
Kersvers Lid in de orde van Oranje Nassau Bennie Essenstam en echtgenote Yvonne heffen het glas. 
De voorman van De Kromme Zweppe kreeg de onderscheiding tijdens de menwedstrijden om de Es-
senstam Bokaal.  Lees het artikel op pagina 11.

De Waterloopleinmarkt in Ugchelen is bekend binnen en buiten 
Apeldoorn. Maar door de corona crisis liep alles anders dit jaar, geen 
50e markt, maar wel spullen in de opslagkelder. Heel veel spullen die 
normaal in de winter verkocht worden zoals kerstartikelen en speel-
goed maar ook sfeerartikelen en kleding die gebonden zijn aan het 
seizoen liggen in de opslag te wachten om verkocht te worden.

Net zoals andere rommelmarkten in de regio start het team van de 
Waterloopleinmarkt een kleine pop-up store in de kelder van de Dui-
ker. Een gezellige snuffel kelder die wekelijks aangevuld wordt met 
nieuwe artikelen.  We openen de deuren voor de eerste keer op 
woensdag 21 oktober en zijn tot en met 17 december open. Daarna 
evalueren we of we in het nieuwe jaar hiermee doorgaan In de kelder 
zal een maximum gelden voor het aantal bezoekers wat tegelijk aan-
wezig is, zodat er anderhalve meter afstand gehouden kan worden.  
Goederen inbrengen kan voorlopig nog niet, we hopen dat u die nog 
even bewaart tot dat we weer ruimte in ons magazijn hebben.  

De medewerkers van de Waterlooplein pop-up store staan te trap-
pelen om aan de slag te gaan. 

Omdat wij in een kelder gehuisvest zijn is het lastiger te bereiken 
voor mensen die slecht ter been zijn en afhankelijk van een rollator.
De openingstijden van de pop-up store/snuffelkelder zijn op woens-
dag van 9.30 – 12.00 uur en op donderdag van 19.00 – 21.00 uur. 
De ingang van  de kelder bevindt zich aan de achterzijde van de 
Duiker, Hoenderloseweg 10, Ugchelen. 

Voor actuele informatie kunt u terecht op www.bronkerk.nl 
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de koffie loopt
sportiever wordt het niet 
vandaag
motregens en wind

Nico van Dam

Ugchelse haiku

Hek gehackt? 

Pop-up store van
Waterloopleinmarkt

Koninklijke waardering
Feestje in de kerk
Uitnodiging voor (o)pa, (o)ma en 
(klein)kinderen.

Lees verder op pagina 3 >>

Doorgaande route afgesloten
Geen doorgang meer van Goud-
vink naar BT Ugchelen.

Lees verder op pagina 5>>

‘Hemels perspectief?’
Ds. Eline van Iperen stelt de 
vraag: Hoe kunnen wij meewer-
ken aan de hemel op aarde

Lees verder op pagina 7 >> 

Startweekend
Foto’s en tekst voor en na het 
startweekend

Lees verder op pagina 9 >>

Plaatselijke lintjesregen
Lintjes voor twee bijzondere 
Ugchelnaren.

Lees verder op pagina 11 >>

Pyjamaschildwants
Gerard Koops heeft weer een bij-
zonder dier gevonden.

Lees verder op pagina 15 >>

In deze Bron o.a:

De Bron 
zoekt dringend!!!

enthousiaste 
medewerkers

Een bijdrage leveren aan de informa-
tievoorziening in Ugchelen vanuit de 
Bronkerk? Een beetje creativiteit en 
gevoel  voor  taal? Dan bent u de-
gene die we zoeken om de Bron sa-
men met de redactie, schrijvers en 
fotografen te maken. Iedereen, jong 
en oud, is van harte welkom.

Interesse? Kom gerust een keer 
vrijblijvend kijken en meedoen!

Neem contact op met de secreta-
ris van de redactie: Hester Altink via  
hester.altink@gmail.com of 
06-14930648.



DE BRON 07-10-2020 2

DE BRON
KERK- EN DORPSBLAD
Verspreiding in Ugchelen: 
om de 14 dagen huis-aan-huis
Oplage: 2750 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:
Johan van Veen, tel. 5062373
Volgende Bron verschijnt op 21 oktober  
Kopij en advertenties via:
ugchelendebron@bronkerk.nl 
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 12 oktober 19 uur    
Coördinator advertenties:
Teun van Amersfoort, tel. 5411491
bronadvertenties@bronkerk.nl
Verspreiding en bezorgklachten:
bronbezorging@bronkerk.nl
tel. 5422382

PRAKTISCHE GEGEVENS KERK
Kerkelijk centrum:
“Bronkerk” en “De Duiker”
Hoenderloseweg 10, 7339 GH
tel. 5334859
Beheerde: Mw. Angelike Soulier
beheerder@bronkerk.nl 
Mobiel tel. 06-50525501
Predikanten: 
Ds. A.R. Davelaar,
Tel. 06-12837524 predikantRD@bronkerk.nl
Ds. E. van Iperen, tel. 8438214
predikantEI@bronkerk.nl 
Kerkelijk werker: 
R. Groen, tel.06-18270616 
kerkelijkwerker@bronkerk.nl  
Kerkenraad:
Voorz.: 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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Er mogen met een beperkt aantal 
mensen kerkdiensten worden ge-
houden. 
Voor het bijwonen van een dienst 
in de Bronkerk moet u zich voor-
af – liefst vóór vrijdag 12.00 uur 
– aanmelden via www.meevie-
ren.nl/bronkerkugchelen of tel.  
06-10917060.
De kerkdiensten in de Bronkerk 
zullen ook via www.kerkomroep.nl 
digitaal te beluisteren zijn. Raad-
pleeg de website van de Bronkerk 
(www.bronkerk.nl) voor actualitei-
ten.
Ook voor de vieringen van de 
Emmaüsparochie moet u zich 
vooraf opgeven voor vrijdag 18.00 
uur. Zie hiervoor de website:  
www.meevieren.nl/emmausen-
franciscusenclaraparochie.
Wat betreft de diensten in Ran-
derode melden wij dat deze voorlo-
pig nog t/m oktober niet doorgaan. 

Zaterdag 10 oktober
ONZE LIEVE VROUWEKERK 
Voor aanmelden zie hierboven.
16.30 uur: Eucharistieviering, pas-
toor Hermens en diaken R. Das-
horst, m. m. .v. Cantor., Jeanette 
Niekus en Ronald van Drunen.

