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…liep Ugchelen uit voor de Avondvierdaagse, ging iedereen naar de Waterloopleinmarkt, beleefde het 
dorp zijn cultureel hoogtepunt tijdens de Theaterstraat. Evenementen die noodgedwongen een jaartje 
opschuiven. Maar het is niet alleen maar kommer en kwel. Ugchelen is een horecazaak rijker geworden, 
de kringloopwinkel Dorcas is weer in bedrijf, de Bronkerk is ook open door de week in de maanden juli en 
augustus. En De Bron… die houdt gewoon de moed erin.

een duiker verbindt
de ene droge sloot
met de andere

Nico van Dam

Ugchelse haiku

Ugchelen unlocked

Ondanks de beperkingen van de coronamaat-
regelen en de anderhalvemetersamenleving is 
de Bronkerk in Ugchelen door de week toch 
open. In de maanden juli en augustus op dins-
dag, woensdag en donderdag van 11 uur tot 15 
uur, zijn belangstellenden uit het dorp of om-
geving, maar ook vakantiegangers van harte 
welkom om een kijkje nemen in de kerk. Even 
weg uit de drukte en de stress, tot rust komen 
door te luisteren naar muziek, een kaars aan-
steken, zoeken naar stilte in een tijd waarin de 
hectiek van corona ons allemaal bezig houdt 
of heeft gehouden. Naast stilte is er ruimte 
voor bezinning of tot rust te komen in een mo-
ment van stilte of bezinning. Tijdens de open-
stelling is er een expositie van schilderijen van 
beeldend kunstenaar Ronald de Jong. Voor de 
expositie in Ugchelen heeft hij 22 werken uit-
gezocht (daarover meer in de volgende Bron).
Van harte welkom,

Volgende Bron 
laatste voor
vakantieperiode

In het oude normaal…

De volgende uitgave van De 
Bron, die verschijnt op 24 juni, 
is de laatste voor de gebrui-
kelijke zomeronderbreking. 
Kopij en advertenties voor 
dat nummer moet binnen zijn 
op maandag 15 juni, uiterlijk 
19.00 uur. Na de zomer ver-
schijnt de Bron op woensdag 
26 augustus. Deadline voor 
die uitgave ligt op maandag 
17 augustus. 

Kerk open in de 
zomerperiode

Foto: Johan van Veen (archief)

Na een verplichte sluiting in verband met de Corona-
maatregelen, heeft het Dorcas Regiocentrum aan de 
Laan van Westenenk 108 zijn deuren weer geopend. 
De openingstijden van de kringloopwinkel zijn op dins-
dag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur.
De winkel is ingericht volgens de RIVM-richtlijnen en 
controle aan de deur zorgt ervoor dat er niet te veel  
mensen binnen zijn. Bij de entree staan winkelmand-
jes die bij binnenkomst ontsmet moeten worden. 
Mocht de belangstelling zo groot zijn, dat er buiten 
gewacht moet worden, dan staan er een paar banken 
klaar.
De inname van goederen is ook dinsdag 2 juni weer 
gestart. Uitsluitend nog goede, bruikbare spullen kun-
nen op de openingsdagen van 10.00 tot 14.00 uur ge-
bracht worden. Ook hier geldt een deurbeleid en wordt 
streng gecontroleerd op de bruikbaarheid van de goe-
deren. Dorcas is immers niet een vuilstortplaats.
Het taalcentrum voor taalondersteuning aan status-
houders blijft nog gesloten tot in ieder geval 1 sep-
tember.

Kringloopwinkel 
Dorcas weer open

Spreekuur
wijkagent in
politiebureau
Het spreekuur van wijkagent 
Petra van Doorn, dinsdags 
van 18.30 tot 19.30 uur, vindt 
tot en met 25 augustus plaats 
in het politiebureau aan de 
Europaweg 79. Dit omdat Ug-
chelens Belang op de dins-
dagavond nog gesloten is en 
ook tijdens de basisschoolva-
kantie dicht blijft.
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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
Jan van Middendorp, tel. 5333672
Eindredacteur volgende Bron:
Warner Bruins, tel. 5416403
Fotograaf van deze Bron:
Dirk Reiding, tel. 5336538
Fotograaf volgende Bron:
Theo Logtenberg, tel. 5336253
Volgende Bron verschijnt op 24 juni
Kopij en advertenties via:
ugchelendebron@bronkerk.nl 
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 15 juni 19.00 uur 
Coördinator advertenties:
Teun van Amersfoort, tel. 5411491
Verspreiding en bezorgklachten:
bronbezorging@bronkerk.nl
tel. 5422382

PRAKTISCHE GEGEVENS KERK
Kerkelijk centrum:
“Bronkerk” en “De Duiker”
Hoenderloseweg 10, 7339 GH
tel. 5334859
Beheerder J. Visscher
Mobiel tel. 06-50525501
Predikanten: 
Ds. A.R. Davelaar,
Tel. 06-12837524 predikantRD@bronkerk.nl
Ds. E. van Iperen, tel. 8438214
predikantEI@bronkerk.nl 
Kerkelijk werker: 
R. Groen, tel.06-18270616 
kerkelijkwerker@bronkerk.nl  
Kerkenraad:
Voorz.: 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 
Meldpunt overlijden tel. 06-34827579
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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° 30-8-1929          † 23-05-2020

Jannie is geboren en getogen in 
Ugchelen. Zij was een van de twee 
dochters van bakker Kaal (sr). De 
wereld waarin zij opgroeide als bak-
kersdochter in de crisisjaren en later 
in de oorlogstijd was geen vetpot: 
het was keihard werken, zuinig zijn 
en – om maar geen klanten te ver-
liezen – meer voor lief nemen dan 
goed voor je was. 
Door haar huwelijk met Barend 
Koerssen, politieman, leerde zij een 
andere wereld kennen. Niet alleen 
geografisch (hij kreeg een aanstel-
ling in Winschoten, en later in Veen-
endaal), maar ook sociaal. Door 
hem leerde zij anders naar mensen 
en naar wat “normaal” is kijken, het 
verruimde haar wereld en haar blik. 

