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Schot in de roos

Vrijdaginloop

Ugchelse HAIKU

Goed nieuws: De tandheelkundige zorg in Ugchelen 
wordt uitgebreid met de komst van een nieuwe tand-
artspraktijk. Mondzorg van As van tandarts Freddy van 
As opent na de zomer de deuren.

Sinds het pensioen van tandarts Thomson is er nu 
slechts één tandartspraktijk in Ugchelen. Te weinig 
naar de mening van Van As. “Er is genoeg aanbod 
voor nóg een tandartspraktijk.” Het jaren ‘60 pand aan 
de Ugchelsweg 34, waar voorheen de familie Wouter-
sen een manufacturenzaak had, wordt nu verbouwd 
naar een moderne, kleinschalige tandartspraktijk.

Tandarts Van As is iemand die de tijd neemt voor pa-
tiënten en bekend staat als een tandarts waar veel 
angstige patiënten zich snel op hun gemak voelen. Het 
wordt een praktijk waar alle reguliere behandelingen 

zullen plaatsvinden, terwijl voor specialistische zorg 
wordt doorverwezen naar collega’s in Apeldoorn. Het is 
de bedoeling vanaf het begin in te zetten op preventie 
met een preventie-assistente of mondhygiënist.

Omdat Van As geen patiënten overneemt, kan de 
praktijk rustig opgebouwd worden. Dat betekent dat de 
praktijk nog niet vanaf de start 5 dagen per week ge-
opend is. Om toch voldoende agendamogelijkheden te 
bieden, zal de praktijk voor de halfjaarlijkse controles 
ook een avond- en zaterdagopenstelling hebben.

Van As benadrukt dat het handig is dat patiënten die 
belangstelling hebben dit kenbaar kunnen maken via 
www.mondzorgvanas.nl. Zodoende kan alvast een in-
schatting gemaakt worden van de benodigde beschik-
bare dagen.

Mondzorg Van As opent na de zomer
NIEUWE TANDARTSPRAKTIJK

Op vrijdag 10 mei start een nieuwe 
activiteit in De Duiker, bestemd 
voor alle Ugchelenaren. Een ie-
der, jong en oud, die gezellig in 
gesprek wil gaan met bekende en 
onbekende inwoners van Ugche-
len, is welkom tussen 16.30 en 
18.30 uur. Het eerste kopje koffie 
of thee wordt u gratis aangeboden. 
Daarna zijn de consumpties voor 
eigen rekening. En wie weet kunt 
u ook nog genieten van een hartig 
hapje. 

We hopen dat dit initiatief aanslaat, 
zodat we dit elke tweede vrijdag 
van de maand kunnen voortzetten. 

Voor vragen: 
Toos Kwappenberg, tel. 533 1327.

geurende bloesems -
voordat uw neus erin gaat
eerst de bij eruit !

 Nico van Dam
Herdenking 4 mei

Foto: Johan van Veen

Foto: Dirk Rieding
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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:
Hester Altink, tel. 06-14930648
Eindredacteur volgende Bron:
Simon Haverschmidt, tel. 06 44126398
Fotograaf van deze Bron:
Johan van Veen, tel. 5062373
Fotograaf volgende Bron:
Theo Logtenberg, tel. 5336253
Volgende Bron verschijnt op 22 mei.
Kopij en advertenties via:
ugchelendebron@bronkerk.nl 
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 13 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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Het College van Diakenen van 
de Bronkerk organiseert in 2019 
weer een busreis voor senioren. 
Wij nodigen onze senioren hier-
bij van harte uit. Bent u geen lid 
van de Bronkerk, maar wel senior 
weet u dan ook welkom.
Dit jaar gaan we varen over de 
Utrechtse Vecht. We vertrekken 
donderdag 19 september om 
13.30 uur vanaf de Bronkerk De 
buschauffeur brengt ons naar 
Maarssen, waar we aan boord 
gaan voor een rondvaart over 
de Vecht. Aan boord krijgt u twee 
keer koffie of thee met appelge-
bak. U geniet ondertussen van de 
mooie buitenverblijven die langs 
de Vecht staan. Na de rondvaart 
gaan we met de bus naar res-
taurant ’t Wapen van Haarzuylen 
voor ons diner. De thuiskomst is 
ongeveer 20.30 uur. De eigen bij-
drage is € 45 per persoon. Over 
te maken op rekeningnummer
NL72 RABO1031.15.773 t.n.v. 
College van Diakenen o.v.v. 
Busreis 2019. U kunt ook op de 
dag zelf voor aanvang van de 
reis contant betalen. Graag opge-
ven vóór 10 mei.  Opgeven voor 
deze busreis kunt u bij: Bea Rig-
terink, telefoon 055-53 33 718 of  
Marinus Ditzel, koster van de 
Bronkerk, 06 505 25 501

Namens de werkgroep ouderen,
Bea Kollaard, Annemieke Bosch, 
Bea Rigterink

Op zondag 12 mei is er weer 
Gebedskring om 19.30 uur in de 
Bronkerk.

wo 8 mei Hooglied 4:1-11
 Lichaamstaal
do 9 mei Hooglied 4:12-5:1 
 Paradijs ...
vrij 10 mei Hooglied 5:2-8  
 Aangeraakt
za 11 mei Hooglied 5:9-6:3 
 De ware
zo 12 mei Psalm 148  
 Collectieve lof
ma 13 mei Hooglied 6:4-12
 Stralen
di 14 mei Hooglied 7:1-6  
 Knap
wo 15 mei Hooglied 7:7-8:4 
 Genieten van elkaar
do 16 mei Hooglied 8:5-14 
 De kracht van liefde
vrij 17 mei Psalm 64  
 Verbaal geweld
za 18 mei Jakobus 1:1-18  
 Verankerd geloof
zo 19 mei Jakobus 1:19-27 
 Woorden en daden
ma 20 mei Jakobus 2:1-13  
 Wet op gelijke behandeling
di 21 mei Jakobus 2:14-26 
 Daadwerkelijk geloof

KERKDIENSTEN 
Zaterdag 11 mei
ONZE LIEVE VROUWEKERK, 
Hoofdstraat 18, Apeldoorn
16.30 uur: Eucharistieviering, 
pastoor Hermens m.m.v. can-
tor

Zondag 12 mei 
BRONKERK
9.30 uur: Ds. A.R. Davelaar. 
Koffiedrinken na de dienst
19.30 uur Gebedskring
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering, 
pastoor Hermens. Gregoriaans
RANDERODE
10.30 uur: Protestantse vie-
ring: W.J. van de Velde, m.m.v. 
Hosanna

Zaterdag 18 mei 
ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur: Eucharistieviering, 
pastor Sebastian en diaken R. 
Dashorst m.m.v. Sostenuto

Zondag 19 mei
BRONKERK
9.30 uur: Diaken Th. van Driel 
(Apeldoorn) m.m.v. Crescendo
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering, 
pastor Sebastian en diaken R. 
Dashorst, Credo
12.00 uur: Doopviering, pastor 
Sebastian
RANDERODE
10.30 uur: Protestantse viering, 
dhr. B. Bredijk m.m.v. Margo 
van der Eng

Zondag 12 mei
Deze morgen is onze wijkpre-
dikant Regina Davelaar onze 
voorganger. Heel fijn dat ze 
weer in ons midden is! We drin-
ken koffie na de dienst.
Uit Kind en Zondag: Schapen 
Deze zondag lezen we een ver-
haal over geloof en ongeloof. 
Mensen vragen aan Jezus of hij 
de Messias is, terwijl ze het ant-
woord op die vraag al lang heb-
ben kunnen horen. De vraag is 
of ze het willen geloven (Johan-
nes 10: 22-30). 
Diaconie collecte: Lokaal pro-
ject, zie elders in deze Bron
Uitgangscollecte: ZOA (Vluchte-
lingenwerk)
Kindernevendienst voor de 
groepen 1 t/m 8 

Zondag 19 mei. Theo van Driel, 
diaken van de Lutherse kerk 

(ook PKN!), is onze voorganger. 
Fijn dat hij er weer is.
Uit Kind en Zondag: Laat het 
maar zien! 
In het verhaal voor de jongste 
kinderen vragen Petrus en Jo-
hannes zich af of het verhaal 
nog verder gaat na Jezus’ dood 
en opstanding. In het verhaal 
voor de oudste kinderen heb-
ben de leerlingen het erover wat 
Jezus als opdracht heeft mee-
gegeven (Johannes 13: 31-35).

