandelaars in ons 
mooie park De IJsvogel is het 
misschien opgevallen, maar 
sinds kort staat er achterin De 
IJsvogel zo’n beetje naast de 
stobbenwand een eenzame 
boom geplant. Deze boom, een 
winterlinde, is de eerste in een 
hopelijk lange reeks van bomen 
die we in dit park gaan planten 
als aandenken aan de winnaars 

van de Dorpsprijs. 

Deze winterlinde symboliseert de 
Dorpsprijswinnaar uit 2020: “De 
Zorg”. We hadden eerst het idee 
om een boom te planten in het 
mooie plantsoen, dat de huisart-
senpraktijk aan de Bogaardslaan 
omgeeft. Maar na overleg met 
de huisartsen is toch besloten 
om de winterlinde te plaatsen in 
De IJsvogel. Momenteel wordt er 
nog gewerkt aan het bijpassen-
de bordje, dat we met een klei-
ne plechtigheid ter plekke zullen 
onthullen. 
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Toen kwam Amalek
OVERWEGING

Toen kwam Amalek 
en streed tegen Isra-
el te Rafidim. Mozes 
zei tegen Jozua: ‘Kies 
een aantal mannen 
uit en trek met hen te-
gen Amalek ten strij-
de. Ikzelf zal morgen 
op de top van de heu-
vel staan, met in mijn 
hand de staf van God.   
(Exodus 17: 8 en 9)

Amalek is een nazaat 
van Ezau. Een man 
die er niet voor terug-
deinst een volk weg te 
vagen. Nietsontziend 
en meedogenloos 
voert hij zijn strijd. 
Maar Amalek is meer 
dan een krijsman. In 
de Bijbel belichaamt 
hij het ultieme kwaad, 
dat altijd weer opkomt. Dat zich de eeuwen door 
in allerlei gedaanten laat zien. Onverhoeds viel hij 
aan, vertelt de bijbel. Van achteren, waar de oude 
mensen gaan, de zieken en de moeders met kinde-
ren. Onverhoeds, zoals Hitler in mei ’40 ons land 
binnenviel  en vier dagen later, als vergelding voor 
het verzet, Rotterdam bombardeerde. Zoals Poetin 
onlangs Oekraïne binnenviel om daar in steden en 
dorpen een spoor van dood en verderf te trekken. 

Het verhaal uit Exodus is meer dan een strijd tussen 
twee volken. Het is een strijd tussen twee gedach-
ten, tussen twee ideologieën. Tussen waar Mozes 
voor staat en waar Amalek voor staat. Tussen hu-
maniteit en menselijke waardigheid aan de ene en 
de onmenselijke en intimiderende geest van het 
kwaad aan de andere kant. 

In het dal van Rafidim ontbrandt een hevige strijd. 
Toch ligt de focus van ons verhaal niet daar maar op 
de heuvel daar vlakbij, bij Mozes. Met beide handen 
probeert hij de staf omhoog te houden. Zolang die 
omhoog wijst, is Israël aan de winnende hand, maar 

zodra zijn armen verslappen, zijn de strijders van 
Amalek dat. 

De staf is in ons verhaal een sleutelwoord. Hij wijst 
naar de hemel. Naar alles waar de hemel voor staat 
en waar het God om te doen is. Een menswaardig 
bestaan voor elk mensenkind op aarde. En naar 
de goddelijk maatstaf van medemenselijkheid en 
gerechtigheid waarlangs die wereld waar kan wor-
den. Die maatstaf, dat gedachtengoed Jozua en zijn 
manschappen voor ogen houden. Dat is wat Mozes 
daar doet.