Zondag 11 oktober
BRONKERK – Om u aan te mel-
den voor de dienst zie hierboven.
10.00 uur: ds. H. van Boggelen 
(Deventer).
ONZE LIEVE VROUWEKERK 
Voor aanmelden zie hierboven.
10.00 uur: Eucharistieviering, pas-
toor Hermens, Gregoriaans.

Zaterdag 17 oktober
ONZE LIEVE VROUWEKERK 
Voor aanmelden zie hierboven.
16.30 uur: Eucharistieviering, pas-
tor Sebastian, Samenzang m. m. 
v. Hans Veldkamp en Lylian Huis-
man.

Zondag 18 oktober
BRONKERK – Om u aan te mel-

den voor de dienst zie hierboven.
10.00 uur: ds. E. van Iperen, Maal-
tijd van de Heer.
ONZE LIEVE VROUWEKERK 
Voor aanmelden zie hierboven.
10.00 uur: Eucharistieviering, pas-
tor Sebastian, Credo.

De lezingen in hoofd- en neven-
dienst kunnen van elkaar afwijken. 
We noteren in deze rubriek de le-
zingen van de kindernevendienst.
De uitgangs-collectes zijn in sep-
tember en oktober bestemd voor 
de “Stichting Leergeld”.

Zondag 11 oktober
Vandaag mogen we een goede 
bekende welkom heten; ds. Han-
nie van Boggelen uit Deventer is 
vandaag onze voorganger. Fijn 
haar weer te horen en te ontmoe-
ten.
Uit Bijbel Basics: Jezus, Mozes 
en Elia. Deze zondag is de derde 
van een blok met vier verhalen uit 
het evangelie volgens Matteüs. Elk 
van de vier verhalen vertelt iets 
over de macht van Jezus.
Op deze zondag staat Matteüs 
17:1-13 centraal: een verhaal dat 
laat zien van wie Jezus zijn macht 
heeft gekregen.
Collecte diaconie: Eigen diaconie.

Zondag 18 oktober
Onze voorganger voor vandaag 
is ds Eline van Iperen. We vie-
ren met elkaar de Maaltijd van de 
Heer.

Uit Bijbel Basics: Jezus spreekt 
recht. Deze zondag is de vierde 
van een blok met vier verhalen uit 
het evangelie volgens Matteüs. Elk 
van de vier verhalen vertelt iets 
over de macht van Jezus.
Op deze zondag staat Matteüs 
25:31-40 centraal: een verhaal 
waarin Jezus vertelt dat de Men-
senzoon (Jezus zelf) als koning 
de mensen in twee groepen zal 
verdelen: een groep aan zijn rech-
terkant en een groep aan zijn lin-
kerkant.
Collecte diaconie: Kerk in Actie.

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

MELDPUNT BIJ OVERLIJDEN
Marinus Ditzel, tel. 06-34827579
b.g.g. Ans van Amersfoort, tel.  
06-55588273

Collectes in deze periode
Om gemeenteleden de mogelijkheid te bieden hun collecte giften voor 
kerk en diaconie te kunnen overmaken in plaats van in de collectezak te 
deponeren, volgen hierbij de bankrekeningnummers waarop men even-
tuele “collecte”-giften kan storten:
Kerk:  IBAN NL34 RABO 0393 4846 96, ten name van: PKN Gemeente 
te Ugchelen, o.v.v. collectegeld voor de kerk
Diaconie: IBAN NL72 RABO 0103 1157 73, ten name van: Diaconie 
Prot. Gemeente te Ugchelen, o.v.v. collectegeld voor de diaconie
Uitgang:  zie het diaconienummer o.v.v. uitgangscollecte.

Uitnodiging voor (groot)ou-
ders en hun kinderen van on-
geveer 3 t/m 11 jaar om op 
zondag 11 oktober a.s. een 
“Feestje in de Kerk” mee te 
vieren, gebaseerd op het con-
cept van Kliederkerk. We star-
ten om 16.00 uur met allerlei 
leuke activiteiten in en rond de 
Bronkerk. Ieder kind krijgt een 
stempelkaart en kan daarmee 
verschillende opdrachten, ge-
relateerd aan het Bijbelver-
haal, uitvoeren samen met 
hun (groot)ouders. Daarna ko-
men we samen in de kerk waar 
we luisteren naar een Bijbel-
verhaal en daarbij passende 
liedjes zingen. Tot slot eten 
we samen in de grote zaal.  

We proberen alles zo “Coro-
na-proof”- mogelijk- te doen. 
Om ongeveer 18.30 uur is 
het afgelopen. Het thema is 
DE SCHEPPING, een mooi 
onderwerp, waarbij we leuke 
bezigheden hebben gezocht. 
En na afloop krijgen alle kinde-
ren een bijzondere verrassing 
mee naar huis. Ouders en/
of grootouders zijn van harte 
welkom en neem gerust een 
vriendje of vriendinnetje mee. 
Ben je nog nooit geweest, 
kom dan eens meedoen. Ie-
dereen is welkom. Wel graag 
opgeven i.v.m. corona-regels 
en de maaltijd via mailadres: 
feestjeindekerk@bronkerk.nl.

De artikelen voor de voedsel-
bank kunnen vanaf nu alleen 
naar de kerk worden gebracht, 
dus niet meer Karhulstraat 19.
Het was geweldig dat er zo-
veel is gebracht hier aan huis 
maar gezien de weersomstan-
digheden is er voor gekozen 
om dit nu te stoppen.
Hartelijk dank namens de 
voedselbank voor de kratten 
die afgeleverd zijn, ze waren 
er erg blij mee.

wo  7 okt. Mat. 20:1-16
do  8 okt. Mat. 20:17-34
vrij  9 okt. PS 122
za  10 okt. Ezra 1:1-11(-2:70)
zo  11 okt. Ezra 3:1-13
ma  12 okt. Ezra 4:1-16
di  13 okt. Ezra 4:17-5:5
wo  14 okt. Ezra 5:6-17
do  15 okt. Ezra 6:1-5
vrij  16 okt. Ezra 6:6-12
za  17 okt. Ezra 6:13-22
zo  18 okt. Mat. 21:18-22
ma  19 okt. Mat. 21:23-32
di  20 okt. Mat. 21:33-46

Kerkdiensten

Wie, maar ook wat zien wij als 
we naar Jezus kijken?