Diaconie collecte: Eigen diaco-
nie
Uitgangscollecte: ZOA (Vluchte-
lingenwerk)
Kindernevendienst voor de 
groepen 1 t/m 8 

BEREIKBAARHEID PREDIKANT
Voorlopig s.v.p. nog contact 
opnemen met uw wijkouder-
ling.

KerkdienstenBusreis voor senioren

Max Verstappen rijdt voor de stal van Red Bull.
Jezus spreekt over de schapen die niet bij zijn stal horen.

Bij welke stal wil jij horen?

UIT DE BIJBEL

Gebedskring

BIJ DE DIENSTEN

Zoals gebruikelijk stonden in deze voorjaarsverga-
dering de jaarcijfers van de kerkrentmeesters en de 
diaconie op de agenda. Door de afwezigheid van 
predikanten, ziekte van medewerkers en een goede 
opbrengst van de verhuur en Waterloopleinmarkt kon 
2018 met een batig saldo worden afgesloten. De di-
aconie teert bewust op haar vermogen in door meer 
uit te geven aan goede doelen en noodhulp dan het 
aan inkomsten binnenkrijgt. Met de komst van twee 
nieuwe part-time predikanten zullen de uitgaven in 
2019 aanzienlijk hoger zijn. In mei zal ds. Regina Da-
velaar na haar zwangerschapsverlof weer haar werk 
oppakken en in de Pinksterdienst op 9 juni wordt ds. 
Eline van Iperen verbonden aan de Bronkerk.    
Eind dit jaar gaat Marinus Ditzel, beheerder van 
de Duiker, met pensioen. Een sollicitatiecommissie 
werkt reeds aan zijn opvolging en een feestcommis-
sie aan een welverdiend feestelijk afscheid. 

Nieuwe initiatieven
De pastorale raad gaf een toelichting op enkele nieu-
we initiatieven. Bij het gedenken van een overleden 
gemeentelid zal, wanneer de familie hiermee instemt, 
een foto getoond worden. Niet altijd is de naam van 
de overledene bekend, maar kent men hem of haar 
wel van gezicht.

In de zomermaanden zullen mensen hun tuin of terras 
open zetten onder de noemer ‘Welkom in mijn tuin’. Na 
de kerkdienst kan men dan daar terecht voor een kop 
koffie/thee en een gezellig uurtje. 

Vanaf de maand mei is er elke tweede vrijdagmiddag 
van de maand vanaf 16.30 uur inloop in de Duiker. Sa-
men de week afsluiten met een kop koffie, een hapje 
en een drankje. Ook niet-Bronkerkers zijn daarbij van 
harte welkom. 

‘Feestje in de kerk’
Ten slotte was er een presentatie van ‘Feestje in de 
kerk’. Deze driemaandelijkse activiteit op de zondag-
middag is een groot succes. Veel kinderen en hun 
(groot)ouders weten inmiddels de weg te vinden voor 
een gezellige bijeenkomst met spel, verhaal, muziek en 
een afsluitend etentje. En dat zijn niet alleen inwoners 
van Ugchelen en Bronkerkleden. Iedereen is welkom. 
Het volgende feestje is op zondagmiddag 23 juni.

Ook nu bleek weer dat de Bronkerk een actieve en le-
vende gemeente is. Veel mensen, leden van de Bron-
kerk en dorpsgenoten, voelen zich daarmee verbonden 
en nemen deel aan de activiteiten. Zo wil de Bronkerk 
ook zijn, een kloppend hart in het dorp.

Gemeentevergadering Bronkerk, woensdag 24 april 2019
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“We vonden het een boeiende avond”, was  de reactie van meerdere aan-
wezigen op de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Dorpsraad 
Ugchelen op 23 april.
Wat maakt het zo boeiend? De zaal werd bijgepraat over de verschillende 
onderwerpen, waar de Dorpsraad druk mee is (geweest). Om een paar voor-
beelden te noemen: 
• hoe staat het met de centrumontwikkeling;
• de problematiek rond de scholen: te weinig plekken voor de kinderen;
• het mogelijke verdwijnen van de bibliotheek
• bouw van seniorenwoningen en starters.
De aanwezigen reageerden betrokken, stelden veel vragen en gaven zin-
volle suggesties. 

Linda Bruning, projectleider Ugchelen, vertelde namens de gemeente hoe 
het staat met de centrumontwikkeling. Het LPG-station wordt opgeheven en 
daardoor ontstaan er mogelijkheden om nu concreet te gaan werken aan 
bijv. een dorpshart, een wens van veel dorpsgenoten. Zij gaf aan dat er bin-
nenkort een avond wordt georganiseerd, waarin iedereen mee kan denken 
over dit onderwerp.

Na de pauze vertelde dhr Kok, werkzaam bij de brandweer Veiligheidsregio 
Noord- en Oost Gelderland, over de bomenkap bij de A1. Veel mensen vroe-
gen zich waarom dit nodig was en dat hierdoor wellicht nog meer geluids-
overlast zou worden ervaren. Heel interessant om de motivatie te horen. Er 
spelen toch meer factoren dan men in eerste instantie denkt in verband met 
de veiligheid. Daarna kreeg Hugo Breggeman het woord. Hij praatte ons bij 
namens de Belangengroep overlast A1 Ugchelen. Er wordt in het dorp door 
steeds meer mensen geluidsoverlast ervaren. Het toenemende verkeer zorgt 
tevens voor meer fijnstof, niet goed voor de gezondheid. Deze Belangen-
groep is al flink in het probleem gedoken.  Men heeft al veel cijfers boven tafel 
gekregen en veel kennis opgedaan die van belang kan zijn. Ook ontwikkelt 
de groep allerlei ideeën om het probleem op te lossen, bijv. op de snelweg 
terug naar 100 km. Graag zou de Belangengroep nog uitgebreid worden met 
mensen die kennis hebben op dit terrein, bijv. iemand met juridische kennis, 
zodat er nog adequater gehandeld kan worden.Net voor de klok van tien 
kon de avond afgesloten worden. Een avond waarin veel gedeeld is met de 
aanwezigen.

Wineke Blom, Voorzitter Dorpsraad

NIEUWS VAN DE DORPSRAAD

MEI 2019
21 mei  : Besloten bestuursvergadering 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

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 film-beelden en voor het gebruik, 
publicatie en de opslag daarvan.

EEN BOEIENDE AVOND

De afgelopen maanden is stadsdeel-
wethouder Jeroen Joon meerdere 
keren het dorp ingegaan om met 
bewoners te praten. Centraal stond 
daarbij hoe de bewoners het erva-
ren om in Ugchelen te wonen. Wat is 
er prettig en wat zou beter kunnen? 
Heel veel gaat gelukkig goed in Ug-
chelen! De inwoners vinden het pret-
tig wonen, de dorpse sfeer is pret-
tig, er zijn goede voorzieningen, de 
wijkagent is zichtbaar en bereikbaar. 
De woonomgeving is geweldig, de 
beken en sprengen zijn top, de klom-
penpaden zijn leuk, er zijn veel acti-
viteiten in het dorp en noaberschap 
wordt er gewaardeerd. Heel positief 
allemaal! Veel reacties en opmerkin-
gen die mensen deelden met Jeroen 
Joon gingen over het (ontbreken van 
een) Dorpshart in Ugchelen. Men-
sen vinden dat een echt Dorpshart 
met sfeer ontbreekt. Men zou graag 
een winkelhart in het dorp willen met 
meer horeca zoals restaurantjes en 
een brasserie. Wat ook vaak ge-
noemd wordt is de wens van meer 
levensloopbestendige woningen 
voor ouderen, maar ook de jongeren 
moeten in Ugchelen een plek kunnen 
vinden om te wonen. Wat is er nodig 
om ook in de toekomst fijn en vitaal in 
Ugchelen te kunnen blijven wonen? 
En zijn  er zaken die nu al beter en 
anders kunnen? We zijn in 2018 ge-