En vrienden van toen werden vrien-
den voor het leven.
Dat Barend en zij geen kinderen 
kregen was een verdriet dat ze le-
venslang in stilte bij zich droeg. Niet 
alleen het moederschap ging aan 
haar voorbij, ook het grootmoeder-
schap, en ook de vanzelfsprekende 
hulp die kinderen aan ouders in hun 
ouderdom bieden. Jannie stond 
er altijd alleen voor, ook al omdat 
Barend niet oud geworden is. De 
handigheid en zelfstandigheid die 
ze ontwikkelde was enorm, het ging 
haar goed af, en daar kon ze trots 
op zijn, maar het was wel noodge-
dwongen!   
Ondanks haar gemis kon ze het op-
brengen om haar hart en haar huis 
open te stellen voor andermans kin-
deren. Logeren bij tante Jannie en 

oom Barend was een happening, ze 
was enorm trouw in het sturen van 
verjaardagskaartjes en envelopjes 
met inhoud aan het nageslacht van 
de familie, en had een traditie opge-
bouwd van het groot vieren van haar 
eigen verjaardag.
Een herseninfarct bracht abrupt een 
einde aan haar zelfstandigheid. Via 
ziekenhuis en Randerode kwam ze 
in het hospice terecht. Daar mocht 
ze gelukkig weer bezoek ontvan-
gen, en daar ze is gestorven.
We hebben haar begraven op Hei-
dehof, na een dienst waarin we 
stilstonden bij het beeld van Gods 
vaderhuis met de vele kamers, waar 
ook voor Jannie een kamer is die bij 
haar past, om te zijn wie ze is.

Ds Eline van Iperen.

Jongerenreis Moldavië 2021
Moldavië is een prachtig maar 
arm land. Vele jongeren en 
volwassenen zijn vanuit de 
Bronkerk hier al eens ge-
weest. Ook nu hebben jonge-
ren uitUgchelen al belangstel-
ling getoond. Wil jij in 2021 
mee? Ben je tussen de 17 en 
23 jaar? Wil je daar de han-
den uit de mouwen steken, 
en een ervaring hebben die 
je niet snel vergeet. Dan is 
dit je kans! De reissom zal in-
clusief vlucht, overnachtingen 
en eten zo rond de 600 euro 
liggen. Via acties zullen we 
proberen (een deel) van dit 
geld bij elkaar te krijgen. De 
periode is in overleg of in de 
meivakantie of in de zomerva-
kantie van 2021. 

Cor van As, Nelly de Boer

Startzondag 2020 
Op 20 september is de start-
zondag van het seizoen 2020-
2021. Welke corona maatre-
gelen er dan nog zijn weten 
we niet. We zullen zeker niet 
op de ‘oude manier’ een start-
zondag kunnen organiseren. 
Daarom roepen we creatieve 
mensen op zich aan te mel-
den voor de organisatie van 
een startzondag ‘nieuwe stijl ’. 
Het thema is dit jaar: ‘Het 
goede leven’. Wilt u meeden-
ken of heeft u nu al flitsende 
ideeën?  
scribakr@bronkerk.nl   
tel. 0610917060

Keerpuntfeest 
In de oorspronkelijke planning 
stond bij zondag 7 juni  “Keer-
puntfeest”. Een mijlpaal in het 
leven van de ‘groep achters’: 
de overgang van basis- naar 
middelbare school. Er worden  
letterlijk stappen gezet: (iets 
verder) weg van de ouders, 
(iets meer) naar de wereld 
toe. In een digitale kerkdienst 
is dit alles nogal lastig, daar-
om is besloten het  Keerpunt-
feest te verplaatsen naar de 
Startzondag op 20 september. 
Hopelijk kunnen we dan weer 
fysieke kerkdiensten vieren. 
Noteer vast de datum! 

ds. Eline van Iperen.

Te huur gevraagd 
in Ugchelen of omgeving: 
garagebox. 

Heeft u er één te huur 
neem dan contact op met 
06 43528837

Voorlopig zijn in verband met 
het Corona-virus alle bijeen-
komsten, inclusief kerkdien-
sten, afgezegd. Dit geldt ook 
voor Randerode.
De kerkdiensten in de Bronkerk 
zullen via http://www.kerkom-
roep.nl digitaal te beluisteren 
zijn. Soms is de site overbelast, 
probeer het later dan nog eens.
Ook op de radio FM 87.60 MHz 
zijn op zondag diverse kerk-
diensten te beluisteren.
Raadpleeg de website van de 
Bronkerk (www.bronkerk.nl) 
voor actualiteiten.
Ook de vieringen van de Em-
maüsparochie worden via in-
ternet uitgezonden. Zie hier-
voor de website: http://www.
emmaus-apeldoorn.nl.
Voor alle actuele informatie ver-
wijzen wij naar de websites of 
nieuwsbulletins van de betref-
fende kerken.

Zaterdag 13 juni
ONZE LIEVE VROUWEKERK – 
DIGITAAL

Zondag 14 juni
BRONKERK – 
DIGITAAL
09.30 uur: ds. A. R. Davelaar.
Vanaf zaterdag te beluisteren 
via kerkomroep.nl
ONZE LIEVE VROUWEKERK – 
DIGITAAL

Zaterdag 20 juni
ONZE LIEVE VROUWEKERK – 
DIGITAAL

Zondag 21 juni
BRONKERK – 
DIGITAAL

09.30 uur: ds. E. van Iperen. 
Vanaf zaterdag te beluiste-
ren via kerkomroep.nl
ONZE LIEVE VROUWE-
KERK - DIGITAAL

Zondag 14 juni
Onze voorganger is ds. Re-
gina Davelaar. 
Uit Bijbel Basics: De arbei-
ders in de wijngaard. (zie 
plaatje hieronder). “Waarom 
zijn jullie jaloers als ik de an-
deren (die wat korter hebben 
gewerkt) ook goed behan-
del?” Matteüs 20:1-16.

Collecte bestemming: Eigen di-
aconie

Zondag 21 juni
Dominee Eline van Iperen is 
onze voorganger. We zouden 
vandaag om 16.00 uur een 
Feestje in de kerk hebben, 
maar….. Door het Coronavirus 
kunnen we de kinderen niet de 
aandacht geven die wij hen zou-
den willen geven en moeten we 
het feestje helaas annuleren.
Uit Bijbel Basics: Het voor-
beeld van de 10 meisjes. Alle 
10 meisjes hebben een olie-
lamp bij zich. De vijf verstandige 
meisjes  hebben ook extra olie 
bij zich om de lamp extra lang te 
laten branden. Matteüs 25:1-13.

Collecte bestemming: Kerk In 
Aktie: werelddiaconaat

Collectes in deze periode
Om gemeenteleden de moge-
lijkheid te bieden hun collecte 
giften voor kerk en diaconie te 

kunnen overmaken in plaats 
van in de collectezak te depo-
neren, volgen hierbij de bank-
rekeningnummers waarop men 
eventuele “collecte”-giften kan 
storten:
Kerk: 
IBAN NL34 RABO 0393 4846 
96, ten name van: PKN Ge-
meente te Ugchelen
Diaconie: 
IBAN NL72 RABO 0103 1157 
73, ten name van: Diaconie 
Prot. Gemeente te Ugchelen
Beide colleges verzoeken bij 
het overmaken te willen vermel-
den : “collectegeld voor de kerk” 
resp. “collectegeld voor de dia-
conie”, zodat het doel duidelijk 
is.