De strijd is nog niet is gestreden. Er gebeurt nog 
teveel in onze wereld waarin Amalek opnieuw aan 
ons verschijnt. Aan ons om steeds weer Gods 
gedachtengoed hoog te houden en waar te ma-
ken. Net zolang totdat elk mensenkind waardig 
en in vrede kan leven. Net zo lang totdat Amalek 
is verslagen en niets nog aan hem herinneren zal  
(Ex. 17:14).

ds. Wim Kievit 

Op zondag 15 mei aanstaande 
is er weer een ‘Kerk op schoot 
viering’ met ds. Beer. Kom ge-
zellig luisteren naar een Bijbel-
verhaal over Abraham die op 
reis gaat, afgewisseld met veel 
liedjes. De kinderen doen zo 
mogelijk zelf mee in het verhaal. 
Neem je alvast een rugzak met 
wat spulletjes mee voor onder-
weg op reis?
Natuurlijk zijn je vader, moe-
der, opa, oma, broertje, zusje, 
vriendje, vriendinnetje, buurjon-
gen, buurmeisje ook van harte 
welkom. Deze viering begint om 
11.30 uur. Wij vinden het leuk als 
jullie komen.

Graag opgeven via 
kerkopschoot@bronkerk.nl 
zodat we weten hoeveel  
kinderen er komen.

Hartelijke groet,
Ady te Hennepe en 

Tiety Feijen
kerkopschoot@bronkerk.nl

Vakantiegeld Samen Delen gaat 
weer van start. ‘Dat er nog men-
sen zijn die iets voor een ander 
over hebben!’ verzuchtte een 
mevrouw vorig jaar, toen ze een 
bijdrage ontving uit deze actie 
van 31 kerken in de gemeente 
Apeldoorn. Ze had tranen in de 
ogen. Ook dit jaar organiseren 
we dit gebaar van verbonden-
heid weer. Waar veel mensen 
het financieel goed hebben, is 
er een groeiende groep mensen 
die niet of nauwelijks voldoende 
inkomen heeft voor de vaste las-
ten en dagelijkse boodschappen. 
Op vakantie gaan is er vaak he-
lemaal niet meer bij. Doet u ook 
dit jaar weer mee? De actie loopt 
tot en met Pinksteren – 6 juni. Tot 
die tijd zijn giften en aanvragen 
van harte welkom. U kunt uw gift 
overmaken op rekeningnummer: 
NL 69 RABO 037 37 40 298 t.n.v. 
de Diaconie Protestantse Ge-
meente Apeldoorn (PKN) o.v.v. 
Vakantiegeld Samen Delen.

Vakantiegeld
Samen Delen 2022 

Uitnodiging voor 
kinderen van 0 - 6 jaar.
Kerk op schoot

In Memoriam Geessien van de Elsaker
Donderdag 14 april overleed op 87-ja-
rige leeftijd Geessien van den Elsa-
ker-Eggens. Geeske woonde lange 
tijd samen met Jaap, haar man, op 
Klingelbeek 109. Het laatste stukje van 
haar leven woonde Geeske in Pach-
terserf, een zorgcentrum in Apeldoorn. 
Een zeldzame hersenziekte leidde er 
toe dat ze niet meer thuis kon zijn. Na 
60 jaar huwelijk was dat voor Geeske 
en voor Jaap een ingrijpende stap.

Geeske groeide samen met haar zus-
sen Lammie en Mannie en neef Dou-
winus op in een warm boerengezin 
in het Drentse Anloo. De warmte van 
het gezin was een bakermat voor haar 
zorgzame en hartelijke levenshouding. 
Na haar studie in Assen werkte ze als 

verpleegkundige in Bennekom en 
Utrecht op de kinderafdeling. Jaap en 
Geeske kregen drie kinderen: Karin, 
Paul en Edwin. Tot groot verdriet van 
de nog jonge ouders overleed Karin 
drie maanden na haar geboorte. Paul 
werd geboren met de Taaislijmziekte 
en had een beperkte levensverwach-
ting. Mede dankzij een longtransplan-
tatie is hij uiteindelijk 56 jaar geworden. 
Dankzij haar positieve levensinstelling 
lukte het Geeske om samen met Jaap 
te blijven genieten van het mooie en 
goede om haar heen. Geeske is ge-
kend als een lieve, hartelijke en zorg-
zame vrouw. Ze stond voor iedereen 
klaar en je kon altijd bij haar terecht. 
Ze wist wat ze wilde en waar ze voor 
stond. Kortom: een vrouw met een 