start om een “vitaliteitsagenda” voor 
Ugchelen te maken. Een vitaliteitsa-
genda is een gebiedsagenda die is 
gemaakt door de dorpsraad, de on-
dernemers, andere partners in het 
dorp, de inwoners en de gemeente. 
Hierin worden de opmerkingen die 
gemaakt zijn over het verbeteren van 
een dorpshart in Ugchelen meege-
nomen. Deze vitaliteitsagenda gaan 
we ook met u als inwoners van Ug-
chelen bespreken, zodat we goed 
weten wat voor u belangrijk is om 
Ugchelen ook in de toekomst “vitaal” 
te houden. Verder zijn de dorpsraad, 
de ondernemers en de gemeente 
bezig met het maken van een cen-
trumvisie voor Ugchelen. Hierin 
worden bovengenoemde punten die 
met de wethouder Jeroen Joon zijn 
besproken meegenomen. Tijdens de 
ALV van de dorpsraad Ugchelen op 
23 april jl. is hier al iets over verteld. 
In de komende maanden wordt de 
centrumvisie voor Ugchelen verder 
uitgewerkt. Nog vóór de zomer zult 
u als bewoners worden uitgenodigd 
om uw input te geven en te laten we-
ten wat voor u belangrijk is om prettig 
in Ugchelen te blijven wonen.

Wilt u als bewoner reageren: 
neem contact op met Harriët Althof, 
stadsdeelmanager Zuidwest, 
via h.althof@apeldoorn.nl

Onderwerp: het dorpshart en centrum van Ugchelen

WAT IS BELANGRIJK VOOR UGCHELEN? 

Jeroen Joon ( stadsdeelwethouder ZW) , in gesprek Gert Woutersen, inwo-
ner van Ugchelen, Wim Mulder ( regisseur openbare ruimte ZW) en Harriët 

Althof ( stadsdeelmanager ZW)
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Je ziet of kent het wel, het bordje 
bij de voordeurbel; Aan de deur 
wordt niet gekocht en bekeerd 
ben ik al. Het maakt mij nieuws-
gierig en bel aan in de week na 
Pasen. “Bekeerd ben ik al.” Zo 
iemand zou ik wel willen ontmoe-
ten, dacht ik, al wachtend.
Van mensen die tot een andere 
kerk overgingen, heb ik er in mijn 
leven tientallen ontmoet. Aan de 
lopende band worden mensen 
van gereformeerden huize evan-
gelisch, of evangelische mensen 
katholiek, of katholieke mensen 
baptist. Maar dat zijn allemaal 
kerkelijke bekeringen. 
Echte bekeringen hebben met 
je hart te maken, met je doen en 
laten. Wie werkelijk tot bekering 
komt gaat anders leven. Zulke 
mensen zijn er niet zo veel ...
Ik hoorde eens iemand zeggen: 
Als iemand mij zou vragen “Ben 
jij al bekeerd?”, zou ik zeggen: 
“Kennelijk niet anders zou u het 
wel aan mij merken.”
Wat zo’n bekering dan precies 
inhoudt? Dat is moeilijk kort te 
zeggen. Iemand die tot bekering 
kwam, zei: ”Vroeger veegde ik 
het stof onder de deurmat, nu 
veeg ik het eronder vandaan.” 
Een ander zei: ”Sinds mijn be-
kering barst ik niet meer uit in 
woede maar in kalmte ... Een 
derde: “Bekering is voor mij: tel-
kens de prullenbak van mijn ziel 
leegmaken.”
Zou ik toch maar eens op die bel 
drukken? Of zou hier de paasva-
kantie voor een week stilte zor-
gen?
“Bekeerd ben ik al.” Ik word 
steeds nieuwsgieriger. Van zo 
iemand zou ik veel kunnen leren. 

Maar ik loop 
ook de kans te 
ontdekken dat 
het nog maar 
de vraag is of ik-
zelf wel ben be-
keerd ... Per slot 
van rekening 
kun je gemak-
kelijk van jezelf 
zeggen dat je 
bekeerd bent, 
maar eigenlijk 
is dat iets wat 
alleen een an-
der van jou kan 
zeggen!
En dat ik op 
zondag naar 
de kerk ga, wil 
nog niet zeg-
gen dat ik echt 
bekeerd ben. 
Iemand vroeg 
ooit: “Misschien 
is uw hart be-
keerd. Maar ook 
uw oog? En uw 
tong? Je moet 
maar durven. 
Maar gelijk had 
hij wel ... Je kunt 
te snel van jezelf denken dat je 
bekeerd bent.
Ik kijk nog eens naar het bordje 
op de voordeur. “Bekeerd ben ik 
al.”
Ik bel opnieuw. Nog geen res-
pons. De bewoner van dit huis 
is niet thuis. In hoeverre hij of zij 
echt bekeerd is, qua hart en oog 
en tong? Het blijft gissen. Maar 
hoe zit dat eigenlijk wat mijzelf 
betreft?
Oké, ik rook niet, ik vloek niet, ik 
pleeg geen overspel. Maar om 

nu te zeggen dat mijn ziel brand-
schoon is ...
Ik draai me om. Ik voel me op-
eens niet meer geroepen om met 
een ander over bekering te pra-
ten. Ik moet eerst nog wat rom-
mel opruimen in mijn eigen hart. 
Of ... is “Bekering” misschien: 
van harte geloven dat een An-
der die rommel al opruimde? Dat 
denk ik. Hij deed het. Eeuwen 
geleden, in de week voor Pasen.

Bert Brink

Bekeerd ben ik al
OVERWEGING

Op zondag 10 maart heeft de 
diaconie het project Onder-
wijs aan Dalitkinderen in In-
dia afgesloten. Dat gebeurde 
in de Duiker, waar we pater 
Frans Baartmans te gast had-
den. Hij heeft tientallen jaren 
gewoond, gewerkt en geleefd 
te midden van de Dalit en 
wilde graag zijn ervaringen en 
zijn boodschap met ons de-
len. Dat deed hij mede aan de 
hand van een mooie film, die 
hem volgt bij zijn activiteiten 
daar: Broken still one. Een in-
drukwekkend verslag van de 
situatie waarin zo’n 300 mill-
joen Dalitmensen – de kaste-
lozen of onaanraakbaren - le-
ven.
In de ruim twee jaar dat we 
dit project van Kerk in Actie 
gesteund hebben is er in to-
taal meer dan € 20.000 op-
gebracht. Daarmee wordt de 
organisatie CARDS in India 
geholpen bij haar werk om ba-
la-bata’s (naschoolse opvang 
voor Dalitkinderen) te onder-
houden en uit te breiden. 

Pasuk Foundation zet zich al 
20 jaar in om Filipijnse kin-
deren die in armoede leven, 
hoop en educatie te bieden. 
Hoop, op eeuwig geluk in Je-
zus Christus. En onderwijs, 
om hun ontwikkeling en zelf-
redzaamheid te stimuleren. 
Op zondag 12 mei houdt de 
Bronkerk een collecte voor dit 
mooie project. Helpt u mee?
Op de Filipijnen leeft 1 op de 
5 kinderen onder de armoede-
grens. Velen hebben slechts 
één of geen ouder en gaan 
niet naar school. Vaak belan-
den zulke kwetsbare kinderen 
in prostitutie of criminaliteit.
In samenwerking met haar 
lokale kerkpartner in Cebu 
City bestrijdt Pasuk de ar-
moede in de sloppenwijken 
van deze havenstad met een 
holistische aanpak. Zo zorgt 
Pasuk o.a. dat de kinderen 
naar school gaan en krijgen 
zij iedere zaterdag voedzame 
maaltijden, creatieve activi-
teiten en Bijbels onderwijs op 
het Pasuk-project.

Online doneren kan ook: 
www.pasukfoundation.org/gift.
Pasuk Foundation is een 
ANBI.

Uw gift komt goed terecht!