BEREIKBAARHEID PREDIKANTEN
Ds. Regina Davelaar: bij voor-
keur op maandag, dinsdag en 
donderdag - 06 12837524
Ds. Eline van Iperen: bij voor-
keur ’s morgens op maandag tot 
en met vrijdag - 055 8438214

Kerkdiensten

Als het loon wordt uitgekeerd 
krijgen alle arbeiders in de wijn-

gaard hetzelfde!

BIJ DE DIENSTEN

Jannie Koerssen-Kaal

Uit de Digitale Nieuwsbrief

Bronnetje

IN MEMORIAM
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JUNI 2020
12  juni  Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

JULI 2020
21 juli  Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

AUGUSTUS 2020
18 augustus Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

SEPTEMBER 2020
15 september Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

OKTOBER 2020
20 oktober  Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

NOVEMBER 2020
17 november Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

Spreekuur wijkagent Petra van Doorn, dinsdagavonds van 18.30 tot 
19.30 uur, in politiebureau aan de Europaweg 79.  

De activiteiten van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen worden voor 
verslaglegging veelvuldig op beeldmateriaal vastgelegd. Indien u deel-
neemt 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.

Agenda

Als het niet kan op de markt of in 
het buurthuis, dan maar via inter-
net! Normaal gesproken is stads-
deelwethouder Jeroen Joon voor 
Zuid en Ugchelen regelmatig in 
onze wijk en ons dorp te vinden. 
Hij komt sfeer proeven en is be-
schikbaar voor iedereen die een 
praatje wil maken. Door de maat-
regelen rondom corona kan dit 
niet. Daarom was hij op woens-
dag 13 mei vanuit huis met buurt-

bewoners in gesprek gegaan via 
Facebook Live. 

Iedereen kon zelf meedoen en via 
de chat vragen stellen en opmer-
kingen maken. Die zijn meteen 
besproken door de wethouder en 
stadsdeelmanager Harriët Althof, 
met wie hij samen de sessie hield. 
Er kwamen onderwerpen voorbij 
zoals de bibliotheek, het Zuider-
park, bomen en groenonderhoud 
en de veiligheid voor fietsers en 
voetgangers. 

De bewoners hebben laten mer-
ken dat ze het leuk vinden om op 
deze manier in contact te komen 
en in gesprek te zijn met de wet-
houder. De sessie is terug te kij-
ken via de Facebook pagina van 
Wijkraad A’doorn Zuid. Veel vra-
gen kon de wethouder direct be-
antwoorden, maar niet alles. Dat 
gaat de gemeente alsnog doen 
en alle vragenstellers krijgen daar 
rechtstreeks een bericht over via 
dezelfde Facebookpagina. 

Jeroen Joon is van plan Facebook 
vaker op deze manier te gebrui-
ken. “Het is anders dan mensen 
echt ontmoeten in de buurt, maar 
op deze manier hebben we toch 
contact. En zoals we in de uit-
zending ook zeiden: mailen kan 
altijd, naar j.joon@apeldoorn.nl of 
h.althof@apeldoorn.nl!”

Kan dat nou niet anders!

In ons mooie park De Goudvink zijn, op initiatief van de Dorpsraad, 
door de Gemeente een paar banken geplaatst en een vuilnisbak. 
Voorwaarde was dat de vuilnisbak niet door de gemeente, maar 
door een vrijwilliger geledigd moest gaan worden. Al gauw was er 
een vrijwilliger die dit graag voor zijn rekening wilde nemen. De 
laatste tijd loopt het echter de spuigaten uit en vooral de rommel die 
gewoon maar op de grond, ja zelfs naast de bijna lege prullenbak, 
wordt achtergelaten. Het afval dat voorheen in één vuilniszak kon, 
past nu soms niet eens in drie zakken. Daarnaast was het blijkbaar 
ook nog nodig om een bankje en de vuilnisbak te vernielen. De lol 
bij de vrijwilliger gaat er zo wel een beetje vanaf.

Natuurlijk kun je alles proberen te analyseren en de schuld geven 
aan de Corona-crisis, het daarom dicht zijn van horecagelegenhe-
den en je snacks niet op het terras mogen nuttigen en we mogen 
niet naar school en het is mooi weer en nog een paar van die ar-
gumenten. Maar dit mag toch niet de reden zijn dat je je rommel 
maar gewoon op de grond dumpt terwijl er een voorziening is en 
vervolgens deze ook nog eens kapot maakt. Laten we hopen dat 
dit niet het nieuwe normaal is waar steeds over gesproken wordt, 
maar dat fatsoensnormen toch gewoon bij het oude blijven. Geluk-
kig is er binnen de ‘intelligente lockdown’ ook ruimte voor plezier en 
ontspanning, maar ruim dan alstublieft wel je rommel op en help zo 
mee om ons mooie Ugchelen schoon te houden.

Vanuit huis met wethouder 
Jeroen Joon in gesprek

NIEUWS VAN DE DORPSRAAD
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Voor veel mensen belooft de komende zomer een 
zomer te worden die zal worden doorgebracht op 
balkon of achtertuin. Samenkomsten zullen (mis-
schien) op beperkte schaal plaats kunnen vinden 
en het onderlinge gesprek en theologische verdie-
ping zal voorlopig met hindernissen gepaard gaan.
Om dat alles enigszins te ondervangen en het 
onderlinge gesprek toch te bevorderen wordt er 
gewerkt om een vorm van audio - leerhuis in te 
richten. 
Heeft u, na het luisterean van de opnamen, vragen 
of wilt u hierover doorpraten? Laat het ons weten! 
U krijgt bericht wanneer er een video-telefoonkring 
of een zoomgesprek plaatsvindt. 
Het onderwerp van de eerste opname neemt Bas 
Stigter voor zijn rekening en is te luisteren op de 
website www.bronkerk.nl. Het is een inleiding op 
de apostel Paulus. In wat voor wereld leefde hij, 
wat was de politieke realiteit in die tijd? Hij was 
een Farizeeër, maar van welke school en wat was 
zijn denkwereld? De ontmoeting met Christus 
veranderde zijn denken, maar wat veranderde er 
precies?
Het is een experiment en zoals bij elk experiment 
zijn er reacties en suggesties nodig om het voor 
velen van betekenis te kunnen laten zijn. Reageer 
dus met ideeën en suggesties hoe het beter kan 
en/of waarnaar uw interesse uitgaat.

