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Jubileumcommissie is er klaar voor
De festiviteiten naar aanleiding van het 100-jarige bestaan 

van Ugchelens Belang worden over zes dagen verspreid, 
van vrijdag 28 september tot en met zondag 7 oktober. De 
invulling van die dagen is divers. Zo maken onder meer een 
receptie, ouderenmiddag, volleybaltoernooi (organisatie in 
handen van DIO Ugchelen) en een feestavond deel uit van het 
programma. Het totale schema is op deze pagina te vinden. 
,,Het is geen feestweek vergelijkbaar met andere jaren. Die 
waren allemaal in het kader van de bevrijding. Met het 75-ja-
rige bestaan was er ook een week feest in een tent en voor de 
eerste keer een revue. Oorspronkelijk was dat weer gepland’’, 
leggen Bert Veeneman, Wim Lubbers en Willem de Bie uit, de 
heren maken deel uit van de jubileumcommissie. ,,Het was 
toen een fantastische mooie week. De revue was een van de 
hoogtepunten. De saamhorigheid was groot.’’ Vanwege de hoge 
kosten kon de tent dit keer niet doorgaan, zodoende moest de 
revue worden geschrapt van het programma. De meeste activi-
teiten vinden nu plaats in het dorpshuis.

Om de jubileumkas te spekken 
zijn de afgelopen jaren allerhande 
artikelen aan de man gebracht. 
Het drietal somt op: ,,Oliebollen, 
koekjes, wijn, vogelvoer, paraplu’s 
en kerstmannen op stok. We heb-
ben op de kerstmarkt gestaan, bij 
de oliebollenkraam en de C1000. 
We hebben nooit vergeefs een 
beroep gedaan op de familie Van 
den Heuvel met de verkoop van 
sommige producten. Al deze ac-
ties hebben veel geld opgebracht.’’ 
Andere commissieleden die zich 

inspannen voor het naderende 
eeuwfeest zijn: Gerhard Nieuwen-
huis, Tineke van den Hazel, Diny 
de Bie, Marjolein Mulder, Krista 
Beekman en Annemieke van Wijk. 
Tijdens de feestavond (zaterdag 6 
oktober) is 100 jaar entertainment 
de rode draad. Er komen achter-
eenvolgens vertolkingen van Do-
rus, Elvis en René Froger. Verder 
muziek van Real Time Showband 
en een spectaculaire lichtshow.
Op Koninginnedag en tijdens de 
bevrijdingsfeesten was de optocht 

in Ugchelen altijd een publieks-
trekker. Het is de bedoeling dat 
het evenement in het kader van 
100 jaar UB nieuw leven wordt in-
geblazen. 
Op zondag 7 oktober staat de 
optocht als laatste onderdeel ge-
programmeerd. ’’Optochtmeester’’ 
Aaldert Kerssen kwam met het 
idee. En de jubileumcommissie 
was er meteen voor te porren. 
,,Tot en met het jaar 2003 liep het 
goed. Daarna werd de deelname 
aan optochten door bijvoorbeeld 
buurtverenigingen een stuk min-
der. Het trok altijd veel publiek, 
daarom zouden we het dit jaar 
graag nog één keer willen herha-
len. We rekenen weer op de buur-
ten. Voordeel is dat de scholen in 
die periode geen vakantie heb-
ben. De scholen kunnen dan mee-
doen’’, verwacht Bert Veeneman. 
Verenigingen, bedrijven en scho-
len krijgen nog een uitnodiging. 
Ook individuele mensen, jong en 
oud, mogen meedoen. 
’’Het moet geen reclame-optocht 
worden. We hopen dat het een 
gevarieerde optocht wordt. En dat 
bewoners van Ugchelen enthousi-
ast meedoen met 100 jaar UB.’’ Op-
geven kan bij: w.j.debie@chello.
nl. Met vermelding van naam, welk 
voertuig en lengte van voertuig of 
loopgroep. Het thema is UB 100 
jaar.