Netty werd geboren op 30 oktober 
1928 in Utrecht. Door het werk van 
haar vader verhuisde het gezin naar 
Apeldoorn. Als Netty op de HBS zit, 
overlijdt haar vader en dat verdriet 
heeft veel invloed gehad op haar 
hele leven. Hierdoor kon ze niet 
doorleren en moest ze op zoek naar 
een baan. Die vond ze op de zeep-
fabriek van de Klok in Heerde als 
analiste. Ze ontmoette Daan Treep 
en trouwde met hem in 1950. Aan 
de Chamavenlaan in Orden lieten ze 
een woning bouwen. Daar werden 
drie dochters geboren.
Gelukkige jaren volgden. Vaak naar 
Scandinavië op vakantie met hun 
eigen kampeerbusje. De kinderen 
gingen het huis uit en kregen zelf ge-

zinnen. Netty werd actief als vrijwil-
liger in de kerk en in de samenleving. 
Op een gegeven moment ging de 
gezondheid van Daan achteruit en 
Netty werd  mantelzorger. Samen 
besloten ze een kleiner huis te zoe-
ken in Ugchelen. Maar samen ver-
huizen, dat mocht niet zo zijn. Daan 
overleed en Netty trok alleen in het 
huis op Harsselo 20.
Het was een moeilijk begin, maar 
het lukte Netty, na een hele moeilijke 
tijd, de draad weer op te pakken. Ze 
maakte nieuwe contacten in de buurt 
en in de kerk. De laatste jaren kreeg 
ze helaas steeds meer problemen 
met het horen en het zien. Met al-
lerlei hulp en hulpmiddelen kon ze 
zich nog een hele tijd redden. Omdat 

haar omstandigheden steeds zwaar-
der werden, verlangde ze ernaar om 
niet zo heel lang meer te leven. Die 
wens ging op 19 april jl. in vervulling.
In de dankdienst voor haar leven op 
25 april kwam naar voren dat we af-
scheid namen van een lieve moeder 
en oma, die heel goed wist wat ze 
wilde in haar leven. De tekst uit Deut. 
33 vers 27: ”De eeuwige God is u 
een woning en onder u zijn eeuwige 
armen” stond centraal.  Het vertrou-
wen dat God er voor Netty was toen 
zij het leven los had gelaten en dat 
ze voor altijd zijn eeuwige armen on-
der zich zou voelen, mag een troost 
zijn voor allen die in liefde om haar 
heen hebben gestaan.

Mientje Schep

Onderwijs voor 
Dalitkinderen in India

Hoop voor kinderen 
op de Filipijnen

WIJ GEDENKEN

Jeannette (Netty) Treep - Nauta
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Achter ‘Ugchelens Belang’ was een prachtig Konings-
feest georganiseerd, waar vrijwilligers zich van hun 
beste kant lieten zien. Alwéér, want na het vogelschieten 
van de vorige week was het er opnieuw gezellig druk. De 
weerberichten waren niet zo best, maar dat viel reuze 
mee! De zon liet zich steeds zien! Een enkel buitje, maar 
voor de kleedjesmarkt was er genoeg plastic om over de 
spullen heen te leggen. Er werd dit keer veel verkocht 
en het was er gezellig druk. Bij de kinderspelletjes ston-
den er zelfs rijen om aan de beurt te komen. Wat een 
moderne spellen hadden ze daar opgesteld. Zo´n dorps-
feest is voor ‘kleintjes’ goed te doen. De ouders genoten 
zichtbaar van hun kinderen. Voor hen was er een drankje 
en een hapje. Uit Apeldoorn en omstreken kwamen ze 
traditiegetrouw met hun kinderen Koningsdag in Ugche-
len vieren. Vaak zoals ze zelf vroeger al hadden gedaan. 
Soms leidde dat tot hilarisch weerzien. Vrijwilligers reden 
rond met de bolderkar om de hulpkrachten te voorzien 
van hun natje en droogje en dat werd bijzonder gewaar-

deerd. De EHBO had gelukkig niet veel te doen, maar ze 
waren er wel! Ugchelens Belang liet zich van z´n beste 
kant zien en met hulp van de vele nieuwe leden kan dit 
nog jaren doorgaan! Bent u al lid van UB? Zonder leden 
en zonder een uitmuntende organisatie en sponsoren 
zou dit allemaal niet mogelijk zijn.  

Tineke van den Hazel

Koningsdag in Ugchelen

Wat een heerlijke dorpse sfeer, daar achter 
Ugchelens Belang. Het vogelschieten was goed ge-
organiseerd en zelfs de zonnigste dag was hiervoor 
uitgekozen! Met een recordaantal deelnemers (130 
volwassenen), waaronder 19 oud-schutterskoningen, 
die allemaal dolgraag een stuk van het varken wilden 
winnen! Goede schutters, meerdere van hen hadden 
al vaker meegedaan. Van heinde en verre waren ze 
gekomen, hele families. Er was flink wat promotie ge-
maakt voor het aloude vogelschieten. In een optocht 
met de oud-schutterskoningen en een geluidswagen, 
werd er ook op de dag zelf nog veel bekendheid ge-
geven aan het festijn. Dat deden ze heel vroeger 
ook al! Toch zag je mensen denken: “Oh ja, dat was 
vandaag?” Bekende Ugchelse namen stonden met 
het geweer in de aanslag naar de vogel te turen. Een 
goed schot en de waardering voor de schutter, was het 
gejuich van velen! Ook verschillende middenstanders 
(Automobielbedrijf Ab Mulder, Beekman Transport, Toy 
Team, Toon & Gonnie en de slagers Jan Woutersen 
en Jaap Oosterbeek) hebben hun steentje bijgedra-
gen, iedere organisatie kost nou eenmaal geld. Op de 

vergadering van UB was er ook duidelijk medewerking 
beloofd!
Leuk, was het om te zien dat er veel jonge schuttertjes 
meededen aan het vogelschieten voor jongeren!  Ze 
hadden, denk ik, nog nooit een geweer in handen ge-
had, maar de animo was groot! Een gezellig feest waar 
velen, soms hele families, elkaar opeens weer tegen-
kwamen en samen aan het bier gingen. De 70ste keer 
was een ongekend succes, nu op naar de honderd!

De prijzen gingen naar:
• Adrie Lobert: Kop 367 schoten
• Dennis de Haas: Linkervleugel 398 schoten
• Evert Luimers: Staart 405 schoten
• Martijn de Haas:  Rechtervleugel 432 schoten
De “Schutterskoning” 2019 is 
• NICK HYLKEMA met 509 schoten!
Bij de jeugd gingen de prijzen naar:
• Sven Pieters: Junior schutterskoning, Kop
• Sanne van de Steeg: Staart

Tekst: Tineke van den Hazel, Foto: Dirk Reiding

‘Heerlijke dorpse sfeer’
VOGELSCHIETEN BIJ UB

Foto: Johan van Veen

De afgelopen tijd hebben zich 
in Ugchelen ook weer de no-
dige zaken voorgedaan. Er 
werd in twee bedrijfsauto’s 
ingebroken waar gereedschap 
uit werd weggenomen. Ook 
werd er een auto vernield en 
werden er vier verkeerszaken 
behandeld. De inwoners van 
Ugchelen waren ook weer 
scherp en meldden vier ver-
dachte situaties. De politie 
moest zeven keer uitrukken 
om hulp te verlenen. Een paar 
dagen liep een verwarde man/
zwerver in Ugchelen die ook 
de nodige aandacht vroeg. 
Drie keer ging er een alarm 
af en ook waren wat buren 
het niet met elkaar eens en 
werd de politie ingeschakeld. 
Een aangifte van bedreiging 
werd opgenomen en een win-
kel werd de dupe van een in-
braak. 
Tot slot hebben we de brand-
weer diverse keren geassis-
teerd. 

Petra van Doorn
Twitter: polhurk

petra.van.doorn@politie.nl

Het Fietsgilde Apeldoorn orga-
niseert twee recreatieve fiets-
tochten met de namen ‘Molen-
tocht’ en ‘Sporen van IJzer’. 