Regina Davelaar, 06-12837524 
email: predikantRD@bronkerk.nl
Bas Stigter, 06-25034543 
e-mail: baseline.he@upcmail.nl 

Mart het muisje. 
Verras eens een ander met wat 
leuks.

Mart het muisje werd wakker. Hij 
bedacht in bed al dat hij een heel 
mooi leven had en dat komt voor 
een groot deel door zijn ouders. 
“Ik wil mama muis en papa muis 
bedanken voor alles wat ze voor 
me doen.” Bedacht hij. Mart ging 
in bed al bedenken wat hij wilde 
doen. De ouders van Mart wa-
ren ‘s middags eten zoeken en 
dan ging Mart aan de slag om 
het huis te versieren. Toen zijn 
ouders weg gingen, kon hij ein-
delijk beginnen met versieren. 
Hij liep naar een veld waar hij 
met zijn tanden madeliefjes af-
beet, hij kon er drie tegelijk in zijn 
mond doen en had er wel meer 
dan 20 nodig. Hij rende heen en 
weer naar zijn hol en legde de 
madeliefjes in een rondje om het 
muizenhol heen. Hij was er lang 
mee bezig om zo heen en weer 
te rennen. Twee eekhoorns za-
gen ook vanuit de bomen hoe 
hard Mart bezig was. Ze vonden 
het zo goed dat hij zijn ouders 
wilde bedanken en wilden hem 
wel meehelpen, ze zochten de 
mooiste noten om ze daar ook 
neer te leggen. Er vlogen ook 
twee eksters over de hollen en 
vonden het ook een goed idee 
van Mart en zochten aluminium-
folie om alles op neer te leggen. 
Steeds meer dieren zagen wat 
Mart deed en iedereen bedacht 
iets om neer te leggen. Mart had 
zelf ook wat tijd over na het ma-
ken van de cirkel van madeliefjes 
en plukte 2 grote paardenbloe-
men en 1 kleine paardenbloem, 
als een soort beeld. De 2 paar-
denbloemen zijn de ouders en 
de kleine paardenbloem is hij. O 
kijk!!! Zijn ouders komen er aan 
zowel zijn vader als moeder ze 
lopen naast elkaar, ze zien dat 
het versiert is. Mart neemt het 
woord: “Lieve papa en mama, 
bedankt dat jullie zo leuk en lief 
zijn en mij zoveel leren! Ik heb 
bedacht om iets moois voor jullie 
te maken en heel veel dieren uit 
het bos hebben mij gesteund om 
de verrassing groot te maken”. 
Zijn ouders vonden het super 
prachtig zelfs zo dat zijn moeder 
wat huilde. Zijn vader nam een 
hapje dadel en zei: “Wat ben je 
toch super lief dat je ons zo ver-
rast. Dank je wel!”, hij gaf Mart 
een muizenkus.

Remko Groen
Kerkelijk (jeugd)werker 

Bronkerk

Stilte
OVERWEGING

‘Het is stil in Amsterdam,’ zingt Ramses Shaffy. Hij ge-
niet ervan en hoopt dat hij niemand tegen zal komen. 
Maar de stemming in het lied slaat om. De stilte wordt 
benauwend, hij voelt zich eenzaam. Het lied eindigt 
met: ‘ik wou dat ik nu eindelijk iemand tegenkwam.’
Dit lied verwoordt het tegenstrijdige gevoel dat ik juist 
in deze tijd herken. Aan de ene kant de stilte als wel-

daad: verplichtingen vallen weg en dat geeft tijd voor 
gedachten, voor grote vragen over het leven en klus-
jes waar ik nooit aan toe kwam. Aan de andere kant is 
de stilte ook een bedreiging: de rust zorgt voor onrust. 
Hoelang nog? Het verlangen naar échte ontmoetin-
gen groeit. 
De stilte kan heel leeg voelen, maar ook vol rust of 
dankbaarheid of misschien zou je zelfs kunnen zeg-
gen: vol van Gods aanwezigheid. Want de stilte is dé 
plek waar je God kan ontmoeten, waar je iets van het 
goddelijke kan ervaren. Daar is een verhaal over. Elia 
zit boven op een berg. Hij wacht op God. Eerst voelt hij 
een windvlaag, zo sterk, dat de rotsen splijten. Daarna 
komt er een aardbeving en dan ook nog vuur: groots 
natuurspektakel. De weergoden tonen zich in volle 
glorie, zou je kunnen zeggen. Je zou verwachten dat 
God zich op die manier aan Elia openbaart, maar dat 
is niet zo. Toen klonk het gefluister van een zachte 
bries en daar was God. God ontmoet Elia in de stilte.
Harbert Booij heeft een schilderij gemaakt naar aanlei-
ding van dit verhaal. Je ziet de wind, de schuddende 
aarde, het vuur. En in het midden die zwevende ge-
stalte, omringt door licht. Het is Elia, hij hangt in een 
uitgespaarde stille ruimte met daarom heen al dat ge-
weld. Daar in het midden zie ik geen lege stilte, maar 
een stilte vol leven, vol van Gods aanwezigheid.
Als je op zoek bent naar de stilte, voel je vrij om die 
te zoeken in de kerk, want juist dit gebouw is zo’n uit-
gespaarde stille ruimte. In de zomermaanden is de 
kerk open dus houdt de berichtgeving in de Bron in 
de gaten! 

Ds. Regina Davelaar

Feestje in de kerk gaat 
niet door

Op zondag 14 juni hadden we weer een Feestje 
in de Kerk gepland, onze naam voor Kliederkerk. 
Dat houdt in dat kinderen en hun (groot)ouders 
een gezellige middag met allerlei activiteiten, 
een viering met Bijbelverhaal en aansluitend een 
maaltijd houden. Deze activiteit staat open voor 
iedereen die dat mee wil maken.
Door alle beperkende maatregelen kan dat nu 
niet doorgaan. Maar we hopen in het najaar weer 
te starten. We maken tijdig bekend wanneer we 
weer beginnen.
Het voorbereidingsteam bestaat uit Ellen van 
Dronkelaar, Pietie van der Meulen, Mientje Schep 
en Ruud van der Zwan.
Een fijne zomerperiode gewenst aan al onze gro-
te en kleine fans.