 De samenstellers van het jubleumboek: voor vlnr:  
Lammert van Beek, Aaldert Kerssen  Achter vlnr:  Lammert van Beek, Aaldert Kerssen  Achter vlnr:  Lammert van Beek, Aaldert Kerssen  Achter vlnr:  

Wilma van Wijk, Albertine van Woerden, Bert Veene-
man, Yvonne de Vries. Niet op de foto; Evert de Bar

Het zal ongeveer april 2008 zijn geweest dat Wim Schut, de 
toenmalige voorzitter van Ugchelens Belang, een aantal 

Ugchelenaren benaderde met het verzoek om plaats te nemen 
in een schrijversgroep. Met als doel: het uitbrengen van een ju-
bileumboek vanwege het 100-jarig bestaan van de vereniging. 
Nu halverwege het jaar 2012 is de laatste tekstversie naar de 
drukker en kijken vele geïnteresseerden reikhalzend uit naar 
het 200 pagina’s tellende boek vol Ugchelense wetenswaardig-
heden. Tot 28 september moet de nieuwsgierigheid worden be-
dwongen. Op die datum wordt het 1e exemplaar gepresenteerd. 

Het groepje schrijvers ging en-
thousiast aan de slag. Lammert 
van Beek, Evert de Bar, Aaldert 
Kerssen, Bert Veeneman, Yvonne 
de Vries, Wilma van Wijk en Alber-
tine van Woerden (eindredactie) 
namen ieder eigen onderwerpen of 
onderdelen in het ,geboorteproces’ 
voor hun rekening. Zo nam bij-
voorbeeld Yvonne het onderwerp 
Stedenbouwkundige ontwikkeling 
voor haar rekening en Aaldert het 
hoofdstuk Natuur. Lammert zou in 
eerste instantie alleen het verhaal 
over de bijenvereniging doen. Heel 
blij was de commissie dat de oud-
Ugchelenaar (al jaren woonachtig 
in Woudenberg) halverwege het 
proces meer wilde gaan doen. ,,De 
hoofdstukken waren betrekkelijk 
snel verdeeld’’, weet Yvonne nog 
van de eerste vergadering. ,,Er is 
wel een tijdje geweest dat het al-
lemaal niet opschoot. De vorm be-
palen was een lastig aspect. Heel 
moeilijk. Je moest er wel met z’n 
allen zien uit te komen. Maar wel 
heel leuk. Ook heel lastig dat je 
een boek wilde schrijven dat over 
UB moest gaan. Achteraf is niet al-
les opgehangen aan UB, maar het 
zijn leuke verhalen geworden over 
Ugchelen. Er is veel veranderd in 
de laatste 25 jaar. Dàt is wel steeds 
de rode draad gebleven.’’
Hans Boon heeft destijds in het 
boek Ugchelen 75 jaar, de historie 

van vereniging Ugchelens Belang 
en overige Ugchelense zaken per 
periode beschreven. Het nieuwe 
boek is op sommige punten te 
beschouwen als deel 2, zoals de 
grootte van het boek en het voor-
blad; een aquarel dat ook nu is 
gemaakt door Lex Quartel. 

Qua inhoud is dit keer gekozen 
per onderwerp te werk te gaan en 
niet chronologisch in tijd. Het is 
eigenlijk een boek ,,voor Ugche-
lenaren door Ugchelenaren” ge-
worden. Op verzoek heeft ook een 
aantal  dorpsgenoten de pen ter 
hand genomen. In kaders hebben 
die verhalen een aparte plek ge-
kregen. En veel foto-materiaal is 
afkomstig van het Fotografencol-
lectief van De Bron. Yvonne de 
Vries: ,,Het is een mooie aanvul-
ling op het boek van Hans Boon. 
Je krijgt een goed beeld hoe het 
nu is. Er zijn dertien hoofdstuk-
ken. Een daarvan is Sociaal en 
cultureel leven, met daarin on-
derwerpen waarin velen zich zul-
len herkennen. Ik hoop, dat de 
lezers veel plezier aan het boek 
beleven.’’ 
Het boek ,Honderd jaar Ugchelse 
Belangen’ is te koop voor de prijs 
van rond de 20 euro via penning-
meester@ugchelensbelang.nl . 
Andere verkooppunten worden la-
ter bekend gemaakt.