Deze dagtochten van ca. 50 ki-
lometer starten om 10.00 uur.
De Molentocht vertrekt vrij-
dag 10 mei bij winkelcentrum 
De Eglantier, wijkgebouw ‘De 
Stolp’, Violierenplein 101. De 
route gaat over vlakke wegen 
door de IJsselvallei.
De fietstocht ‘Sporen van IJzer’ 
vertrekt dinsdag 14 mei vanaf 
de parkeerplaats bij Zwembad 
Aquacentrum Malkander, Dub-
belbeek 56. De route gaat over 
verharde wegen en paden door 
vlak en heuvelachtig terrein.

Fietsers kunnen aan deze tocht 
deelnemen tegen betaling van 
€ 2,50. Vooraanmelding is niet 
nodig. Eten en drinken voor on-
derweg dient men zelf mee te 
nemen.

Er wordt gefietst in groepen 
van 15 tot 20 personen onder 
leiding van een gids, die regel-
matig stopt om allerhande bij-
zonderheden over de route en 
de omgeving te vertellen.

Voor nadere informatie: zie 
www.fietsgilde-apeldoorn.nl of 
bel 055 - 843 05 34.

Politienieuws

Fietstocht Molentocht en 
Sporen van IJzer
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Het is nog maar even dan kunnen de bewoners van 
Ugchelen de voorbereidingen van de komende Water-
loopleinmarkt ook op het buitenterrein van de Bronkerk 
weer waarnemen. 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 aangevraagd, dranghekken 
besteld, medewerkers gevraagd , flyers gedrukt, klein-
geld geteld en klaargemaakt voor de kramen, contai-
ners besteld en natuurlijk worden de borden beplakt 
die door heel 
Ugchelen en Apeldoorn te zien zijn.Ook de bewoners 
rondom de kerk worden op de hoogte gebracht van 
de activiteiten en zitten op de eerste rang als de markt 
losbarst.

Het jaarlijkse ritueel van het ophangen van het bord 
voor de kerk heeft plaatsgevonden op een avond af-
gelopen week en ook het ophangen van alle reclame-
posters langs de weg zullen op het moment dat u deze 
bron leest opgehangen zijn. 
U zult de borden in het bekende gele kleurtje met 
daarop het mannetje met de volgeladen fiets vast weer 
tegenkomen op voor u verrassende plaatsen. Gewa-
pend met ijzerdraad en een trapje worden, soms met 

gevaar voor eigen leven, op kruisingen en doorgaande 
wegen de posters geplaatst zodat iedereen weet dat 
men op 25 mei van harte welkom is. 

In deze Bron zit het gele ophaalbiljet dat u kunt 
gebruiken om achter het raam te plaatsen als u goed 
verkoopbare spullen wilt geven aan de Waterlooplein-
markt.
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 jaarlijkse ophaal zater-
dag 18 mei a.s.

De voorbereidingen voor de 49ste markt lopen voor-
spoedig, iedereen kijkt uit naar 25 mei en alle vrijwilli-
gers van de markt staan te popelen om u te ontvangen 
vanaf 10.00 in de mooi ingerichte kramen van de Wa-
terloopleinmarkt. 

Let u op de nieuwe openingstijden van de markt: we 
stoppen met de verkoop om 15.00u. 

Graag zien we u op de 49ste  Waterloopleinmarkt. 

Tot Ziens!

Wist u dat Dio-Ugchelen gym-
nastieklessen aanbiedt voor 
kinderen vanaf 5 jaar? Tijdens 
deze lessen leren kinderen 
spelenderwijs de basisbe-
ginselen van gymnastiek. De 
jongste kinderen zijn op speel-
se wijze bezig met het verbe-
teren van hun mobiliteit en co-
ordinatievermogen, terwijl de 
oudere jeugd op een gezellige 
en ontspannen wijze de ba-
sisbeginselen van het turnen 
wordt bijgebracht. Uiteraard 
wordt het spelelement tijdens 
de lessen niet vergeten.
Bij alle lessen staat plezier 
voorop en iedereen kan mee-
doen (jongens en meisjes). 
De lessen worden gegeven op 
maandagavond en vrijdagmid-
dag in de gymzaal aan de An-
gerenstein in Ugchelen. Voor 
iedere leeftijdscategorie is er 
een aparte les. Vanaf groep 
4 trainen de jongens in een 
aparte groep. Kijk voor meer 
informatie en het lesschema 
op: www.dio-ugchelen.nl.

Lijkt het je leuk, kom een keer 
kijken of doe een proefles 
mee!

In de gemeente Apeldoorn le-
ven 3200 kinderen op of onder 
de armoedegrens. De Stads-
bank aan de Deventerstraat 
helpt ongeveer 1100 Apeldoor-
ners met schulden. En weke-
lijks deelt de Voedselbank op 
het industrieterrein bij Kanaal-
Noord zo’n 200 tot 250 voed-
selpakketten uit.                                                                          
Armoede is dichterbij dan je 
denkt. Om hiervoor aandacht 
te vragen, houden de kerken 
van Apeldoorn dit jaar voor 
de 9e keer de actie Vakantie-
geld Samen Delen. Ook de 
Bronkerk doet weer mee. Veel 
mensen krijgen in de maand 
mei hun vakantiegeld uitge-
keerd. Het is mooi als we (een 
deel) daarvan kunnen delen 
met plaatsgenoten die minder 
hebben. 
U kunt een aanvraag doen of 
een gift geven tot en met 5 juni 
2019. Giften kunnen overge-
maakt worden op:  
NL 69 RABO 03737 402 98 
t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Apeldoorn o.v.v. 
Vakantiegeld Samen Delen. 
Meer informatie leest u in de 
folder die in deze Bron is bij-
gevoegd. En op 
www.vakantiegeldsamende-
lenapeldoorn.nl  
of info@vsdapeldoorn.nl

Gym voor de jongste 
bewoners van Ugchelen

Ophaaldag zaterdag 18 mei
WATERLOOPLEINMARKT

Herstellen of laten repareren in plaats van weggooien, 
economisch voordeel, hergebruik, circulaire economie. 
Wij worden ons steeds meer bewust van de beperkin-
gen (maar ook de kansen) die onze welvaart ook met 
zich mee brengt.  Gelukkig denken steeds meer mensen 
aan repareren in plaats van weggooien. Weggooien kan 
altijd nog.

Het doel van het ReparatieCafé in Ugchelen is drieledig: 
1. Een actieve bijdrage leveren aan het verminderen van 
de afvalberg;
2. Een zeer serieus  alternatief bieden voor de weggooi-
mentaliteit;
3. De gedachten over hergebruik bevorderen. 

Het ReparatieCafé  in Ugchelen heeft al enkele zeer suc-
cesvol jaren achter de rug. Veel mensen weten inmid-
dels de werkplaats in het gebouw van Ugchelens Belang 
aan de Bogaardslaan te vinden. Elke eerste en derde 
woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur staat een 
tiental zeer gedreven vakmensen klaar om de verschil-
lende, vaak technische reparaties uit te voeren. 

Koffiezetapparaten, heggenscharen, naaimachines, mo-
biele telefoons, cassetterecorders, je kunt het zo gek niet 
noemen of het is aangeboden ter reparatie. En heel vaak 
kán het nog gerepareerd worden! En dit alles Gratis en 
voor Niets. Wij doen wel een beroep op een vrijwillige 

bijdrage van alle bezoekers. Zonder deze vrijwillige bij-
drage is het niet mogelijk om het ReparatieCafé draai-
ende te houden. 

Belangrijke voorwaarden voor reparaties zijn:
1. Het aangebodene moet onder de arm kunnen worden 
meegenomen;
2. Men is verplicht om aanwezig te blijven tijdens de re-
paratie;
3. Iedereen kan defecte apparatuur aanbieden. Je hoeft 
hiervoor niet in Ugchelen te wonen;
4.  Apparaten moeten dezelfde ochtend  weer meegeno-
men worden naar huis. 