sterke persoonlijkheid en een warm 
hart. Haar geloof en creativiteit hielpen 
haar dat te voeden en tot op het laatst 
van haar leven vast te houden. Op 
donderdag 21 april was er in de aula 
van Heidehof een afscheidsdienst 
waarin we op het leven van Gees-
ke terug keken. Bemoedigd door de 
woorden van Jezus over de weg van 
de graankorrel vertrouwden wij haar 
naam toe aan de liefde van God en 
legden wij haar lichaam in de schoot 
van de aarde. Dankbaar voor wie ze 
was. Voor Jaap, Edwin en Reiny, en 
allen die Geeske zullen missen, bid-
den wij om liefde en nabijheid van God 
en van mensen. 

Ds. Wim Kievit
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50 jaar WPU

Vroeger en nu: drukke dagen 
bij de voorbereiding van de  
Waterloopleinmarkt

Foto’s: Commissie 
Waterloopleinmarkt

Dankbetuiging Bosruiters verkopen geraniums en petunia’s 
Ook dit jaar organiseert ponyclub de Bosruiters een geranium en 
petunia actie om de clubkas te spekken. Op vrijdag 6 mei komen 
leden van de Bosruiters in Ugchelen tussen 17.30 en 20.30 uur huis 
aan huis om de geraniums en petunia’s aan de man te brengen.
De staande geraniums worden verkocht in de kleuren rood, wit en 
roze, de petunia’s in de kleuren wit, roze en blauw/paars.

De plantjes kosten € 2,20 per stuk, 3 voor € 6,- en 10 plantjes voor 
€ 18,-. De plantjes kunnen alleen contant worden afgerekend!
Voor meer informatie over de Bosruiters: www.bosruiters.nl, 
(info@bosruiters.nl).

Bronkerk start beroepingswerk
Om in de vacature te voorzien die is ontstaan door het vertrek van ds. 
Regina Davelaar, is op 19 april de beroepingscommissie geïnstalleerd 
door een afgevaardigde van de kerkenraad. Het streven is om per 1 
januari 2023 een nieuwe predikant(e) te hebben.  De beroepingscom-
missie informeert  de kerkenraad en de  gemeente zoveel als mogelijk 
is over de voortgang. Als u geschikte kandidaten weet, dan kunt u 
deze met motivatie aandragen via beroepingscommissie@bronkerk.nl 
of neem contact op met Warner Bruins (voorzitter) via 055-5416403 of 
Mientje Schep (secretaris) via 06-15526478.
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In woonzorgcentrum Spren-
genhof in Ugchelen exposeert 
Jantien Arentsen haar olie-
verfschilderijen tot eind mei 
2022. Haar onderwerpen, zo-
als bloemen, stillevens, natuur 
en landschappen, kiest ze uit 
haar omgeving en probeert ze 
zo realistisch mogelijk weer te 
geven.

De expositie geeft een over-
zicht van haar werk en haar 
manier van werken.  Het woon-
zorgcentrum is dagelijks geo-
pend van 9.00 tot 17.00 uur.

Al heel wat gezinnen luister-
den “De Bijbel om je oren” in 
de auto, bijvoorbeeld op weg 
naar de vakantiebestemming. 
Het hielp op meerdere manie-
ren, zo hoorden we: het gaf 
rust op de achterbank, de reis 
ging sneller, samen werden ze 
als gezin met hun oren meege-
sleept door het Bijbelverhaal. 
De meivakantie komt er aan en 
straks de zomervakantie. Zoek 
jij nog iets vrolijks en inhou-
delijks voor onderweg? Neem 
dan ons hoorspel mee. Dat kan 
op verschillende manieren: 
koop een losse serie, word lid 
en krijg toegang tot alle afle-
veringen (2,5 uur luisterplezier 
en meer) via onze app. Door 
lid te worden, ontvang je alle 
afleveringen via onze app. En 
help je ons mee: je bent onze 
stok achter de deur voor een 
nieuwe serie. Lid worden kost 
€ 3,-- per maand of € 30,-- 
per jaar. Wil je een gratis af-
levering beluisteren? Laat het 
ons weten, dan sturen we je 
opnieuw onze gratis aflevering 
toe. Verder vind je op onze 
website fragmenten en heel 
veel losse liedjes. 

