
De verkoop van de nieuwe ap-
partementen aan de Moleca-
tenlaan gaat donderdag 5 no-
vember van start. De dorpsraad 
Ugchelen vindt dat voorbarig. 
“Onze bezwaren zijn nog niet 
eens in behandeling genomen”, 
zegt voorzitter Wineke Blom.
Het was een drukte van be-
lang, tijdens de presentatie in 
februari. Veel Ugchelenaren 
waren nieuwsgierig naar de 
plannen voor woningbouw in 
het dorp. Op het terrein van 
de voormalige bibliotheek zijn 
twintig appartementen gepland, 
verdeeld over drie bouwlagen. 
Daarnaast komen er negen 
patiowoningen voor senio-
ren op het terrein van het tankstation aan de  
Ugchelseweg. In juli werd duidelijk dat de dorps-
raad bezwaar aantekent tegen het ontwerp aan de  
  Molecatenlaan. Het zou niet in lijn liggen met de 
centrumvisie, die samen met dorpsbewoners is 
opgesteld. “Het plan bevat een groot gebouw met 
boxen en parkeerplaatsen in een kleine straat. Daar-
bij raken de verhoudingen zoek en wordt het dorpse 
karakter aangetast”, staat in de zogenoemde ‘ziens-
wijze’. Deze is ook gepubliceerd in De Bron. Dat za-
gen de projectontwikkelaars niet aankomen. “De be-
zwaren vielen nogal rauw op ons dak. Ze zijn niet van 
tevoren gecommuniceerd”, reageert Gjalt Helfrich 
van Advise-R, projectontwikkelaar namens Keivast 
Vastgoedontwikkeling. “Toen we de brief lazen, zijn 
we in gesprek gegaan, ook met omwonenden. Naar 
aanleiding daarvan hebben we het ontwerp iets aan-
gepast. Zo is er een balkon verplaatst.” Dorpsraad-
voorzitter Blom kan zich wel voorstellen dat de pro-
jectontwikkelaars zich enigszins overvallen voelden. 
“Ja, we zijn er met gestrekt been ingegaan. Wij ac-
cepteren niet dat de centrumvisie met voeten wordt 
getreden.” Het verbaast haar dat de verkoop nu al 
van start gaat. “Onze bezwaren zijn nog niet eens 
behandeld door de gemeenteraad. Geen enkele par-
tij heeft overigens gereageerd op onze zienswijze. 

Dat terwijl er eerder dit jaar veel positieve reacties 
waren op de centrumvisie.” Wanneer de kwestie op 
de politieke agenda staat, is nog onbekend.
De verkoopprijzen zijn inmiddels wel bekend, en 
staan op WoneninUgchelen.nl. De appartemen-
ten van ‘De Watermolen’ hebben een prijs vanaf 
265.500 euro. De patiowoningen met de naam ‘De 
Witte’ gaan vanaf 285.500 euro van de hand. Er heb-
ben zich al zo’n 190 belangstellenden aangemeld, 
aldus de projectontwikkelaar. “Het is de bedoeling 
dat de oude bibliotheek in maart wordt gesloopt. En 
als alles soepel verloopt, worden de appartementen 
voor de zomer van 2022 opgeleverd.”

Simon Haverschmidt

De Bron die u nu leest, wordt rondgebracht door een 
aantal volwassenen, die dat soms al jaren doen. Net 
als een aantal scholieren, die graag een zakcentje 
willen bijverdienen. Patrica van der Zwan, die samen 
met Marinus Ditzel de verspreiding regelt, kreeg in de 
gaten dat de stratenblokken die de bezorgers kregen 
toebedeeld, grote onderlinge verschillen vertoonden. 
Afspraken met oud-bezorgers, maar ook de komst 
van nieuwe woningen bleken de oorzaak van het 
feit dat de ene bezorger veel langer bezig was dan 
een andere bezorger. Kleinere stratenblokken zou dit 
bezorgwerk ook aantrekkelijker kunnen maken. Het 
bestuur van De Bron is bij elkaar geweest en vond 

het goed dat er twee extra bezorgers werden aange-
trokken, waardoor er een hele nieuwe indeling voor 
de bezorgers kon worden gemaakt. Eerlijker in tijd en 
in aantallen. Dat bezorgsysteem is met deze Bron in-
gegaan. De bezorger van deze Bron is de vaste be-
zorger voor uw straat en mocht het een ander gezicht 
zijn dan u gewend was: uw eigen vertrouwde bezorger 
heeft elders straten toegewezen gekregen.