De organisatie: 
Op dit moment zijn zo’n tien reparateurs actief. Naast de 
reparateurs zijn er elke woensdag, als het ReparatieCafé 
open is, een dagcoördinator en een gastvrouw. De gast-
vrouw verzorgt de contacten met de uitbaters van Ug-
chelens belang. Zij verzorgt de koffie voor medewerkers. 
Bezoekers kunnen een kop koffie of iets anders via haar 
kopen bij Ugchelens Belang. De dagcoördinator ont-
vangt de bezoekers  en  zorgt er voor dat een reparatie 
wordt geadministreerd. Er is een commissie bestaande 
uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en twee 
bestuursleden die de organisatie begeleiden. 

Elke eerste en derde woensdag van de maand is het  
ReparatieCafé Ugchelen geopend van 10.00  tot 12.00 
uur in Het Ugchelens Belang aan de 
Bogaardslaan 81. In juli en augustus zijn wij wegens va-
kantie gesloten.
Voor informatie zie: 
http://ugchelen.nu/ugchelens-belang/commissies/ 
het-reparatiecafe
U  kunt ook contact opnemen met Jan Flierman, 
tel. 06-48822843, of mailen naar 
wilma.pothoven@gmail.com.

‘Reparatie nog heel vaak mogelijk’
Vakantiegeld Samen Delen
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Op zaterdag 1 juni verzorgen Esther en Marion 
een workshop ‘verbonden en gericht op het kind 
in jezelf’. Dit doen we door middel van wande-
len en yoga in de natuur, met als sluitstuk een 
mooi klankenbad. 
Tijdens deze wandeling op het Leesten zullen 
we een aantal keer stilstaan voor een serie yog-
ahoudingen en/of spelvorm. Na de wandeling is 
er tijd voor een gezamenlijke lunch in de yoga-
ruimte aan de Bogaardslaan 14B. Na de lunch 
is er tijd voor een klankenbad, waarbij je heer-
lijk kunt liggen (of zitten) en genieten van het 
samenspel van prachtige klankschalen. Als af-
sluiting drinken we samen wat en bespreken we 
kort na wat de dag je gebracht heeft. Je krijgt 
hier gedurende de dag tijd voor om af en toe 
eens wat op te schrijven. 

De workshop is van 10.30 tot 16.30 uur en is 
inclusief koffie/thee, taart, een tosti bij de lunch 
en sap en fruit. Bij regenachtig weer is de yoga 
ook binnen. De kosten voor deze workshop zijn 

€ 45,00. Opgeven kan t/m zondag 19 mei bij 
een van ons beiden.

Esther van Santen:  
himalayanheart@outlook.com of 06-83510478
Marion Gerritsen: 
mat7@online.nl of 06-51692283 

Meer info over Dru Yoga kun je vinden op 
www.yoga-on-the-go.nl 
Voor de klankschalen kun je kijken op 
www.himalayanheart.nl 

Reacties  op de ingezonden tekst van Nico van 
Dam (Bron 8 van 24-04-2019)

Dat  de stadsdeelregisseur, de heer Mulder aan-
dacht heeft gegeven aan de te hoge rijsnelhe-
den is mooi en zelfs dat daarbij een toelichting 
is gegeven op de on- en mogelijkheden van de 
gemeente Apeldoorn.  Alleen mijn complimen-
ten krijgt de gemeente niet.

Een behoorlijk groot gedeelte van het dorp 
Ugchelen is aangemerkt als 30km/u. gebied. 
Het mag echter niet zo zijn dat alleen aanwijzen 
en borden plaatsen voldoende is.  De stichting 
wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid  
(SWOV) heeft in diverse publicaties richtlijnen 
aangegeven op welke wijze een dergelijk 30km/u 
gebied eruit dient te zien.  Het start al met het 
plaatsen/inrichten van  in- en uitritconstructies 
aan het begin en aan het einde van deze gebie-
den en  met de aanleg van drempels, obstakels 
en/of as van de weg laten verspringen. Zo wordt 
de snelheid behoorlijk gereduceerd.  Verder kan 
men denken aan parkeren van voertuigen op de 
weg. Ideaal om de snelheid te drukken.

Wat zeker ook kan helpen, is het verwijderen 
van in- en uitritconstructies binnen het 30 km/u 
gebied (onder andere bij De Cloese en G.P. 
Duuringlaan). Dus verkeer van rechts voorrang 
verlenen. Als dit soort mogelijkheden beter wor-
den benut (taak van de gemeente), is handha-
ving door de politie veel minder nodig.  Daar-
naast zijn het regelmatig  ook dorpsbewoners, 
die de toegestane snelheid  aan hun laars lap-
pen.  

Overigens krijg ik ook een beetje de kriebels 
van het idee om de wijkagent haar ‘prestaties’ 
te laten vermelden in De Bron. Weer een tijdver-
slindende bezigheid op een politiebureau. Niet 
doen. Tot slot de capaciteit. De personeelsca-

paciteit wordt vastgesteld door het bevoegd ge-
zag. De invloed, die de politie daarop heeft, is 
beperkt. Daar moet de politiek op worden aan-
gesproken. 

Wout Paats

Wegpiraten in Ugchelen
In de vorige Bron werd geconstateerd dat er op 
de Ugchelseweg en de Hoenderloseweg vaak 
harder wordt gereden dan 30 kilometer. Ook 
kreeg de politie het verwijt dat die daar niet 
vaak genoeg  de snelheid controleert. Ik wil daar 
graag een opmerking bij plaatsen. 

Tijdens zo’n controle op de Hoendeloseweg 
sprak ik één van de agenten. Hij vertelde, dat 
ze daar moesten zijn van hogerhand. Er was 
om handhaving gevraagd, onder andere door 
een school en de Dorpsraad. Dus stonden ze 
toen verdekt opgesteld met een lasergun om 
wegpiraten te bekeuren die zich niet aan de 30 
kilometer hielden. Deze wetsdienaar was duide-
lijk niet blij met deze taak en legde mij ook uit 
waarom.  

Hij zei: “Dit is een doorgaande weg.  Je kunt 
nergens uit opmaken dat hier langzaam gereden 
moet worden. Er staat wel een bord aan het be-
gin, maar dat zie je gemakkelijk over het hoofd. 
Zodoende rijden veel mensen te snel zonder 
het zich bewust te zijn. En wie het wel weet, die 
heeft al gauw moeite om met een kruipgang te 
moeten rijden op een weg die uitnodigt om snel-
ler te gaan. Zeker als het niet druk is op de weg.
Dus mijn idee: schep duidelijkheid. Wil je de 
snelheid echt omlaag, pas dan allereerst de weg 
aan. Zodat men er ook niet gemakkelijk harder 
kan rijden dan de toegestane snelheid.

Tjeerd van der Meulen

Wandelen, yoga en klankschalen

Ruim 5000 mensen in 
Apeldoorn zijn te zwaar. Het lukt 
hen niet om zonder begeleiding 
af te vallen zonder gejojo. Goed 
nieuws voor deze grote groep. 
Sids 1 januari komen zij mogelijk 
in aanmerking voor Coaching op 
Leefstijl (CooL), wat volledig ver-
goed wordt door de basisverzeke-
ring (geen eigen risico). 

CooL is een gecombineerde leef-
stijlinterventie (GLI). Mensen met 
een BMI vanaf 25 kunnen onder 
voorwaarden hiervoor in aanmer-
king komen. Het is een 2-jarig 
programma gericht op voeding, 
beweging, slaap, stress, energie-
management, timemanagement, 
vitaliteit en ontspanning. Het be-
staat uit een combinatie van indivi-
duele coaching en groepssessies.
Het is een bewezen effectief pro-
gramma en bedoeld voor mensen 
die gemotiveerd met hun leefstijl 
aan de slag willen. Een verwij-
zing van de huisarts is nodig om 
deel te mogen nemen en in aan-
merking te komen voor een ver-
goeding van de zorgverzekeraar. 
Leefstijlcoaches, aangesloten bij 
de beroepsvereniging BLCN, mo-
gen CooL verzorgen.  In de ste-
dendriehoek zijn er op dit moment 
twee gekwalificeerde coaches: 
Danielle Gommers-Vriezema van 
Dieetslim 
https://www.dieetslim.nl en Gerrita 
Huisman, integrale leefstijl- en 
vitaliteitscoach 
http://www.gerritahuisman.nl/cool 

Achter Van der Valk Hotel 
Apeldoorn – de Cantharel ligt 
sinds 2013 een prachtige grote 
groentetuin aan de rand van de 
Ugchelse enk. Met de start van 
het seizoen zijn wij op zoek naar 
enthousiaste vrijwilligers uit Ug-
chelen en omstreken die het leuk 
vinden om ons één of meerder 
dagdelen te komen helpen. De 
werkzaamheden bestaan onder 
meer uit poten, zaaien, onkruid 
wieden, schoffelen en oogsten.
Met het gehele team proberen we 
de groentetuin er zo mooi moge-
lijk bij te laten liggen en daarbij 
een zo groot en goed mogelijk 
rendement van de gewassen te 
verkrijgen die gebruikt worden in 
de keukens van de Cantharel en 
Huisje James. 
Bent u enthousiast? Neem dan 
contact op met Herm Hullegie via 
herm@vandervalkapeldoorn.nl 
en/of breng een bezoekje aan de 
groentetuin en vraag naar Ronald.