BIJ DE DIENSTEN

Voedselbank

Feestje in de kerk 

UIT DE BIJBEL
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OKTOBER 2020
20 oktober:  Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

NOVEMBER 2020
17 november: Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

DECEMBER 2020
15 december: Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

JANUARI 2021
2 januari:  Nieuwjaarsbijeenkomst UB/DR
19 januari:  Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

FEBRUARI 2021
16 februari:  Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

MAART 2021
16 maart:  Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

APRIL 2021
20 april:  Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

Elke dinsdag van 18.30 tot 19.30 uur is de wijkagent aanwezig in UB.

De activiteiten van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen worden voor ver-
slaglegging 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 filmbeelden en 
voor het gebruik, publicatie en de opslag daarvan.

Agenda
Waarover sprak de dorpsraad?

In de maanden maart tot en met 
juni heeft de Dorpsraad niet fy-
siek vergaderd. In de achter ons 
liggende vakantieperiode is bij 
de Dorpsraad de deur niet op 
slot gegaan en in juli heeft weer 
een eerste vergadering plaats-
gevonden.
In de bestuursvergaderingen 
van juli, augustus en september  
2020 kwam onder meer aan de 
orde:

Burgerparticipatie: Hierover is 
ondertussen een PMA geweest 
en nu zal besluitvorming moeten 
gaan plaatsvinden. Aangezien 
de Dorpsraad nog steeds van 
mening is dat er voor Dorps- 
en Wijkraden een belangrijke 
rol kan en misschien wel moet 
zijn in de contacten naar de ge-
meente is door de Dorpsraad  
Ugchelen nogmaals een brief 
aan de Raad en het College ge-
schreven. Hierop is nog geen re-
actie ontvangen.

Nieuwbouw Basisschool De-
Touwladder. De zorgen voor 
de verkeersveiligheid t.a.v. de 
verkeersdrukte die zal gaan ont-
staan op de Bogaardslaan bin-
nen de huidige plannen voor de 
nieuwbouw zijn in de contacten 
met de gemeente nog niet weg-
genomen. Dit blijft een punt op 
de agenda van de DR.

Algemene Ledenvergadering. 
Via een artikel in de Bron is het 
besluit aangekondigd om dit jaar 
geen ALV te houden. De CO-
VID-19 maatregelen maken het 
onmogelijk om alle leden bijeen 
te brengen. De stukken over het 
verenigingsjaar 2019 zijn wel ge-
publiceerd op de website van de 
Dorpsraad.

GP. Duuringlaan. Op aandrin-
gen van de DR heeft de ge-
meente de toezegging gedaan 
om in het derde kwartaal 2020 
een informatiebijeenkomst te 
houden.

Bouwproject CODA-terrein. 
Omwonenden en ook de Dorps-
raad zijn niet gelukkig met de 
voorgestelde plannen die naar 
de mening van de Dorpsraad 
niet passen in de samen met 
de gemeente opgestelde cen-
trumvisie. De door de Dorpsraad 
ingediende zienswijze hierover 
is aan de inwoner openbaar 
gemaakt door publicatie op de 
website en in De Bron. 

Plannen Breustedt-/Texoclean 
terrein. De Dorpsraad blijft hier-
over in gesprek met de ontwik-
kelaar. Het plan is besproken in 
de PPI bij de gemeente, maar 
formeel nog niet voorgelegd aan 
de Dorpsraad. Zodra mogelijk 
zal hierover verder gepubliceerd 
worden.

Ook dit keer waren het vergade-
ringen met een veelvoud aan on-
derwerpen over het leven en wo-
nen in ons mooie dorp Ugchelen. 
Wilt u ook een bijdrage leveren 
aan het verbeteren van de leef- 
en woonomstandigheden in uw 
dorp, wordt dan gratis lid van de 
Vereniging Dorpsraad Ugchelen. 
Dat kan via onze website www.
dorpsraadugchelen.nl/lid-wor-
den of door een brief te sturen 
naar Dorpsraad Ugchelen, Post-
bus 3138, 7339 ZG Ugchelen. 
Met uw steun, zal onze Ugche-
lense stem nog “luider” klinken 
binnen de gemeente Apeldoorn.

NIEUWS VAN DE DORPSRAAD

Foto: Dirk Reiding

Al een tijd lang was het mogelijk om vanuit  
Ugchelen via het park De Goudvink en het Bedrijven-
terrein Ugchelen (BT Ugchelen) op de laan van We-
stenenk te komen. Onlangs kwam daaraan weer een 
einde. Aangezien de Dorpsraad een aantal malen werd 
benaderd met vragen over deze hernieuwde afsluiting 
is een toelichting op z’n plaats.

Het BT Ugchelen is een particulier terrein en was in 
het verleden altijd volgens de geldende vergunningen 
en regelgeving omheind. Voor het uitvoeren van werk-
zaamheden door de gemeente is er in goed overleg 
met de beheerder van het bedrijventerrein een opening 
in het hekwerk gemaakt. Na afronding van de werk-
zaamheden heeft de beheerder destijds besloten om 
dit voorlopig nog niet af te sluiten en zodoende kon-
den voetgangers en fietsers hiervan gebruik maken. 

De laatste tijd ondervindt men op het bedrijventerrein 
toch wel enige overlast van mogelijke hangjongeren en 
hebben bedrijven aangegeven dat er onveilige situaties 
(kunnen) ontstaan. Aangezien er op het bedrijventer-
rein gewerkt wordt met zwaar materieel en veelvuldig 
met heftrucks wordt gereden, zit een ongeluk met fiet-
ser of voetganger in een klein hoekje. Dit is uiteraard 
een onwenselijke situatie en de eigenaar kan en wil 
hiervoor terecht ook niet de verantwoordelijkheid dra-
gen. Daarom is besloten om de oude situatie te her-
stellen en het hekwerk weer volledig te sluiten. Binnen 
de geldende vergunning is geen recht van overpad en 
is het terugplaatsen van het hek en het weer afsluiten 
van het BT Ugchelen vanuit het park De Goudvink ge-
heel volgens de regelgeving. Vanaf nu moeten we dus 
weer even een stukje omlopen of omfietsen om onze 
bestemming te bereiken.