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over de be-
zorging van De Bron:  laat het Patricia weten - per 
e-mail, patriciavanderzwan59@gmail.com, of via de 
telefoon, 06 2292 03 25.

Uitgever: Bronkerk Ugchelen Woensdag 4 november 2020 - 57e jaargang nr. 18

vóór hun vrije val
trekken bladeren geel weg
vinden ze het eng?
ook dat beven aan de tak
lijkt daar wel op te wijzen

Nico van Dam

Ugchelse tanka

Doek valt definitief

Bezorging van De Bron is veranderd

Foto: Theo Logtenberg

‘Verkoop appartementen voorbarig’
NIEUWBOUW MOLECATENLAAN

‘Privacy van bezwaarmakers geschonden’
Ook diverse omwonenden hebben de gemeente 
Apeldoorn opgeroepen om niet akkoord te gaan 
met het Molecatenlaan-plan. Dagblad de Sten-
tor maakte 27 oktober melding van een datalek. 
De gemeente heeft de bezwaarschriften mét 
persoonsgegevens namelijk doorgestuurd naar 
de projectontwikkelaar. Dat is echter in strijd met 
de privacywetgeving, geeft de gemeente nu toe, 
en zij biedt daarvoor excuses aan.

Een jaarlijks terugkerend fe-
nomeen bieden wij u ook nu 
weer aan: de overheerlijke 
Bronkerk-speculaastaarten! De 
speculaastaarten zijn speciaal, 
want ze zijn met liefde gebak-
ken door bewoners van ‘s Hee-
renloo. Met de aanschaf steunt 
u het werk van s’ Heerenloo 
én het diaconale project van 
de Bronkerk: Gezinshuis Casa 
Speranta in Moldavië. Verras 
uw gezin tijdens het heerlijk 
avondje of -als ondernemer-
bijvoorbeeld uw personeel met 
deze speculaastaart voor de 
Sinterklaas. Vanaf 5 november 
te koop bij de Bronkerk en Au-
tobedrijf Van As.

Kosten zijn €6 per stuk (in luxe 
doos verpakt + € 0,50). 
Speciaal in deze coronatijd be-
zorgen wij de taarten nu ook 
thuis. Voor bestellingen en/of 
inlichtingen: mditzel@hetnet.nl 
of 06-34827579.

Trakteer jezelf of anderen op 
heerlijke chocolade voor € 5 
per zakje en steun het Molda-
vië-project. Verkrijgbaar tijdens 
de openingstijden van de kerk 
en de ‘Pop-up store’ van de 
Waterloopleinmarkt  op woens-
dagmorgen en vrijdagmiddag 
in de kelder van de Duiker. En 
ook verkrijgbaar bij Autobedrijf 
van As op werkdagen en za-
terdag van 10.00 tot 14.00 uur 
aan de Hattemse Beek 61.

Speculaastaarten-actie

Chocolade-actie
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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
Hester Altink, tel. 06-14930648
Eindredacteur volgende Bron:
Simon Haverschmidt, tel. 06-44126398
Fotograaf van deze Bron:
Theo Logtenberg, tel. 5336253
Fotograaf volgende Bron:
Dirk Reiding, tel. 5336538
Volgende Bron verschijnt op 18 november  
Kopij via: ugchelendebron@bronkerk.nl 
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 9 november 19 uur    
Coördinator advertenties:
Teun van Amersfoort, tel. 5411491
Advertenties aanleveren via:
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 vooraf – liefst vóór vrij-
dag 12.00 uur – aanmelden via  
www.meevieren.n l /bronkerk 
ugchelen 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.

Het pastoraal team van de Em-
mausparochie heeft besloten 
om de weekendvieringen voor 
komende tijd af te lasten. De vie-
ringen zijn online te volgen, er 
staat een link op de site van de 
Emmausparochie. De door-de-
weekse vieringen gaan wel door. 
U moet zich hiervoor aanmelden 
via: ww.meevieren.nl/emmausen-
franciscusenclaraparochie.
Wat betreft de diensten in Ran-
derode melden wij dat deze voor-
lopig nog t/m december niet door-
gaan.
 