Begeleiding voor mensen 
met overgewicht

Vrijwilligers gezocht voor 
groentetuin De Cantharel

Reacties op ‘Rijsnelheden in Ugchelen’
LEZERSOPINIE

Open dag ‘hart for her’
Vrouwensportschool ‘hart for her’ houdt 
zaterdag 11 mei een open dag van 11.00 tot 
15.00 uur aan de Boogaardslaan 14-G. Meer 
info: www.hfhugchelen.nl.
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Zaterdagmiddag 13 april zijn drie 
groepen actief geweest op de 
Midden Veluwe om de ruiter- en 
menpaden in onze omgeving te 
verbeteren. De groep Ugchelen 
heeft een groot aantal extra ruiter-
bordjes op palen geplaatst om de 
herkenbaarheid van de paden te 
vergroten. De groep Hoenderloo 
en de groep Kootwijk hebben bij 
de verschillende grote hekken op-
staphulpen geplaatst. Zodat me-
nig ruiter bij het op- en afstappen 
om het hek te openen, ook weer 
makkelijk en veilig het paard op en 
af kan.
Het onderhoud aan de uiterst 
mooie ruiter- en menpaden in 
onze omgeving gaat veranderen. Staatsbosbeheer 
krijgt geen geld meer om deze paden te onderhouden; 
dat is de reden dat er een groep is opgericht: Paarden-
vrienden Midden Veluwe. Deze groep gaat nu samen 
met Staatsbosbeheer het onderhoud van deze paden 
oppakken.
Voor dit onderhoud is een stichting opgericht. Deze 
stichting stelt zich als doel het zorgen voor informa-
tievoorziening over de ruiter- en menroutes (paar-
denpaden) op de Midden Veluwe, het signaleren van 
aandachtspunten voor het onderhoud voor terreinei-
genaren en ook het organiseren van werkdagen met 
vrijwilligers om de routes te onderhouden.
Het is van belang om de paardenpaden op een kwa-
litatief goed niveau te houden en deze paardenpaden 
ook zoveel mogelijk open te houden voor veilig gebruik 
door ruiters en menners. Verder denkt de stichting aan 
het verzorgen van aanvullende voorzieningen, zoals 
opstaphulpen bij hekken, rustplaatsen, aanbindhek-
ken, onderweg en op parkeerplaatsen en infoborden 
met (toeristische) informatie over de paden en routes. 
De stichting wil ook de belangen van de ruiters en men-

ners behartigen bij de terreinbeheerders, gemeenten, 
provincie, ondernemersverenigingen, overnachtings-
mogelijkheden of horeca.
De stichting steunt op vrijwilligers en hoopt door con-
tacten en belangenbehartiging aanvullende inkomsten 
of subsidies te genereren om haar werk te kunnen uit-
voeren. 

Voor het onderhoud hebben we handjes nodig! Im-
mers vele handen maken licht werk.
Zaterdagmiddag 12 oktober wordt de volgende werk-
middag georganiseerd. De stichting wil graag vrijwilli-
gers oproepen om mee te werken, niet alleen voor de 
werkdagen, maar ook voor korttijdelijke hulp bij het sle-
pen van de paden, het bladblazen of controleren van 
bebording. Maar ook vrijwilligers met expertise voor 
het inrichten van communicatie en sociale media zijn 
welkom.
Eenieder wie kan helpen en/of meer informatie wil is 
van harte welkom. 
Graag even melden via 
paardenvriendenveluwemidden@gmail.com

Samengestelde menwedstrijd 2019 in Ugchelen
Op zaterdag 1 en zondag 2 juni ver-
zorgt de Vereniging Het Apeldoorns 
Aangespannen Paard De Kromme 
Zweppe voor de 38e keer een sa-
mengestelde menwedstrijd. Die 
vindt plaats op het hoofdterrein aan 
de Wezenweg/Otterloseweg tegen-
over Van der Valk Hotel Apeldoorn 
de Cantharel in Ugchelen en is vrij 
toegankelijk voor publiek.
Een samengestelde menwedstrijd 
bestaat uit drie proeven: een dres-
suurproef, een marathon en een 
vaardigheidsproef. Uit het hele land 
hebben menners met enkel-, twee- 
of vierspanpony’s of paarden zich 
aangemeld om te rijden in de unieke 
en mooie omgeving van Ugchelen. 
Er wordt gereden in de klassen L, M 
en Z en er is een hobbyrubriek voor 
eigen rijders zonder startkaart.

Dressuur en vaardigheid
Op zaterdag 1 juni worden de dres-
suur en de vaardigheid gereden. Bij 
de dressuurproef moet een groot 

aantal oefeningen in volgorde zo 
goed mogelijk gereden worden en 
dit wordt beoordeeld door een jury.
Bij de vaardigheid moet iedere com-
binatie van menner en paard(en) zo 
snel mogelijk tussen pionnen doorrij-
den in de juiste volgorde zonder dat 
er ballen van de pionnen afvallen.

Marathon
Zondag 2 juni is de dag van de ma-
rathon. Deze bestaat uit drie trajec-
ten, waaronder een hindernistraject 
met zes spectaculaire hindernissen. 
De deelnemers kunnen tijdens het 
rijden van de marathon genieten 
van de prachtige bossen rondom 
Ugchelen en aan het eind van het 
parcours zijn er zes mooie, specta-
culaire hindernissen op het hoofdter-
rein, dat ook voor het publiek goed 
te bereiken is.

Essenstam Bokaal
Tijdens de wedstrijd rijden de eigen 
leden van De Kromme Zweppe voor 

het clubkampioenschap, dat gerela-
teerd is aan de Essenstam-Bokaal. 
Vorig jaar is Henk Garrits clubkam-
pioen geworden; hij kwam uit in de 
klasse Z met zijn tweespan paarden 
en mocht de Essenstam Bokaal in 
ontvangst nemen. Claudio Fuma-
galli werd dressuurkampioen 2018; 
deze combinatie kwam ook uit in de 
klasse Z, 2 span paarden. De enige 
echte heuse Kromme Zweppe werd 
vorig jaar gewonnen door Jaap van 
de Windt met zijn tandemspan in 
de klasse Z; dit was de beste meer-
spancombinatie.

Ook dit jaar organiseert pony-
club de Bosruiters een gera-
nium- en petunia-actie om de 
clubkas te spekken.
Op vrijdag 10 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 bren-
gen.
De staande geraniums worden 
verkocht in de kleuren rood, wit 
en roze en de petunias in de 
kleuren wit, roze en blauw.
De plantjes kosten: € 2,- per 
stuk, 3 voor € 5,50 en 10 plant-
jes voor € 16,50.
Voor meer informatie over de 
Bosruiters: www.bosruiters.nl.