Lees dit samen met uw (klein)kind

Audio-leerhuis



DE BRON 10-06-2020 8



DE BRON 10-06-2020 9

Wim en Dickie Vermeijs vieren diamanten bruiloft
Op 27 mei 2020 was voor opa Wim en oma Dickie Vermeijs een 
bijzondere dag. Ze vierden hun  diamanten jubileum. Het had een 
groots feest kunnen worden, maar het coronavirus maakte het al-
lemaal anders. Toch werd het een speciale dag. Op dinsdagavond 
versierden hun kinderen de voor- en achtertuin. Dat trok natuur-
lijk nieuwsgierigheid van de buurt. Op woensdag kwamen buren 
dan ook om beurten op bezoek.  ’s Avonds aten Wim en Dickie 
met hun kinderen en aantal (achter)kleinkinderen bij hun zoon 
Gijs thuis. In een grote tuin en op voldoende afstand van elkaar. 
Het niet kunnen knuffelen blijft heel gek, zeker op zo’n feestelijke 
dag. Op donderdag kwam wethouder Wim Willems langs met een 
boeket en een heerlijke high tea. Normaalgesproken zou dit sa-
men met álle diamanten echtparen gegeten worden in de Keizers-
kroon, maar ook hier veranderde het coronavirus dat. De high tea 
werd dus aan huis gebracht. 

Er werd gelachen, gezongen en soms een traantje weggepinkt. 
Misschien juist wel dóór het coronavirus voelde dit diamanten ju-
bileum héél speciaal. Een bericht op een Ugchelse Facebookpa-
gina leverde meer dan honderd felicitatieberichten op en via de 
post kwamen maar liefst 71 kaarten binnen. En dan dus ook nog 
lieve bezoekjes en telefoontjes. Iedereen bedankt voor alle aan-
dacht en laten we hopen dat we met elkaar nog vele jaren in geluk 
en goede gezondheid mogen leven!

Anneke Vermeijs

Aan de Batenburg 4 vond een klein 
feestje plaats op woensdagavond 
27 april! Onze wethouder Detlev 
Cziesso en Gerrit Steenbergen 
(Acec directeur) en Verian stonden 
daar opeens voor de deur. Stom-
verbaasd keek de 93-jarige naar 
alle reuring voor haar deur. Alles 
met ballonnen versierd en buren 
die meekeken. Gelukkig was haar 
dochter er om moeder bij te staan.                                                      
Mevr. Klopman was uitgekozen om 
een attentie te ontvangen, een zo-
genaamd ‘opvrolijk’-cadeautje! In 
deze moeilijke corona tijd is het voor 
ouderen niet makkelijk! Vandaar 
deze leuke attentie!               Negen 
historische kaarten van Apeldoorn 
in een mapje! Prachtig en heel her-
kenbaar. 
Mevr. Klopman heeft haar hele le-
ven in Ugchelen. Ze vindt Ugche-
len een fijne plek om te wonen. Ze 

raakt niet uitgepraat over de vele 
leuke initiatieven. Ze krijgt elke 
week een bakje soep aangeboden, 
soms zelfs met een bloemetje er 
bij. Ze is lid bij de Soos wordt altijd 
opgehaald en weer thuis gebracht! 
“Waar maak je dat nog mee?” Ze 
vindt het jammer dat Marinus van 
Ditzel van de kerk met pensioen is. 
Met hem had ze een goede band. 
Ze woont daar heel mooi aan de 
Batenburg, ze moppert van nature 
niet, is een vrolijk mens. “Jammer, 
van deze corona tijd, maar de kin-
deren zijn zo goed voor me”. Een 
lieve vrouw, die moedig doorgaat 
en altijd wel weer een lichtpuntje 
ziet! “Bedank je alle mensen, die 
aan deze leuke actie hebben mee-
gedaan?  

Tekst: Tineke van den Hazel
Foto: Johan van Veen

 Verrassing voor mevrouw Klopman

Opa Wim en oma Dickie Verme-
ijs kregen in 1953 verkering, na-
dat zij elkaar hadden ontmoet op 
dansles bij Herman Gelderman 
in het Hof van Gelder. Zeven jaar 
na hun ontmoeting trouwden ze. 
Ze hadden nog geen woning 
samen, dus gingen na het trou-
wen allebei weer thuis wonen. 
In 1961 gingen ze samen in de 
Kaliumstraat wonen. In 1967 na-
men ze met z’n viertjes intrek in 
de Burgenbuurt. Oma Dickie als 
echte Ugchelenaar weer terug in 
haar vertrouwde dorp. Wim was 
veel van huis door zijn werk, 
eerst diensttijd, daarna op zee.  
In 1993 ging Wim met pensioen, 

toen begonnen de mooie reizen 
samen met Dickie. Onder an-
dere veel prachtige tripjes naar 
Venezuela.  

Wim en Dickie zijn verknocht 
aan Ugchelen en alles wat 
daarbij hoort. Fietsvereniging 
de Adelaar werd een belangrijk 
deel van Wim zijn leven. Ik her-
inner me de zondagen waarop 
ik mee ging als de mannen gin-
gen fietsen. Zelf bleef ik bij oma. 
De mannen vulden de bidons 
met thee en het geluid van de 
klikkende schoenen op de te-
gelvloer buiten en in de keuken 
zal ik nooit meer vergeten. Toen 

opa in 1993 met pensioen ging, 
zette de liefde voor fietsen zette 
zich onder andere voort op de 
jaarlijkse pleinmarkten. Wim al-
tijd druk in de weer met het op-
scharrelen en opknappen van 
de fietsen. En Dickie nam haar 
plaats in bij het Rad van Fortuin. 

Menig Ugchelenaar en bezoeker 
van ver daar buiten zal een loot-
je bij haar hebben gekocht. Ook 
werden ze beiden vrijwilliger bij 
Randerode en Dickie ging bij de 
vrouwenvereniging. Een druk en 
sociaal leven, met een hart voor 
Ugchelen. 
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De FSG Campus, aan de rand van Ugchelen, wordt de 
komende jaren verder uitgebreid. Nieuwe gebouwen 
voor bedrijvigheid verrijzen in een bos- en parkachtige 
omgeving. Aangrenzend komen er veertien luxe wo-
ningen aan de Ugchelsegrensweg.
Je staat er er misschien niet iedere dag bij stil, maar 
vlak bij Ugchelen wonen honderden studenten van 
over de hele wereld. Aan de Laan van Westenenk, op 
het voormalige complex van uitgeverij Wegener, heb-
ben zij alle gelegenheid om hun (sport)opleiding in 
Nederland te combineren met hun favoriete sport. Vier 
jaar geleden namen de eerste studenten hun intrek op 
de FSG Campus. Het concept blijkt een succes, en 
dat maakt de weg vrij voor nieuwe toekomstplannen: 
het ‘Wegenercampus Masterplan’. De gemeente Apel-
doorn werkt hierbij samen met de eigenaren van de 
FSG Campus. Het uitgangspunt: sporten en gezond-
heid, innovatie en samenwerking, ontmoeten en delen, 
in een parkachtige setting.
Zo zijn er vier gebouwen voor bedrijvigheid gepland, 
van zes tot acht bouwlagen. Twee andere bebouwings-
clusters hebben drie tot vier bouwlagen. “Door de toe-
passing van aardse kleuren en veel glas passen ze 
uitstekend in het boslandschap”, staat in de brochure. 
Er wordt niet hoger gebouwd dan de boomtoppen. 
Parkeervoorzieningen worden bovendien verdiept of 
verdekt aangebracht. 