‘Doorgaande route’ Goudvink  naar Bedrijventerrein
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Ze waren 11, en zaten op basiscatechese. Ze vroe-
gen mij: “Hoe kunnen wij meewerken aan de hemel 
op aarde?”
Ik werd er stil van. Zo jong, en dan deze vraag!
Ik zei: “Wat ik jullie ga zeggen is misschien geen leuk 
antwoord, maar ik zeg het toch. Om de hemel op 
aarde te laten komen zijn er drie werkwoorden be-
langrijk: liefhebben, recht doen en delen, óók als het 
moeilijk wordt”.

Ik gebruikte dit voorbeeld tijdens het startweekend 
van de Bronkerkgemeenschap, toen het ging over 
“het goede leven”. Want bij het nadenken over het 
goede leven kunnen wij niet voorbijgaan aan de he-
mel.
Juist dat hemelse perspectief zorgt ervoor dat we het 
goede leven niet gaan verwarren met een leuk leven, 
of met een lekker leventje, of met een gemakkelijk 
leven. Het hemelse perspectief voorkomt ook dat we 
een is-gelijk-teken plaatsen tussen het goede leven 
en ons vakantie-ideaal, of ons pensioen-ideaal waar 
alles draait om genieten. Het zorgt er ook voor dat 
het goede leven niet staat of valt met onze gezond-
heid. Hoe graag wij elkaar ook zeggen: “Als je maar 
gezond bent...”.

Het hemelse perspectief is het perspectief van wat 
toekomst geeft; het perspectief van ruimte, gerech-
tigheid en goedheid, waar mensen tot hun recht ko-
men; het perspectief dat in beeld komt doordat de A/
ander in beeld komt; het perspectief van Gods glim-
lach over alles en allen. Natuurlijk is er niets mis met 

genieten; het he-
melse perspec-
tief zorgt er ech-
ter voor dat we 
anderen laten 
meegenie ten. 
Dat het ons niet 
gaat om hebben, 
maar om liefhebben. Niet om recht hebben op (op 
geluk bijvoorbeeld), maar om recht doen (en daar-
door gelukkig worden). Niet om het investeren in het 
dikke ik, maar om het investeren in relaties.

Het goede leven in hemels perspectief heeft altijd 
met relaties te maken.
En de weg er naar toe is niet de weg van zelfhandha-
ving en eigenbelang, waar de A/ander buiten beeld 
raakt, maar de weg van liefhebben, recht doen en 
delen – óók als het moeilijk wordt.

In de Bronkerk zingen we daarom soms:
“Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen
zij gaat in alle nood door heel het leven heen.
Omdat zij niet vergeet wie godverlaten zijn,
de wereld hemelsbreed zal goede aarde zijn”.

Dat ruime perspectief moet ons bijgebracht worden, 
liefst al op jonge leeftijd.
Want jong geleerd, oud gedaan. Hopelijk. Oók als 
het moeilijk wordt.

Ds Eline van Iperen

Hemels perspectief
OVERWEGINGBasiscathechese 

Vanaf 13 oktober start de 
Basiscatechese weer in de 
Bronkerk Basiscatechese is 
een cursus voor kinderen die 
in groep 7 en 8 van de basis-
school zitten. Met leuke cre-
atieve werkvormen (bijvoor-
beeld met proefjes, quizzen, 
spellen etc.) leren de kinde-
ren de belangrijkste punten 
van het christelijk geloof en 
wat de kerk doet. Iedereen is 
van harte welkom of je nu wel 
of geen lid bent van een kerk. 

We komen in de maanden  
oktober t/m april totaal 10 
keer bij elkaar op de dinsdag-
middag van 15:30 tot 16:30 
uur in de Bronkerk. 

Interesse of vragen? 
Mail of bel met Patricia 
van der Zwan Voorzitter 
JR@Bronkerk.nl, dan ontvang 
je alle verdere informatie.

Honingmarkt in coronatijd Samen handen uit 
de mouwen, in en 

rond de kerk
Voor de organisatie van de imkersvereniging was het spannend hoe de opening van de 54ste 
Honingmarkt zou verlopen.  Om een opeenhoping van wachtende klanten te voorkomen was er 
dit jaar geen officiële opening van de markt. Hoewel in de media was vermeld dat de verkoop rond 
10.30 uur zou beginnen stonden om 09.00 uur de eerste honingliefhebbers al te wachten. Tegen 
kwart voor tien stond alle aangevoerde honing netjes uitgestald in de kramen en ging de verkoop 
van start. 

De coronamaatregelen werden keurig gehandhaafd. De bezoekersstromen gescheiden, desinfec-
teren bij de ingang en duidelijke afscheidingen bij de kramen, die ruim waren opgesteld. De bezoe-
kers hielden zich er keurig aan en gaven elkaar de ruimte. 
Door de droogte en hoge temperaturen viel de oogst van de heideraathoning dit jaar wat tegen. 
Voor veel honingliefhebbers is dit juist de honing. Om 12.00 uur was de heideraathoning dan ook 
zo goed als uitverkocht. Het alternatief was heidehoning in de pot met daarnaast natuurlijk de vele 
soorten Nederlandse honing.  Deze werd dan ook met tassen vol ingeslagen. Tegen sluitingstijd van 

de markt waren er gro-
te gaten geslagen in 
de uitgestalde honing 
in de kramen. Mede 
door het mooie  weer 
en de prettige samen-
werking met Gon en 
Toon van het UB kijken 
de imkers en de orga-
nisatie terug op een 
geslaagde markt.  Het 
blijft wel jammer dat 
door de korte voorbe-
reidingstijd de Natuur- 
en Hobbymarkt dit jaar 
niet georganiseerd kon 
worden.    

Tekst en foto:  
Nolly Spijkerman-

Verbeek

Ons kerkgebouw en het erf vragen de 
nodige aandacht. Met de winter voor de 
deur is het zaak om het een en ander nog 
eens na te lopen en op te frissen. Voor 
het buitenwerk betekent dit dat het plat-
te dak en de dakgoten moeten worden 
schoongemaakt zodat het hemelwater 
onbelemmerd kan worden afgevoerd. De 
bestrating en het grint moet van onkruid 
worden ontdaan en het grint aangevuld. 
Na winter wordt ook het tuinonderhoud in 
eigen beheer gedaan.

Ook in de kerk zijn er ook allerlei klusjes 
te doen zoals het spinrag verwijderen, 
het hang- en sluitwerk controleren, de 
luchtfilters schoonmaken enz. Wie komt 
helpen op vrijdag 6 november van 8.30u 
tot ongeveer 14.00u met de binnen- en de 
buitenboel van de kerk? Veel handen ma-
ken ligt werk, het is gezellig en bespaart 
kosten! Voor de inwendige mens (koffie, 
soep, broodjes) van de harde werkers 
wordt tijdens de werkzaamheden ge-
zorgd.