Voor vragen, mail ons gerust, 
info@debijbelomjeoren.nl na-
mens De Bijbel om je oren,  
Anneke Doest

De Bijbel om je oren 

Expositie in
Sprengenhof

 
 

Tekst: Nico van Dam , Foto: Johan van Veen

Koeien de wei in!
Deze week gingen onze koeien 
weer de wei in. Vanaf nu blij-
ven ze buiten, grazen in onze 
prachtige weiden. De bomen in 
de boomgaard hebben prachtige 
bloesem en de afgelopen tijd is 
er hard gewerkt op de akkers. 
Het duurt niet lang meer voor we 
kunnen oogsten. Er is altijd wat 
te doen en te beleven op onze 
boerderij.

Herenboerderij De Groote 
Modderkolk
Het motto van de Herenboeren 
is ‘Samen Duurzaam Voedsel 
Produceren’. We boeren op het 
prachtige terrein van Natuurmo-
numenten, gebruiken geen che-
micaliën voor de teelt, de dieren 
hebben een goed leven, je haalt 
zelf je voedsel op, dus je maakt 
maar heel weinig ‘voedselkilo-
meters’. En extra: het is een ge-
meenschap van betrokken men-
sen!
 
Kom eens kijken
Wil je weten of voor jou, je ge-
zin, gezond eten uit je eigen 
buurt, geproduceerd met zorg 
voor grond, plant en dier, iets 
is? Dan nodigen wij je graag uit 
om eens te komen kijken bij ons 
op de boerderij. Er is regelmatig 
een rondleiding en daarvoor kun 
je je inschrijven via rondleiding@
hbgm.nl.

Meer informatie vind je op onze  
website: grootemodderkolk.heren-
boeren.nl.

Buurtvolleybaltoernooi 
DIAVO, DIO-Ugchelen en vv Al-
batross organiseren op zaterdag 
21 mei aanstaande opnieuw een 
buurtvolleybaltoernooi in Ugchelen. 
Traditiegetrouw gaan jong en oud 
de strijd met elkaar aan. Extra leuk 
dit jaar is dat ook leerlingen van een 
aantal basisscholen deelnemen, in-
clusief een superleuke funtraining. 
Het toernooi wordt ongetwijfeld een 
gezellig en sportief evenement voor 
iedereen. Kijk voor informatie en 
aanmelden op diavo.nl/buurtvolley-
baltoernooi2022. Deelname èn aan-
moedigen is gratis.

Het buurtvolleybaltoernooi is al jaren 
een begrip in Ugchelen en omstre-
ken. DIAVO, DIO-Ugchelen en Alba-
tross organiseren hiermee een laag-
drempelig en sportief evenement 
om met elkaar te ervaren hoe leuk 

volleybal is. Toch is er ook genoeg 
uitdaging voor fanatiekelingen, want 
er wordt op verschillende niveaus 
gespeeld. De regels zijn enigszins 
aangepast. Groepjes van 4 spelers 
spelen de wedstrijden op een klei-
ner veld. Dit maakt het spel snel en 
dynamisch. Niet alleen leuk om zelf 
te spelen maar zeker ook om naar 
te kijken. Het is belangrijk dat ieder-
een kan sporten. Daarom nemen dit 
jaar ook bassischoolleerlingen deel 
aan het toernooi, en is er superleu-
ke funtraining met coole attributen 
en volleybalspelletjes! Leerlingen 
van basisscholen in Ugchelen en 
Apeldoorn zuid en west hebben een 
uitnodiging ontvangen om op 21 mei 
lekker sportief bezig te zijn. Zij leren 
de beginselen van het volleybal en 
maken zo op een leuke manier ken-
nis met deze veelzijdige sport.
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Blij dat er na de afbraak in Ugchelen ook weer ge-
start is met opbouw.Het gaat zo snel dat de Bron 
het amper kan bijhouden. Na de sloopfase in het 
centrum van Ugchelen, zien we weer signalen van 
opbouw op dezelfde plek.De stalen staanders en 
liggers verschijnen achter de te vernieuwen AH. Het 
grondwerk van de voormalige bieb en het pompsta-
tion ligt er voor de bouwvakkers al uitnodigend bij. 
En de werkzaamheden aan de bouw van parkeer-
dekken bij het Gelre ziekenhuis zijn ook begonnen.