Opvallend zijn veertien kavels voor luxe woningen aan 
de Ugchelsegrensweg. Die staan los van de campus, 
maar maken wel onderdeel uit van dit project. Vrijstaan-

de woningen in een bosrijke omgeving zullen hier het 
beeld bepalen.
Op de campus is het de bedoeling dat er zich vooral 
organisaties vestigen die iets met de facetten van 
sport, medisch en onderwijs te maken hebben. Make-
laar Wilfred van Riggelen vindt dat deze invulling “tien 
keer beter” past bij deze omgeving. “Vroeger moest je 
hier uitkijken voor vrachtwagens. Straks wordt dit een 
prachtig gebied.” Hij ziet het voor zich dat er diverse 
wandelpaden komen vanaf de Ugchelsegrensweg en 
de Europaweg, naar het hart van de campus. “We vin-
den het belangrijk om historische zichtlijnen van bomen 
te behouden.” Er wordt bovendien meer verbinding ge-
zocht met de Veluwe en het sprengenbekenstelstel van 
Apeldoorn. Diverse flora en fauna kunnen zich zo door 
het gebied gaan begeven.
Van Riggelen benadrukt dat Ugchelenaren ook zeker 
welkom zijn. Voor een wandeling langs de grote vijver, 
de trimtoestellen in de buitenlucht, of het huren van een 
ruimte. Hij staat open voor input vanuit het dorp. “Het 
plan dat er nu ligt, is al helemaal uitgedacht. Maar er is 
wel ruimte voor flexibiliteit.” Het project is onlangs be-
sproken met de dorpsraad Ugchelen en wordt dit jaar 
voorgelegd aan de gemeenteraad van Apeldoorn. Hoe 
snel de ontwikkeling gaat, is mede afhankelijk van de 
vraag. Mogelijk gaat de bouw eind volgend jaar van 
start.
Het volledige plan is in te zien op 
www.vanriggelenvastgoed.nl/wegenercampus/

Simon Haverschmidt

Foto: Johan van Veen

Start voetbalschool Albatross
Op vrijdag 29 mei is de Albatross voetbalschool 
van start gegaan. Tot de zomervakantie is deze 
elke vrijdag van 15.30 tot 17.30 uur. Deze com-
merciële voetbalschool is geheel gratis voor le-
den van Albatross en bedoeld voor de JO9 tot en 
met JO12 (na de zomer ook voor de JO13). De 
trainingen zijn van hoog niveau, worden gegeven 
door gespecialiseerde externe techniektrainers 
om elk kind de kans te geven zich te ontwikke-
len als voetballer. Na de zomer zal dit een vaste, 
derde training zijn voor de selectieteams JO11-1, 
12-1 en 13-1. Andere teams (JO9, JO10, dames 

en niet-selectieteams) mogen dit zelf bepalen, 
komen kids als individu of komt een team als ge-
heel. Indien een team als geheel komt dan kan 
dit team bepalen of dit een tweede trainingsmo-
ment is of, net als de selectieteams, een derde 
trainingsmoment. Tot de zomervakantie is deel-
name naar eigen keuze, maar wel graag vooraf 
opgeven op techniektraining@uvvalbatross.nl. 
Alle kosten van deze commerciële, professionele 
trainingen worden voor Albatross-leden gedekt 
door middel van  sponsoring, zodat alle kids mee 
kunnen doen! Voor niet-leden is het mogelijk om 

ook deel te nemen aan deze voetbalschool. De 
kosten voor zes vrijdagen voor de zomervakan-
tie zijn 49 euro. Tevens is het mogelijk kinderen 
al vast op te geven voor komend seizoen (vol 
= vol…). De kosten voor september tot en met 
december (ongeveer twaalf vrijdagen) zijn 99 
euro. Hoe op te geven als betalende deelnemer 
aan de techniektraining op vrijdagmiddag? Stuur 
een mail naar techniektraining@uvvalbatross.nl 
onder vermelding van naam deelnemer, voetbal-
club plus elftal en telefoonnummer. Betaling gaat 
vervolgens ook per mail.

Plan voor meer gebouwen in het groen
CAMPUS ‘WEGENER’

Volg je een opleiding richting 
verpleegkundige en verzor-
gende en heb je deze zomer 
minimaal drie weken tijd over, 
dan is een vakantiebaantje bij 
thuiszorgorganisatie Verian een 
mooie gelegenheid ervaring op 
te doen. Het zijn de teams in 
Ugchelen en Hoenderloo die de 
tijdelijke versterking goed kun-
nen gebruiken. Zie voor meer 
informatie de internetsite van 
Verian, onder het kopje werken-
bij-Verian.

Zaterdag 20 juni organiseren 
drie fietsvrienden uit Ugchelen 
“Tour de Compassion” een fiets-
challenge voor het COVID-19 
noodhulpfonds van Compas-
sion. Het doel is gezamenlijk 
75.011 kilometer te fietsen en in 
euro’s op te halen.
De fietschallenge is voor alle 
leeftijden en niveaus. Stads-
fiets, e-bike, mtb of racefiets. 
Elke deelnemer kiest een af-
stand en bepaalt zelf een op 
te halen sponsorbedrag. Deel-
nemers ontwerpen hun eigen, 
unieke fietsroute langs een of 
meer georganiseerde pitstops. 
De start/finish is op de eigen 
oprit. De fietschallenge volgt 
de Covid-19 richtlijnen van de 
NTFU, waarbij op dit moment in 
groepen van max. vier fietsers 
wordt gereden.
Marijn van Brakel, een van de 
initiatiefnemers: “Het doel van 
75.011 euro’s komt overeen met 
de afstand tussen alle veld- en 
donorlanden waar Compassion 
werkzaam is. In veel ontwikke-
lingslanden zijn gevolgen van 
Corona enorm. Daar geldt: een 
dag niet werken is een dag niet 
eten. We wilden iets concreets 
doen voor de meest kwetsbare 
mensen in ontwikkelingslan-
den.”