Ook  volgend jaar wordt deze actie her-
haald, op vrijdag 5 maart en vrijdag 7 mei.
Meldt u aan op de flap-over in de 
hal of bij Gert Dijk 055-5421630 -  
gert.dijk@dijkconsult.nl
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En het was een goed leven dat 
startweekend van de Bronkerk 
op 19 en 20 september! 

De werkgroep had originele 
workshops bedacht waar veel 
gemeenteleden aan mee de-
den. En dat alles rond de vraag, 
wat maakt het leven goed? Zo 
maakte een groep een wande-
ling naar het Salamandergat, 
anderen maakten foto’s in ons 
mooie dorp of  fraaie bloem-
stukjes voor mensen die het in 

deze tijd extra moeilijk hebben. 
Onder deskundige leiding wer-
den haiku’s  geschreven, naar 
muziek geluisterd waar je blij 
van wordt en na afloop werd er 
gezellig ‘op afstand’ nagepraat. 
Met soep en broodjes sloten 
de ouderen de dag af. Voor de 
jongeren volgde nog een koude 
nacht kamperen op het grasveld 
voor de kerk met een spel en 
natuurlijk een kampvuur.
Met 90 bezoekers was de 
kerk vol voor de startdienst en 

vierden Floor, Milou en Maar-
ten het Keerpuntfeest. Altijd 
weer een indrukwekkende ge-
beurtenis, waarin ouders hun 
kind letterlijk een stap naar 
een zelfstandiger leven la-
ten zetten. Het feest markeert 
de overstap van basisschool 
naar het voortgezet onderwijs.  

We hoopten deze zondag weer 
te kunnen zingen, maar de toe-
name van het aantal corona be-
smettingen maakte dit niet ver-

antwoord. Toch voelden we ons 
meer dan ooit verbonden. Na 
de dienst was er koffie met iets 
van het goede leven. De warme 
najaarszon maakte het gelukkig 
mogelijk alle activiteiten buiten 
te organiseren. Samen konden 
we ‘Het goede leven’ beleven 
en kregen we de oproep ook an-
deren in dit leven te laten delen. 

Het leven dat we zo gemist heb-
ben en waarvan we hopen dat 
het gauw terug komt. 

Dat wil toch iedereen: ‘Een goed leven’ ! 

Fotocollage: Bronfotografen

Als het u net zo vergaat als mij, dan blij-
ven de woorden “het goede leven” ook na 
het startweekend nog flink rondzingen in 
het hoofd. Ze doemen op bij de herinne-
ringen aan het startweekend dat op zo-
veel manieren dat goede leven present 
stelde, en waar we met zo velen van heb-
ben genoten en in hebben gedeeld. En 
dat alles ook nog eens onder de zon die 
ons het hele weekend bleef vergezellen.  
De woorden “het goede leven” komen, 
vergezeld met een glimlach, ook tevoor-
schijn bij de gedachte aan wat achter de 

schermen ook nog gebeurde: de pannetjes 
soep die zijn gebracht naar mensen die 
zich op het laatst moesten afmelden en in 
quarantaine gingen, en de zelfgemaakte 
bloemstukjes die werden uitgedeeld....  
Maar ook bij nieuwe ervaringen afgelopen 
week bleven ze mijn gedachten kleuren. 
Bij vreugde en verdriet. Ik genoot afgelo-
pen maandag van het goede leven toen 
ik met mijn 84-jarige moeder een dagje 
rondfietste door een zonovergoten park 
De Hoge Veluwe: zoveel om samen van 
te genieten. En sinds ik een dag later het 

droeve bericht kreeg van het plotselinge 
overlijden van een dierbare vriendin ko-
men er telkens weer nieuwe herinneringen 
boven van wat wíj samen hebben mogen 
delen en wat zo bijdroeg aan ons beider 
goede leven. Vreugde en verdriet: in het 
goede leven straalt Gods zon over beiden.  
Of, met de woorden van lied 650: Gods 
goedheid is te groot voor het geluk alleen, 
zij gaat in alle nood door heel het leven 
heen. 

Ds Eline van Iperen

De week na het Startweekend
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“Opeens zag ik Nathan Stukker 
met burgemeestersketting rond-
lopen. Toen voelde ik al nattig-
heid. Wat een verrassing, heb ik 
dat nou echt verdiend?”, aldus 
Bennie Essenstam toen hij bij de 
microfoon geroepen werd voor 
een officiële huldiging. Op een 
besloten wedstrijd om de Essen-
stam Bokaal van de ‘Kromme  
Zweppe’ op zaterdag19 septem-
ber kreeg Bennie Essenstam zijn 
welverdiende lintje. Niemand in 
Ugchelen betekent zoveel voor 
de paardensport als hij:  De 
Kromme Zweppe, met gehandi-
capten rijden, Stichting Vrienden 
van de Hamermolen, onderhoud 
Klompenpaden, Paardenvrien-
den Midden Veluwe, enz.,
Zoals zo vaak bij de uitreiking 
van Koninklijke onderscheidin-
gen, was het een grote verras-
sing voor Bennie. Zijn vrouw 
Yvonne wist ervan, maar kon het 
maar moeilijk verborgen houden. 
Al vond Bennie het wel gek, dat 
hij iets fatsoenlijks aan moest 
trekken voor die wedstrijd! Lid in 
de orde van Oranje Nassau, een 
Koninklijke onderscheiding voor 
deze volbloed paardenman en 
men-specialist! Wegens de Co-
rona moest Yvonne hem zelf de 
onderscheiding opspelden!
Al 29 jaar geleden is dat begon-
nen toen Wilma Moerman een 
ernstig ongeluk kreeg en een 
dwarslaesie opliep. Samen met 

de vader van Wilma, Aad Moer-
man, is hij toen gestart met het 
gehandicapten rijden. De men-
kar werd ervoor aangepast en 
uiteindelijk kreeg Wilma de teu-
gels weer in de hand. Trotse 
ouders Aad en Henny Moerman 
met tranen in de ogen aan de 
kant. Iedereen hielp mee, zoals 
de Hoenderloo groep en vele an-
deren.
Bennie is al 25 jaar vrijwilli-
ger Stichting Paardrijden voor 
gehandicapten in Apeldoorn. 
Maar ook organiseert hij de  
Apeldoornse Ruiter- en Menkam-
pioenschappen en is daar jurylid. 
En natuurlijk is de Vereniging 

Het Apeldoornse Aangespannen 
Paard ‘De Kromme Zweppe’ zijn 
alles. Op de wedstrijden zijn zo-
wel Nationaal als Internationale, 
menners te vinden. “Hele leuke 
contacten maak je zo” zegt Ben-
nie trots. Wim de Poorter kwam 
met zijn vierspan uit België om 
de uitreiking bij te wonen. Gaf 
ook nog een clinic op deze fees-
telijke wedstrijd. Kortom, Bennie 
is een bijzondere en gewone 
man, die zich inzet met hart en 
ziel. Dat lintje heeft hij zeker ver-
diend en heel Ugchelen kan trots 
zijn op deze man! 