Op zaterdag 11 mei geven Mu-
ziekvereniging Ugchelen en 
Gelders Gemengd Koor een 
gezamenlijk voorjaarsconcert.
Datum en tijd: 
zaterdag 11 mei 19:30 uur 
zaal open 20:00 uur concert.
Locatie: Bronkerk, 
Hoenderloseweg 10 in 
Ugchelen
Toegang: Gratis

Te voet, op de fiets of met de 
auto. Dat dit niet alleen vakan-
tiegangers en dagjesmensen 
trekt, blijkt uit het feit dat er ook 
elk jaar kerkgangers uit heel 
Apeldoorn de weg naar de ka-
pel weten te vinden. Een tocht-
je naar de kapel Hoog Soeren 
is altijd een ‘feestje’!  Want op 
alle zondagen in de maanden 
juni, juli en augustus worden 
in de Kapel van Hoog Soeren 
twee zogenaamde Onderweg-
kerkdiensten gehouden. Deze 
oecumenische diensten duren 
ongeveer een half uur en zijn 
bedoeld, ook in de vakantie-
periode, voor een moment van 
bezinning. Deze mogelijkheid 
wordt (al sinds 1966) geboden 
door voorgangers, organisten 
en toen commissieleden die 
zich hiervoor op vrijwillige ba-
sis inzetten.
Vakantiegangers in en rondom 
Apeldoorn, maar ook ‘thuisblij-
vers’ zijn van harte welkom in 
een van de twee vieringen om 
09.00 of 11.00 uur in de kapel 
van Hoog Soeren, adres: Hoog 
Soeren 46, 7346 AJ Hoog 
Soeren.

Geranium- en 
petunia-actie 
De Bosruiters

RUITER- EN MENPADEN

Extra bordjes en opstaphulpen

Voorjaarsconcert 
Ugchelen

Onderwegkerk 
Hoog Soeren 
start op zondag 2 juni
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Al jaren wordt het “vele groen” 
als een belangrijk punt genoemd 
waarom Ugchelen aantrekkelijk 
is om te wonen. Nu kan “groen” 
van alles betekenen, het parkje, 
het grasveld, bermen, struiken of 
het leuke bloemenperkje. Het ru-
moer rond de grootschalige kap 
van bomen, met name langs de 
A1, geeft wel aan dat ook bo-
men gerekend kunnen worden 
tot dit groen. Bomen, met name 
dennen, langs een snelweg vor-
men een potentieel gevaar voor 
het ontstaan van bosbranden. 
Een ongeluk, een afgelopen wiel 
kan door het vonken de berm in 
brand zetten. En met (naald)bo-
men in de buurt is een bosbrand 
dan niet uit te sluiten. Dan gaat 
de veiligheid voor, omdat het zie-
kenhuis, met het aangrenzend 
verpleeghuis, nu eenmaal niet 
snel ontruimd kan worden. Waar 
bomen terugkomen, zullen dat 
loofbomen worden, omdat die 
een dempende werking hebben 
op bosbranden. 

De warme zomer van vorig jaar 
gaf een kevertje de kans om zich 
op grote schaal te goed te doen 
aan dennenbomen. Vele honder-
den bomen zijn daarom ten dode 
opgeschreven, reden waarom ze 
nu gekapt worden. Alleen al op 
begraafplaats Heidehof zijn dat 
er 110. Daarnaast heerst er nu 
een ernstige ziekte onder essen, 
die vele bomen niet zullen over-
leven. Ook de al langer bekende 
ziektes in iepen en kastanjes zul-
len nog wel aanleiding geven om 
zo hier en daar een boom te kap-
pen.

In De Cloese zijn, zoals in zo-
veel nieuwbouwbuurten uit de 
zeventiger jaren, bomen geplant 
zonder dat er naar de kwaliteit 
van leven voor deze boom werd 
gekeken. Ze staan tussen de te-
gels en kwijnen langzaam weg. 
Zodra er een gevaar ontstaat – 
vallende takken of kans op om-
vallen – worden ook deze bomen 
gekapt. De gemeente Apeldoorn 

heeft een duidelijk visie over hoe 
en waar bomen zullen worden 
geplant of herplant. Dat geldt ook 
voor Ugchelen. Een volgende 
keer kunt u hier lezen hoe de ge-
meente dat aanpakt.

Sinds enkele jaren zie ik jaarlijks een leuk vlindertje 
in de tuin. Niet erg groot, maar wel fraai gekleurd. De 
voorvleugels zwart met rood, de achtervleugels voor-
al rood. Ik ken dat vlindertje al heel lang; in mijn jeugd 
(toen ik nog in Den Haag woonde) zag ik ze vaak in 
de duinen.

De naam van dat vlindertje is Sint-Jacobsvlinder. En 
die naam is niet zomaar gekozen; die vlinder heeft 
een hechte band met het Jakobskruiskruid (inder-
daad, zonder Sint en in nieuwe spelling). Op dat kruid 
legt de vlinder zijn eieren; de rupsen vreten dan lekker 
van de bladeren van die plant. En ja, die plant staat bij 
mij in de tuin en wordt dan, als de rupsen er zijn, bijna 
helemaal kaal gevreten door die rupsen.

Die rupsen hebben een aparte naam; ze heten ze-
brarups. Dat slaat op de gestreepte tekening van de 
rups. Alleen is een echte zebra zwart-wit, terwijl de 
zebrarups zwart-geel is gestreept.

Die vlinder is vrij algemeen in Nederland, zeker in de 
gebieden met zandgrond. In de kleigebieden zijn ze 
minder vaak te vinden. En ook in de dichtbeboste ge-
bieden komen ze minder vaak voor.

Zoals gezegd gaat de aanwezigheid van de vlinder 
(dus eigenlijk de rupsen) ten koste van wat planten in 
mijn tuin. Maar dat heb ik er graag voor over!

Tekst en foto’s: Gerard Koops

De Sint met warm weer
UGCHELEN NATUURLIJK

12 mei, moederdag.
Moeder ‘verdient’ een bloemetje, 
geurtje of wat de portemonnee 
maar kan missen. 
Een attentie is leuk, maar zitten 
vrouwen daarop te wachten om-
dat ze moeder zijn? 
Afgezien van het aandoenlijke ge-
fröbel met papier en lijm? 
En zij die geen moeder mochten 
worden?
‘De moeder, de vrouw’ was het 
thema van de Boekenweek. Een 
vreemde volgorde.  
Allereerst  vrouw dan, zo het ge-
geven is, moeder. Zo heeft de na-
tuur het geregeld. 
‘Moeder’ heeft vaak iets verte-
derends en tegelijk treurigs. Het 
kaliber van ‘Ons moeder(tje) be-
zocht de moedermavo’. ‘Moeder, 
de vrouw ‘, plegen mannen nogal 
eens te zeggen.
Klinkt toch anders dan topvrouw, 
carrièrevrouw, powervrouw. 
Niet alle vrouwen zijn een Nee-
lie Kroes-type, al verdient zij veel 
respect. Maar vrouwen aan de 
top, we zien ze gelukkig steeds 
meer. Inmiddels kent Europa 
zes vrouwelijke regeringsleiders. 
En achter (bijna) elke man staat 
een krachtdadige vrouw. De ‘Ca-
roliens’ van de samenleving die 
de mannen souffleren als ze het 
even niet meer weten.
Vrouwen in de samenleving, ze 
moeten nog steeds knokken voor 
hun rechten en positie. Verdienen 
minder, lopen het grootste risico in 
conflicten, tellen nauwelijks mee 
in bepaalde religies en ideolo-
gieën, en als ze zich laten horen 
hebben ze ‘de broek aan’. 
Vrouwen in de kerk zijn de drijven-
de krachten. De Bronkerk mag 
zich gelukkig prijzen met zoveel 
actieve vrouwen, die ook op de 
kansel mogen staan! Onbegrijpe-
lijk dat deze discussie elders nog 
steeds gevoerd moet worden.
Wereldwijd laten vrouwen zich 
horen op 8 maart als ze opkomen 
voor hun rechten op de jaarlijkse 
internationale vrouwendag. De 
Bronkerk kent al een ‘vrouwen-
dag’! 
Moeder worden is een voorrecht 
en moederdag een mooie gele-
genheid om hen in het zonnetje te 
zetten. Laat het niet alleen over de 
moeders gaan, maar een ode zijn 
aan alle vrouwen!  
ps. 19 November, internationale 
mannendag! Zomaar, een weetje. 

‘De vrouw, de moeder’

Bomen en Ugchelen (1)
NIEUWS VAN DE DORPSRAAD
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