inschrijven: 
www.tourdecompassion.nl

Verian zoekt
vakantiewerkers

Tour de Compassion
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De viervlek is een behoorlijk grote 
libel, die op de Veluwe vrij veel voor-
komt, vooral bij allerlei vennen en 
meertjes. Hier in de buurt komt hij 
veel veel voor bij het Salamandergat. 
Het is ook nog eens een vrij opval-
lende libel, door de kleur en de vlek-
ken op de vleugels. Op zich voor mij 
dus alle reden, om daar ooit een ver-
haaltje over te schrijven. Maar dat is 
nu op eens veel actueler geworden. 
Afgelopen week was ik weer eens 
bij zo’n ven en genoot weer van al 
die rondvliegende viervlekken. Ik zag 
er zeker wel 20. Maar opeens zag ik 
ook een libel, die net uit zijn larve-
huid was gekomen. De larf van een 
libel leeft altijd in het water. En dat 
kan wel zo’n vijf jaar duren. In die tijd 
leeft hij van andere waterdieren, die 
hij vangt met zijn grote kaken. Zo’n 
gevangen dier wordt dan helemaal 
leeg gezogen met die holle vang-
kaken. Als hij dan volwassen wordt, 
klimt de larf langs een plantensten-
gel het water uit. De huid van die larf 
barst dan aan de rugkant open en de 
volwassen libel komt er dan uit. Op 

de foto van de witte libel is rechts de 
huid van de larf nog te zien.Die vol-
wassen libel leeft trouwens niet erg 
lang; meestal maar enkele weken tot 
een paar maanden. Tot zo ver was al-
les duidelijk. Maar de libel die daar 
uit die huid was gekropen, kende ik 
helemaal niet als een libelle-soort. 
Het was een witte libel, het leek wel 
een albino! Gelukkig kon ik er een 
foto van maken. Maar dat hielp me 
nog helemaal niet aan de naam van 
die libel. Maar via waarneming.nl heb 
ik gelukkig een oplossing gekregen. 
Wat dan blijkt, is dat dit diezelfde 
viervlek is, die ik daar dus al heel 
veel zag. Maar op het moment dat ze 
uit hun larvehuid kruipen, hebben ze 
hun definitieve kleuren nog niet. Hun 
vleugels en lichaam moeten nog die 
definitieve kleur krijgen. Dat wist ik 
helemaal niet! Alles is dus uiteinde-
lijk op zijn pootjes terecht gekomen, 
maar ik ben er weer eens duidelijk op 
gewezen: je bent nooit te oud om te 
leren!

Tekst en foto’s: Gerard Koops

Theaterstraat Ugchelen, dat 
heerlijke feest met theater en 
muziek, die parel uit de Ug-
chelse sieraden gaat dit jaar 
niet door! Dit in afwijking van 
eerdere berichten in De Bron, 
voordat de crisis zich ging 
aandienen.

Het organiserend bestuur 
heeft nu tot afstel besloten. 
Terecht  ziet het bestuur geen 
mogelijkheid om de veiligheid 
van bezoekers en artiesten te 
waarborgen binnen de moge-
lijkheden van de Theaterstraat.  
Al die bezoekers op straat, in 
de huiskamers en in de feest-
tent…dat is niet verantwoord. 
De organisatie, de artiesten, de 
sponsoring, dat alles was al vrij-
wel rond…Wat een werk dat nu 
niet tot resultaat kan leiden! Wat 
dit virus al niet stukmaakt… De 
artiesten, waarmee afspraken 
waren gemaakt en de gasthe-
ren en -dames van de huiska-
merpodia aan de Ugchelse weg 
zijn als eerste ingelicht. 
En nu ook u…

Naast de teleurstelling is er ook 
de nuchtere blik vooruit: hoe nu 
verder? 

Het virus is nog wel geruime tijd 
onder ons en er is nu nog geen 
zicht op adequate geneesmid-
delen. De open lucht zou dan 
veiliger opties bieden. Over een 
paar maanden, als er mogelijk 
al meer (uit)zicht is, gaat het 
bestuur bespreken hoe we in de 
toekomst een theaterstraat eve-
nement zouden kunnen organi-
seren. Om de gedachten te be-
palen mikt het bestuur op 2022. 
Hoe moet dat feest er uitzien? 
Kan het in dezelfde, beproefde, 
vorm of toch anders? Verschil-
lende opties voor een feest met 
theater en muziek zijn al eens 
even snel de revue gepasseerd. 
Vele vergen een grotere orga-
nisatie en een deelname van 
meerdere participanten. 

Het bestuur vraagt hierbij inwo-
ners van Ugchelen om daarover 
mee te denken. Zij kunnen zich 
melden via het infonummer op 
de site info@theaterstraat.nl

Maar voor nu: heel hartelijk 
dank aan de organisatoren voor 
het vele voorwerk voor Thea-
terstraat Ugchelen 2020! Cha-
peau!

 Nico van Dam

Theaterstraat pas
weer in 2022?

 foto: Jan van Middendorp 

De viervlek niet uitgevlakt
NATUURLIJK UGCHELEN
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In deze lastige tijden horen we 
veel over staatssteun aan bedrij-
ven. Niet alleen bij ons, maar in 
heel Europa en de hele wereld 
worden bijvoorbeeld luchtvaart-
maatschappijen met miljarden 
euro’s op de been gehouden. Met 
name het belang van de werkge-
legenheid wordt dan iedere keer 
weer onderstreept. Niet alleen 
bij de luchtvaartmaatschappijen, 
maar ook bij andere bedrijven.

Op zich zijn die maatregelen wel 
te verdedigen; de uitzonderlijke 
toestand waarin we nu verkeren 
is nog niet eerder voorgekomen. 
Of  de maatregelen terecht zijn of 
niet, dat zullen we pas later kun-
nen weten. Maar het lijkt mij goed 
dat bedrijven die altijd netjes be-
lasting, in Nederland,  betalen in 
geval van hoge nood een beroep 
kunnen doen op de overheid.

De afgelopen week was in het 
nieuws dat ook een groot Ne-
derland bedrijf, beursgenoteerd, 
voor een dergelijke steun in aan-
merking komt. Niet zo vreemd, 
ware het niet dat de directeur nog 
gaarne een bonus wilde ontvan-
gen van een bedrag waar u en ik 
vermoedelijk een aantal weken 
voor moeten werken. Terecht? 
Daar kun je over discussiëren.  