Tineke van den Hazel

Een bijzondere man, een bijzonder lintje. Al vele jaren 
woont hij in Ugchelen naar volle tevredenheid. Harry 
is een technische en vrolijke man van 78 jaar, voor 
het vele vrijwilligerswerk is hij onderscheiden met 
een lintje. In  Apeldoorn opgeleid als scheepswerk-
tuigkundige maakte hij het stoomgemaal in Putten 
weer draaiende. “Stoommachines werken zo mooi” , 
“veel onderdelen maak ik nog zelf” zegt hij heel en-
thousiast.  De stoomsleepboot uit 1906, waarmee 
Sinterklaas in Nijkerk werd binnen gehaald, heeft hij 
met diverse vrienden weer vaarklaar gemaakt, voor 
de sloop weggehaald.  “Wat een klus, prachtig werk!”                                                                                                                                           

Als enthousiast erelid van de 50 jaar jubilerende  
Apeldoornse duikclub, duikt hij nog steeds. Samen 
met zijn even enthousiaste vrouw Riet maakt hij daar-
door vele reizen. Haaien duiken in Zuid Afrika brengen 
mooie herinneringen boven.”Prachtig en nooit bang.”
Harry heeft vele jaren bij Philips gewerkt en zo is hij 
dan ook in Ugchelen komen wonen. In zijn tuin aan 
Grunsvoort blijkt nog een hobby, vogels. Vroeger 
had hij de hele tuin volgebouwd met volières. Be-
stuurlijk was hij betrokken bij de ‘Kanarievereniging  
Apeldoorn’. Zelf heb ik geen kanaries, maar wel ze-
bravinken in alle soorten en maten.
Een verenigingsmens, niet voor een gat te vangen! 
Voor al zijn verenigingswerk is hij onderscheiden als  

‘Lid van de 
orde van Oran-
je Nassau”, 
daar is hij best 
wel trots op. 
In Ugchelens 
Belang kreeg 
hij, tijdens de 
receptie van 
de jubilerende 
duikclub, op 
voordracht van 
Henk Bronk-
horst uit han-
den van de loco 
burgemeester 
Detlev Cziesso 
de versierse-
len uitgereikt. 
Riet toont de 
doos met versierselen aanlopen, zichtbaar trots dat hij 
zo gehuldigt werd! Verenigingswerk, doe je nooit al-
leen, maar in de eerste plaats moet je vrouw er achter 
staan. Voor Harry geldt dat natuurlijk ook maar al zijn 
mede vrijwilligers zal hij ook nooit vergeten.  

Tineke van den Hazel

Lintje voor Bennie Essenstam
PAARD DAT DE HAVER VERDIENT

De collecte van ReumaNederland 
in het voorjaar moesten we door 
corona afblazen.
Die gaan we nu, samen met de 
Hartstichting en het Longfonds, 
inhalen in de herfstvakantie, van 
12 tot 25 oktober. De opbrengst 
delen de drie fondsen samen. 
Op www.inhaalcollecte.nl vind je 
meer informatie over deze unieke 
samenwerking. 
Help een uurtje mee als collec-
tante of collectant voor Reuma-
Nederland, Hartstichting en Long-
fonds samen. Of langer, als je dat 
leuk vindt. Je bepaalt zelf bij hoe-
veel voordeuren in welke straten, 
wegen en lanen je gaat aanbellen. 
Doe het alleen of samen met buur, 
vriendin, vriend, kind of kleinkind. 
Meld je aan bij Ton de Jong, wijk-
hoofd Ugchelen voor Reuma- 
Nederland. Bel 06 - 23 59 20 
49 of mail Reuma-Ugchelen@ 
Protonmail.com of doe een kaart-
je in de bus op Batenburg 6.
Wil je of kun je geen collectant 
zijn? Leg dan alvast drie keer 
zo veel geld als anders klaar bij 
de voordeur! De collectantes en 
collectanten werken natuurlijk 
coronaveilig, dus met 1,5 meter 
afstand en vaak reinigen van bus 
en handen. Je kunt ook digitaal 
geven met de iDEAL QR-code op 
de bus die we voor je deur neer-
zetten. 
Met vakantie in deze weken? Dan 
wensen we je een fijne vakantie. 
Geef dan alvast digitaal of per 
bankoverschrijving. In het bericht 
“Geef vanuit huis en hart” op 
www.Ugchelen.org/prikbord staat 
hoe je dat kan doen.

Bij voorbaat dank namens 
ReumaNederland, Hartstichting 
en Longfonds, Ton de Jong en Pe-
ter Q. van der Zouw, wijkhoofden 
Ugchelen voor ReumaNederland

Sam’s kledingactie zamelde  
zaterdag 19 september kleding in 
bij De Bronkerk. Dinie Pol en Riet 
Wijting van de organisatie waren 
verrast, dat er zoveel mensen kle-
ding brachten.
De opbrengst van zestig zakken 
was een meevaller. En nu maar 
hopen dat de mensen in Ethiopië 
er blij mee zijn.

Inhaalcollecte
in herfstvakantie

Technische Harry Weimer gehuldigd

Foto: Theo Logtenberg

 Foto: Dirk Reiding

Inzameling succes
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“In de autobranche heb je te-
genwoordig twee opties: of je 
ontwikkelt je verder als grotere 
autodealer, of je zet volop in op 
de buurtgarage, met persoon-
lijke service.”