Voor alle diensten dient u zich 
aan te melden zoals hierboven 
vermeld.

Zaterdag 7 november
ONZE LIEVE VROUWEKERK - 
DIGITAAL

Zondag 8 november 
BRONKERK 
10.00 uur: ds Eline van Iperen
11.30 uur: Kerk op Schoot
ONZE LIEVE VROUWEKERK - 
DIGITAAL

Zaterdag 14 november
ONZE LIEVE VROUWEKERK - 
DIGITAAL

Zondag 15 november 
BRONKERK 
10.00 uur: Gezinsdienst, ver-
zorgd door Christelijk Cabaret van 

Ruurd Wallinga.
ONZE LIEVE VROUWEKERK - 
DIGITAAL

• De lezingen in hoofd- en neven-
dienst kunnen van elkaar afwij-
ken. We noteren in deze rubriek 
de lezingen van de kinderne-
vendienst.

Zondag 8 november
Vandaag gaat onze eigen predi-
kant Eline van Iperen voor. 
Aansluitend komt ds Beer een 
verhaal voor de allerjongsten ver-
tellen.
Uit Bijbel Basics: Samen één is 
beter dan verdeeld
Deze zondag is de eerste van een 
blok met drie teksten uit de eer-
ste brief van Paulus aan de chris-
tenen in Korinte. We lezen over 
Paulus’ oproep om een eenheid te 
vormen, we lezen hoe hij de kerk 
vergelijkt met één lichaam dat uit 
allerlei delen bestaat, en we horen 
zijn bekende woorden over liefde.

Op deze zondag staat 1 Korinti-
ers 1:10-18 centraal: Paulus zegt 
dat de christenen in Korinte een 
eenheid moeten vormen en geen 
aparte groepen die allemaal iets 
anders zeggen over het geloof.

Collecte diaconie: Eigen diaco-
naal project. Uitgangscollecte: 
Voedselbank

Zondag 15 november
Vandaag is er een gezinsdienst, 
die verzorgd wordt door het Chris-
telijk Cabaret, in de persoon van 
Ruurd Wallinga. Vanwege de Co-
ronamaatregelen is zijn aanwe-
zigheid even uitgesteld, maar nu 
is het dan zover. Een verrassing 
wat ons te wachten staat! 
Het thema is: “Ik zou maar thuis-
blijven”

Er is deze zondag geen kinder-
nevendienst!

Collecte diaconie: Eigen diaconie. 
Uitgangscollecte: Voedselbank.

Collectes in deze periode
Om gemeenteleden de mogelijk-
heid 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 eventuele “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. Ge-
meente te Ugchelen, o.v.v. collec-
tegeld voor de diaconie

Uitgang: 
 zie het diaconienummer o.v.v. uit-
gangscollecte.

BEREIKBAARHEID PREDIKAN-
TEN
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

Op 15 november om 10 uur is er 
een  bijzondere kerkdienst met 
het Christelijk Cabaret. Deed 
Jezus aan cabaret? Hij vertelde 
boeiende verhalen, was altijd ori-
gineel, zette de gevestigde orde 
te kijk, doorbrak regels en had 
een revolutionaire boodschap.  Ja 
dus, zegt Ruurd Walinga (pasto-
raal medewerker en predikant) 
die sinds 1999 actief is als chris-
telijk cabaretier. Tijdens de dienst 
met als thema ‘Ik zou maar thuis-
blijven’,  legt hij komisch en con-
fronterend uit waarom het evan-
gelie van Jezus Christus de Blijde 
Boodschap wordt genoemd. De 
kerkdienst is  voor kinderen, jon-
geren, ouderen, dus voor alle leef-
tijden. 
Wilt u/willen jullie aanwezig zijn bij 
deze bijzondere kerkdienst, meld 
je dan aan  – liefst vóór vrijdag 
12.00 uur – via www.meevieren.
nl/bronkerkugchelen. 
Wanneer de kerk al vol zit, kunt u 
de dienst via internet beluisteren, 
want u wilt deze bijzondere dienst 
natuurlijk niet missen.  Dat kan 
‘live’ tijdens de kerkdienst, maar 
ook achteraf. De link is: www. 
kerkomroep.nl/#/kerken/21064 