Jubileumboek UB….
een tijdrovende klus

Jeugd van Ugchelen viert feest mee

De theatervoorstellingen worden 
geregeld door de jubileumcommis-
sie. Het jeugdbestuur van Ugche-
lens Belang neemt andere dagen 
voor haar rekening. ,, 4 oktober 
valt ook in de feestweek. Dan is 
het dierendag. 
Die dag gaan we speciaal aankle-
den’’, denkt Joan van Buren van 
het JUB alvast vooruit. ,,Hoe we 
dat gaan doen, moeten we nog 
invullen.’’ Zelf kijkt de Ugchelense 
erg uit naar zaterdag 6 oktober. 
,,Dan houden we een Ridders en 
Prinsessendag. Er worden work-

shops gegeven. Er is schminken, 
een verhalenverteller en de prin-
sessen maken mutsen met tule 
en de ridders schilden. Verder is 
er een springkussen, natuurlijk in 
de vorm van een kasteel. We heb-
ben een heel draaiboek in elkaar 
gezet.’’ Joan is ook enthousiast 
over het optreden van Come Cor-
rect, de breakdancegroep waarvan 
een aantal leden oud-inwoner is 
van Ugchelen. De dansers zijn van 
14.30 tot 16 uur aanwezig voor 
een optreden en twee workshops 
van een half uur. ,,Op de disco’s 

zijn er altijd groepjes kinderen 
die breakdansen. Toen dacht ik: 
Het is wel leuk om een keer een 
workshop te doen. En nu was de 
kans.’’

Het in elkaar zetten van het draai-
boek kostte, volgens Joan, het 
meeste werk. Andere leden van de 
jeugdcommissie die hun steentje 
bijdragen zijn: Wim Altink, Han 
Wild, Jan van de Steeg, Arjan Ho-
vius (,,hij is een jaar of 18 en als 
stagiair blijven hangen’’, Liesbeth 
Streppel en Kitty van Zwieten. 
,,We zitten nu ongeveer een jaar 
met de nieuwe mensen bij elkaar. 
Maar we kunnen natuurlijk altijd 
handen erbij gebruiken’’, haast 
Joan van Buren te zeggen. Ze 
viert dit jaar haar tienjarig jubi-
leum bij het JUB en doet nog een 
oproep: ,,Als er mensen zijn die 
het leuk vinden mee te helpen 
op de ochtend van de Ridders en 
Prinsessendag, dan graag opgeven 
via mail: bjvanburen@planet.nl.’’ 

Voor de Ugchelense jeugd staan er veel activiteiten op het 
jubileumprogramma van UB. Om te beginnen zijn er the-

atervoorstellingen, zowel voor leerlingen van de onderbouw 
als de bovenbouw, van de basisscholen. Op 3 oktober zijn twee 
voorstellingen voor de jongste groepen gepland. De voorstelling 
Fred Krijgt een Lintje is met medewerking van acteur, presenta-
tor en schrijver Joris Lutz. Op vrijdag 5 oktober komen mede-
werkers van organisatiebureau Ntertain Me de oudere basis-
schoolleerlingen vermaken in het dorpshuis Ugchelens Belang. 

Vrijdag 28 september 19.00 uur-20.00 uur Presentatie boek 100 jaar 
   Vanaf 20.15 uur  Receptie 
Woensdag 3 oktober 08.45 uur – 10.30 uur Voorstelling onderbouw - Joris Lutz
   10.45 uur – 12.15 uur Voorstelling onderbouw - Joris Lutz
   13.30 uur – 17.30 uur Ouderenmiddag - Soos55+
Donderdag 4 oktober 16.00 uur – 17.30 uur Dierendag JUB
   20.00 uur   Twents Plat 
Vrijdag 5 oktober 08.45 uur – 10.30 uur Voorstelling bovenbouw - Ntertain Me
   10.45 uur – 12.15 uur Voorstelling bovenbouw - Ntertain Me
   20.00 uur – 23.00 uur Optreden Isseltalers 
   Na 23.00 uur  Gezellig samenzijn 
Zaterdag 6 oktober 10.00 uur – 16.00 uur Ridders en Prinsessendag - JUB
   12.00 uur – 16.30 uur Volleybaltoernooi - DIO
   19.30 uur – 24.00 uur Feestavond 
Zondag 7 oktober 14.00 uur  Optocht 

PROGRAMMA