Ab Mulder in Ugchelen koos drie 
jaar geleden voor de tweede op-
tie. Een nevenvestiging in Zut-
phen werd verkocht. “We doen 
liever één ding voor 150 pro-
cent”, legt directeur Kees Mulder 
uit. De showroom en de garage 
aan de Ugchelseweg ondergin-
gen een metamorfose. Daarmee 
is het familiebedrijf, dat sinds 
1967 bestaat, klaar voor de komende jaren. “Elek-
trisch rijden zal steeds meer bereikbaar worden 
voor de particuliere markt.”

Ook als ondernemer zet Ab Mulder in op duurzaam-
heid. “Er liggen zonnepanelen op het dak, die ons 
een eigen energievoorziening geven. Verder heb-
ben we de isolatie grondig aangepakt en ledverlich-
ting aangebracht.”

De dagelijkse leiding is tegenwoordig in handen van 
Kees, maar de zaak blijft de naam van zijn vader 
dragen. Ab doet nog altijd hand-en-spandiensten. 
Kortgeleden werd een extra monteur aangenomen, 
waardoor het team nu uit zeven werknemers be-
staat. Naast Kees en Ab is Jeroen Gerritsen al jaren 
een vertrouwd gezicht voor de klant. “Het persoon-
lijke contact is een belangrijk aspect van onze ser-
vice”, vertelt de directeur. “We hebben korte lijnen, 
waardoor klanten direct de juiste medewerker te 
spreken krijgen. We doen ons werk graag op ba-
sis van wederzijds vertrouwen. Onze slogan is dan 
ook: ‘Gewoon goed geholpen’. De prijs voor de au-
to’s is rijklaar, dus de klant krijgt geen extra kosten. 
What you see is what you get.”

Dat vertaalt zich ook naar de showroom, die veel 
openheid uitstraalt en direct zicht op de werkplaats 
biedt. Het aanbod is gericht op jonggebruikte au-
to’s, van een paar maanden tot zes jaar oud. Kees: 
“Er is een goede mix, voor ieder wat wils.” Hij stemt 
het aanbod ook af op de toenemende vraag naar 
elektrische auto’s. Zo gingen er de afgelopen tijd al 
een paar Tesla’s de showroom uit. “De omslag naar 
elektrisch rijden vraagt wel om een soort ‘omden-
ken’ van de autorijder. Opladen duurt immers langer 
dan tanken, en daar moet je rekening mee houden 
voordat je de weg opgaat. Ik denk dat de vraag ver-
der toeneemt zodra er meer laadpalen komen.”

De garage is daar al op ingespeeld. Zo mag Ab 
Mulder zich Bosch-partner noemen. “Onze mon-
teurs krijgen een specialistische training over auto-
elektronica, onderhoud en reparatie”, legt Kees uit. 
Daarnaast kunnen klanten er sinds kort ook terecht 
voor een uitlijnservice. Met het uitlijnen wordt be-
reikt dat de banden gelijkmatig afslijten en dat de 
auto netjes rechtuit rijdt. “Vaak moet dat uitlijnen 
ergens anders gebeuren. Wij bieden de klant graag 
dat stukje extra kwaliteit.”

Simon Haverschmidt

In totaal tien medewerkers en tien bewoners van 
Sprengenhof zijn positief getest op het coronavi-
rus. Het woonzorgcentrum aan de Dr. Piekemalaan 
in Ugchelen moest daarom een kleine twee weken 
de deuren sluiten voor bezoek. Inmiddels (maandag 
28 september) zijn drie bewoners alweer uit quaran-
taine, en gaan de deuren voorzichtig weer open voor 
bezoek.

Ook zijn de meeste medewerkers weer aan het werk.
De eerste signalen van besmettingen kwamen  
donderdag 17 september aan het licht. Het virus brak 
uit op de tweede etage, op een afdeling met demen-
terende bewoners. Daarop werden diverse bewoners 
en medewerkers getest. De bewoners bij wie het vi-
rus werd vastgesteld, gingen naar speciale isolatieaf-
delingen binnen zorggroep Atlant. 

Dat Sprengenhof noodgedwongen ‘op slot’ ging voor 
bezoekers, was opnieuw een tegenvaller voor de be-
woners. In het voorjaar was er immers ook al een 
landelijke sluiting van verpleeghuizen en zorgcentra. 
“Dat was heel vervelend”, erkent woordvoerder 

 Rachel van der Werf van Atlant. “Maar het team 
heeft hartstikke z’n best gedaan om er toch het beste 
van te maken. Zo hebben de welzijnsmedewerkers 
extra contact gemaakt met de bewoners. Ze gingen 
bijvoorbeeld vaker een rondje lopen, of schilderen 
met hen.”

Over de heropening vertelt ze: “We bekijken per afde-
ling wat de mogelijkheden zijn. Afdelingen waar men-
sen helemaal klachtenvrij zijn, gaan als eerste weer 
open.” Daarbij geldt uiteraard de 1,5 meter-richtlijn. 
Bovendien houdt Sprengenhof zich aan de landelijke 
voorwaarden voor bezoek in verpleeghuizen. Perso-
neel wordt geadviseerd om mondkapjes te dragen.

Bijeenkomsten waar veel mensen van buitenaf ko-
men, zoals open dagen en familieavonden, blijven 
voorlopig uit de agenda. Interne activiteiten blijven 
wel zoveel mogelijk doorgaan. Soms worden die in 
aangepaste vorm aangeboden, en vaak worden er 
specifieke coronamaatregelen getroffen.

Simon Haverschmidt

‘We zetten in op 150 procent’
AUTOBEDRIJF AB MULDER

Bewegen is goed voor ieder-
een en nog steeds geldt: jong 
geleerd is oud gedaan. DIO- 
Ugchelen start daarom in okto-
ber weer met kleutergym.

Kleuters (3 t/m 6 jaar) hebben 
plezier in bewegen. Elke stoep-
rand, een bank of stoel nodigt 
ze uit om te bewegen, te spelen 
en te ontdekken. Een kleuter 
maakt een enorme ontwikke-
ling door, waarbij deze drang 
tot bewegen erg belangrijk is. 
Kinderen hebben vaak te wei-
nig ruimte om optimaal te kun-
nen bewegen. Binnen de kleu-
tergym bieden wij verschillende 
situaties aan om te bewegen. 
Rollen, springen, duikelen, 
zwaaien, schommelen, klim-
men en klauteren komen alle-
maal aan bod in onze lessen. 
Elke les ziet er anders uit. We 
stimuleren alle kinderen om op 
hun eigen niveau te bewegen. 
Natuurlijk is het van groot be-
lang dat kinderen al jong in aan-
raking komen met sport. Jong 
geleerd is tenslotte oud gedaan.