Gesloten winkels zijn een slechte zaak voor ons 
dorp. Kopen we te weinig lokaal? Helaas geldt dat 
mogelijk voor de voormalige Babylicious, de brillen-
winkel, restaurant Huis 56, de Chinees, de winkel 
van de Cantharel en de zonnebankstudio. Het pand 
tegenover de glascontainers kan na het verdwijnen 
van de gasinstallatie bij de voormalige pomp echt in 
gebruik genomen worden en gelukkig zit daar be-
weging in. En hoe staat het met de viswinkel? Nog 
steeds problemen met het vinden van personeel? 
Een mooie werkplek voor het echtpaar waarvan 

de viskraam aan de Arnhemseweg is afgebrand? 
De signalen voor vernieuwing en vooruitgang van 
de bouw staan dus op groen. Nu nog de nieuwe  
middenstand.

Tekst Theo Tomassen; 
foto’s Johan van Veen

Heb jij zin om lekker met vrien-
den en vriendinnen een leuke 
middag te hebben? Waarbij je 
(sport en) spelletjes doet? En 
waar je ook nog eens wat lek-
kers krijgt? Dan komt dat goed 
uit. DIO Ugchelen houdt op za-
terdag 7 mei een spelletjesmid-
dag voor leden en niet-leden. Je 
gaat samen allemaal verschil-
lende spellen doen. En er is ook 
tijd om even zelf te sporten en te 
spelen in de gymzaal. Dus kom 
mee doen, samen met je vriend-
jes en vriendinnetjes.

Tijd: zaterdag 7 mei van 14.00 – 
17.00 uur. Locatie: Gymzaal aan 
de Angerenstein in Ugchelen.
Leeftijd: 6 – 16 jaar

Wil je mee doen? Geef jezelf, en 
je eventuele vriendje of vriendin-
netje op via www.dio-ugchelen.
nl/ gamesportmiddag-7-mei. Een 
DIO-lid kan gratis deelnemen, 
ben je (nog) geen DIO-lid, dan 
kost het € 1,00 (via een tikkie op 
de dag zelf of contant mee). 
Heb je nog vragen? Mail dan 
naar activiteit@dio-ugchelen.nl.

De Waterloopleinmarkt vraagt 
voor de planten en bloemen-
kraam op de markt van 21 mei 
a.s. stekjes, zaailingen etc. Gaat 
u aan het werk in uw tuin en 
scheurt u uw vaste planten of 
hebt u zaailingen of zomerbloei-
ers over, breng ze in de week 
voor 21 mei naar De Duiker.
Hebt u vragen bel met Hettie 
Wouda Tel: 5221201. Al vast 
hartelijk dank.

De zondagse vieringen in de 
Bronkerk beginnen ook in de 
zomer om 10.00 uur. In voor-
gaande jaren begonnen deze 
vieringen in de zomermaanden 
een half uur eerder, maar dat is 
nu niet meer zo.

Spelletjesmiddag
DIO Ugchelen

Stekken voor de 
Waterloopleinmarkt

Kerkdiensten om 
10.00 uur

Ugchelen in de steigers

Hear and Listen… wat kunnen wij voor u doen?