Wat mij het meest verbaasde was 
het argument dat werd aangedra-
gen om die bonus te krijgen: wel-
iswaar was er nu een crisis met 
bijbehorende steunaanvraag, 
maar de bonus zou zijn vanwege 
de prestaties in 2019.

Kijk, dat is nu een manier van 
geld verdienen waar ik als klei-
ne ondernemer wel eens van 
droom: ik maak een beroerde tijd 
mee, koop van mijn laatste cen-
ten een mooie auto en ga dan 
naar het bijstandsloket van onze 
gemeente om financiële hulp te 
regelen. Ik ben benieuwd hoe de 
beste ambtenaar zou reageren. 
“Maar beste man, u rijdt in een 
spiksplinternieuwe auto!” En dan 
zeg ik: “Tja, ik heb vorig jaar een 
uitstekend jaar gehad hè! Maar 
nu is het geld op! En ik wil toch 
graag doorgaan met mijn toko-
tje!” Waarschijnlijk zal de ambte-
naar mij netjes uitleggen dat het 
leven nu eenmaal niet zo werkt…

‘Welkom op hoge hakken en blote voeten’
RESTAURANT HUIS 56

 Politienieuws

Ugchelen is sinds 4 juni een volwaardig restaurant 
rijker. Bij Huis 56 aan de Ugchelseweg kun je na het 
diner de stoelen kopen waar je even daarvoor op hebt 
gezeten. “Dit concept is uniek in Nederland.”
Wie met het vierkoppige team achter Huis 56 spreekt, 
ziet een stel gepassioneerde mensen. Ieder op hun ei-
gen vakgebied: eten, gastvrijheid en meubelen. Mike 
Heemsbergen ziet een droom na een jaar in vervul-
ling gaan, samen met mede-eigenaar Hans Grefhorst. 
“Toen het idee voor Huis 56 was ontstaan, zijn we gaan 
zoeken naar precies de juiste mensen”, vertelt hij. Dat 
bleken chef-kok Peter Driehuis en gastheer Bert Wol-
thuis te zijn.
De naam ‘Huis 56’ stond al eerder op de gevel van 
het pand; dertien jaar lang om precies te zijn. Over de 
comeback van de merknaam vertelt Heemsbergen: 
“Het is altijd een bekende naam gebleven voor meu-
belen, tot ver buiten Ugchelen. Dus daar wilde ik toch 
weer wat mee gaan doen. Dat, gecombineerd met de 
behoefte aan horeca in het dorp, heeft geleid tot een 
nieuwe versie van Huis 56.’’
Eigenlijk was het de bedoeling om in april al open te 
gaan. De coronacrisis gooide echter roet in het eten. 
De komende tijd is het restaurant annex brasserie open 
binnen de richtlijnen van het RIVM. Als de situatie weer 
normaal is, kunnen er zowel binnen als buiten zeventig 
mensen plaatsnemen. Het meubelgedeelte heeft een 
eigen onderkomen, aan de achterkant van het perceel.

Thuisgevoel
Bij binnenkomst valt meteen de warme sfeer op: het 
interieur bevat elementen van hout, baksteen, leer, en 

rieten meubelen. “Ik wil mensen een thuisgevoel ge-
ven”, zegt gastheer Wolthuis stralend. “Het is de be-
doeling dat hier activiteit is van ‘s ochtends vroeg tot 
‘s avonds laat. Of mensen nu voor een ijsje komen, 
een kop koffie, een diner of een wijntje ‘s avonds.’’ Het 
woord ‘verbinden’ staat voor hem centraal. Zowel tus-
sen de mensen onderling, als de verschillende onder-
delen van Huis 56. Dat komt symbolisch tot uiting in de 
100 jaar oude olijfboom op het terrasplein. De boom 
komt uit Noord-Italië, waar samen eten een belangrijk 
onderdeel van de cultuur is. In het zonnetje of juist op 
een zwoele zomeravond waan je je zó in een mediter-
raans land, terwijl je gewoon in het centrum van Ug-
chelen zit.
De menukaart is dan ook geïnspireerd op de Italiaanse 
en Franse keuken. “Maar wel met een moderne, Ja-
panse twist. Zo’n veertig procent van de gerechten is 
vegetarisch”, vertelt chef-kok Driehuis. “Er wordt hier 
dagvers gekookt. We willen de ingrediënten zo goed 
mogelijk tot hun recht laten komen.’’ Gasten kunnen 
een kijkje in de keuken krijgen, en zelfs hun eigen wijn 
uitkiezen in de ‘inloopkelder’.
Wanneer je juist de trap oploopt, beleef je een klein 
beetje Ugchelse geschiedenis. Hier was vroeger na-
melijk de malerij van Van Baak gevestigd. Stoere, ro-
buuste attributen zijn nog aanwezig op de derde en bo-
venste etage. Die authentieke sfeer loopt als een rode 
draad door het hele concept heen. “Karakter, kracht en 
harmonie”, zoals Heemsbergen het omschrijft. “Wij zijn 
er voor iedereen: of je nu op hoge hakken of op blote 
voeten komt.” Meer informatie op huis56.nl.

Simon Haverschmidt

We zijn 1 juni ruimschoots gepas-
seerd, maar op het moment van 
schrijven van deze rubriek is het 
31 mei. Ik ben benieuwd hoe het 
inmiddels gaat.
Aan het aantal meldingen en voor-
al ook de aard daarvan, merk ik 
dat het vooral ook voor de jeugd 
moeilijker wordt om zich aan de 
richtlijnen te houden; vooral ook 
om zich aan de normale fatsoens-

normen te houden. Ik heb diverse 
meldingen ontvangen over erger-
lijke overlast in De Goudvink en in 
het centrum van Ugchelen. Inmid-
dels heb ik van zeventien jonge-
ren de namen en heb ik de eerste 
huisbezoeken afgelegd. Ik heb 
goede hoop dat de overlast een 
stuk minder zal zijn, nu deze ge-
sprekken zijn gevoerd. Mochten er 
opnieuw klachten binnen komen, 

dan gaan we er zeker weer mee 
aan de slag.
Ik hoop dat we langzaam maar 
zeker met z'n allen stapjes vooruit 
kunnen zetten maar dat we ook 
verdraagzaam en behulpzaam 
naar elkaar zullen blijven.

Petra van Doorn
Twitter: polhurk

Petra.van.doorn@politie.nl

Mike Heemsbergen, Hans Grefhorst, Peter Driehuis en Bert Wolthuis poseren voor de gevel van Huis 56. 
Foto: Johan van Veen
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