Alle kinderen kunnen gratis drie 
proeflessen meedoen om te 
ervaren of ze het leuk vinden. 
Voor kleutergym gelden geen 
speciale kleding-eisen. Een ge-
makkelijk zittend shirt en broek-
je, en gym- of turnschoentjes 
zijn voldoende.

De eerste keer dat een kleu-
ter meedoet is het misschien 
spannend, voor het kind en ook 
voor de ouder. Bij de eerste les 
mag daarom één ouder in de 
zaal blijven om het zelf mee te 
maken. Vanzelfsprekend met 
inachtneming van de Corona-
voorschriften. 

Vanaf vrijdag 2 oktober ie-
dere week van kwart over 3 
tot 4 uur in de gymzaal aan de  
Angerenstein.

DIO start
Peutergym

Sprengenhof voorzichtig weer open 

Foto: Theo Logtenberg
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Als u geabboneerd bent op de 
nieuwsbrief van de Doprpsraad 
hebt u het vast gelezen: ‘Een 
tijdje was het mogelijk om vanuit 
Ugchelen via het park De Goud-
vink en het Betrijventerrein Ug-
chelen op de Laan van Westen-
enk te komen. Onlangs kwam 
daar een eind aan!’ Vol verba-
zing lees ik dat zo’n mooi initi-
atief, tot het verleden behoort. 
Geen doorgaande route meer 
voor fietsers en voetgangers.
Wat jammer, een natuurlijke 
opening voor de Ugchelnaar 
waar natuur en economie met 
elkaar verbonden zijn, naast 
elkaar leven, ja zelfs in elkaar 
kunnen overgaan. Geblokkeerd, 
door een hekwerk. Afgesloten, 
geen doorgaande route meer, 
‘omlopen of omfietsen om onze 
bestemming te bereiken. ‘, zo 
eindigt het bericht.

Nogmaals lees ik het bericht, 
mijn stemming slaat om van 
treurnis in boosheid. Waar ik 
mij op landelijk niveau vaak 
‘gekneveld’ voel door een min-
derheid die mij zijn wil op wil 
leggen, voel ik dat hier ook. Ik 
lees: ‘ De laatste tijd ondervindt 
men op het bedrijventerrein toch 
wel enige overlast van mogelijk 
hangjongeren en hebben bedrij-
ven aangegeven dat er onvei-
lige situaties (kunnen) ontstaan.’ 
Hangjongeren die bepalen wel-
ke weg ik moet gaan, ze trekken 
zich van niets en niemand wat 
aan, gaan hun eigen weg. Het 
is schandalig. Waar op landelijk 
niveau een minderheid door hun 
onwenselijk gedrag en uitlatin-
gen de meerderheid hun wil op-
legt, zien we dat nu dus ook in 
Ugchelen gebeuren. 

En dat in een tijd waarin Corona 
weer de kop opsteekt, ook in Ug-
chelen. De landelijke trend van 
‘ik heb schijt aan Corona!’, ‘#Ik 
doe niet meer mee’ waarbij een 
minedrheid de wil aan de meer-
deheid oplegt … nu ook in Ug-
chelen? Hangjongeren die be-
palen welke route ik moet gaan? 
Misschien moeten ze zelf maar 
eens gedwongen worden om 
een andere route te gaan! 

En als ze commentaar heb-
ben… ‘Bek houden!’ zou Rutte 
zeggen.

Doorgaande route!

Een wants met zo’n pyjama
NATUURLIJK UGCHELEN

Er zijn best veel wijzigingen in 
het natuurgebeuren. Deels komt 
dat door natuurlijke ontwikkelin-
gen. Maar ook wel door gewoon 
menselijk ingrijpen. En dan vaak 
ook indirect, doordat het klimaat 
beïnvloed wordt door de mens. 
Een soort, die zich flink heeft 
bevoordeeld met dat warmer 
wordende klimaat, is de pyja-
maschildwants. Nog niet zo lang 
geleden, was dat in Nederland 
een heel zeldzame soort die al-
leen in het zuiden voorkwam, 
maar nu komt dit dier in bijna 
heel Nederland voor. En dus ook 
in Ugchelen, zelfs bij mij in de 
tuin.

Zelf heb ik dat dier zo’n vijf  jaar 
geleden voor het eerst gezien. 
En dan zit je je echt te verba-
zen: wat is dat nou weer voor 
een beest! Tegenwoordig heb je 
naast je boeken ook de compu-
ter. En die computer bood voor 
mij in dit geval dus een uitkomst, 
mede doordat ik een foto had ge-
maakt.
De pyjamaschildwants is een 
heel opvallende soort; als je die 
éénmaal hebt gezien, dan kan je 
je er eigenlijk niet meer in vergis-

sen. Kijk maar eens op de foto: 
een rood zwart gestreepte py-
jama!
Die pyjamaschildwants heeft een 
typische voorkeur voor de plek-
ken waar hij voorkomt. Hij zit bij-
na uitsluitend op een aantal soor-
ten schermbloemen, waar hij dan 
lekker van geniet. Volgens de do-
cumentatie komt hij voor in krui-
den vegetaties en graslanden. Ik 
heb ze echter het meest gezien 
in wegbermen. Overigens dus 
ook wel een paar keer bij mij in 
de tuin.
Soms kunnen nieuwkomers best 

schadelijk zijn. Denk maar eens 
aan de coloradokever. Die lijkt er 
trouwens wel wat op. En die is 
flink schadelijk voor aardappels. 
Maar dat geldt dus niet zo voor 
die pyjamaschildwants. Die geldt 
momenteel niet als een schade-
lijk insect.
Nog even het verschil tussen een 
wants en een kever: een wants 
lijkt van jongs af aan op zijn vol-
wassen soortgenoot. Een kever 
heeft een heel afwijkend larve-
stadium.

Tekst en foto: Gerard Koops

Droogte in park De IJsvogel

Het voorjaar en de zomer van 2020 waren erg droog. Dit heeft grote invloed op de grondwaterstand. Dit 
is te zien aan de stand van het water in de poelen van de IJsvogel. Uiteraard heeft dit gevolgen voor 
bomen en struiken die afhankelijk zijn van het grondwater.

Foto: Johan van Veen
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