U heeft waarschijnlijk al een paar 
keer onze advertentie in de Bron 
zien staan. Wij zijn Marijke van Dijk 

en Marloes van Thiel. Vanuit onze 
liefde voor mensen en kennis van 
gehoor en psychologie, zijn we be-
gonnen met het helpen van men-
sen die hun leven belemmerd zien 
door hyperacusis en/of tinnitus. 

Door middel van een holistische 
aanpak krijgen wij een brede blik 
op de problematiek. We horen als 
mensen wel veel verschillende 
geluiden, maar luisteren eigenlijk 
alleen naar bepaalde, de voor ons 
‘belangrijke’ geluiden. Als luisteraar 
kies je wat je wilt horen en begrijp 
je de informatie zowel met je geest 
als met je lichaam. Om te kunnen 
luisteren zijn interesse, betrokken-
heid en bewuste inspanning nodig. 
Daarom is het belangrijk om het 

verschil tussen horen en luisteren 
in te zien en te begrijpen.

Wij helpen met informatie, o.a. cog-
nitieve gedragstherapie, exposure 
én helpen de eigen lichaamssig-
nalen herkennen. De combinatie 
maakt dat mensen nauwelijks tot 
geen hinder meer  hebben van de 
hyperacusis. Ook voor tinnitus zijn 
er mogelijkheden om de last te ver-
minderen.

Mail ons gerust: info@hearand-
listen.nl of stuur een appje: 
0618871459
We helpen graag.

Marijke en Marloes
Hear and Listen
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Mondkapjesvrijheid !
En de dictatuur van de meerder-
heid… 
Afgelopen week ving ik een 
merkwaardig verhaal op. Er zijn 
nogal wat mensen die lijden 
aan hooikoorts in deze tijd van 
het jaar. Erg naar, ik kan er zelf 
(gelukkig) niet over meepraten, 
maar hooikoorts kan erg belem-
merd zijn. En vervelend.
Nu zijn er verschillende (dure) 
medicijnen op de markt die al 
dan niet werken. Deze worden 
veel verkocht en er wordt goed 
aan verdiend. Echter, in Aziati-
sche landen gebruikt men een 
erg effectief middel dat boven-
dien helemaal niet duur is. En 
ook nog gemakkelijk en zonder 
recept verkrijgbaar. Namelijk: 
mondkapjes! 
Het werkt heel eenvoudig: je zet 
een mondkapje op, de stoffige 
lucht wordt gefilterd waardoor je 
minder of geen hooikoortsklach-
ten hebt. Moeilijker is het niet.
Nu hoorde ik afgelopen week het 
verhaal van iemand die om deze 
reden een mondkapje draagt. 
Deze mondkapjes werken voor 
deze persoon prima tegen hooi-
koortsklachten, alleen er was 
één bijzonder vervelende bijwer-
king. Om de één of andere on-
duidelijke reden schijnen andere 
mensen er last van te hebben. 
De reacties van de medemens 
op straat, in de supermarkt en 
bij de bushalte zijn bijzonder 
vervelend: onderling gemompel, 
naroepen, uitleg ‘dat een mond-
kapje niet meer hoeft’, gebaren-
taal…
Mijn eerste gedachte is dan: heb 
je er last van als je medemens 
een mondkapje draagt?
Als mensen zo’n ding dragen, 
láát ze! Is dat nu echt zo erg? 
Blijkbaar vinden mensen die 
(flauwe of agressieve) opmerkin-
gen menen te moeten maken dat 
een ieder de opinie van de meer-
derheid moet uitdragen. 
Enerzijds heeft men de mond vol 
van ‘democratie’, ‘vrijheid’ etc. 
Maar een hooikoortspatiënt die 
niet op een ontspannen manier 
boodschappen kan doen omdat 
er telkens opmerkingen worden 
geplaatst, zal zeker dat gevoel 
van democratie en vrijheid niet 
ervaren. 
Laat mensen gewoon hun gang 
gaan.   

Mondkapjesplicht ?

 
 Koningsdag 2022

Foto: Theo Logtenberg
Impressie van de Koningsdagfestiviteiten bij Ugchelens Belang.
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