Op zondag 8 november is er 
weer een ‘Kerk op schoot-vie-
ring’ met ds. Beer. Deze viering 
is voor kinderen van 0 - 5 jaar 
met hun ouders en/of grootou-
ders. Kom gezellig luisteren 
naar het verhaal over Mozes 
afgewisseld met veel liedjes op 
de beamer. In verband met de 
corona-maatregelen moeten 
volwassenen een onderlinge 
afstand van 1,5 meter houden 
tijdens de viering.
Deze viering begint om 11.30 
uur.
Wij vinden het fijn als jullie ko-
men. Als je het leuk vindt mag je 
een babyfoto meenemen waar 
je samen met je mama op staat. 
Voor het veilig opstellen van 
de zitplaatsen is het noodza-
kelijk dat je je van te voren 
aanmeldt via dit e-mailadres:  
kerkopschoot@bronkerk.nl

Ady te Hennepe en Tiety Feijen

Kerkdiensten

Samen zijn is beter dan 
verdeeld. Dat krijgt in deze 

Corona-tijd een andere dimen-
sie. Hoe kunnen we er voor 
elkaar zijn zonder de fysieke 

aanwezigheid?

BIJ DE DIENSTEN

Kerk op Schoot

Bijzondere kerkdienst
met het Christelijk Cabaret

UIT DE BIJBEL

wo  4-11 Psalm 67
do  5-11  Matteüs 23:13-24
vr  6-11   Matteüs 23:25-39
za  7-11   Daniël 7:1-14
zo  8-11   Daniël 7:15-28
ma  9-11   Daniël 8:1-14
di    10-11   Daniël 8:15-27
wo 11-11  Matteüs 24:1-14
do   12-11   Matteüs 24:15-28
vr   13-11   Matteüs 24:29-44
za   14-11  Daniël 9:1-14
zo  15-11  Daniël 9:15-27
ma 16-11  Daniël 10:1-11
di   17-11  Daniël 10:12-11:2a

De komende periode zamelt de Bronkerk de volgende producten in voor de 
Voedselbank: broodbeleg (behalve pindakaas) en pannenkoekenmeel. De 
mand staat bij de toreningang van de kerk.
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2020 is een bijzonder jaar. Dat kun-
nen we nu al wel concluderen. Veel 
mensen zijn getroffen door corona 
en nog steeds is het einde niet in 
zicht. 

Het virus bepaalt nog steeds (voor 
een deel) ons leven. In winkels 
dragen we een mondkapje. Wie 
had dat ooit gedacht! Veel activi-
teiten, waar meerdere mensen bij 
betrokken zijn, kunnen geen door-
gang vinden. Ik hoor regelmatig 
mensen zeggen: “Het wordt er 
niet gezelliger op.” Heel begrijpe-
lijk, maar er is geen keus. Het zou 
maar zo een heel andere decem-
bermaand kunnen worden dan we 
gewend zijn. In Ugchelen hebben 
we nog het geluk dat we gemak-
kelijk naar buiten kunnen. We wo-
nen immers dicht bij de natuur. 
Toch wil dat niet zeggen dat het 
voor iedereen in ons dorp gemak-
kelijk is. Velen wonen alleen. Men 
krijgt weinig bezoek  vanwege de 
risico’s. In maart en april werd er 
gelukkig veel naar elkaar omge-
keken. Laten we dit weer oppak-
ken. Laten we niet vergeten dat, 
zeker in de donkere wintermaan-
den, een beetje aandacht voor 
elkaar van groot belang kan zijn. 
Een boodschapje doen, even te-
lefonisch contact of een kaartje 
sturen kan al zoveel betekenen.
In de zomer heeft de Dorpsraad 
een paar keer vergaderd, maar 
nu zijn we daar weer mee ge-
stopt. De Dorpsraad is echter wel 
op de achtergrond bezig met een 
aantal projecten. Alles gaat lang-
zamer en de communicatie is las-
tiger. We proberen echter op alle 
fronten de vinger aan de pols te 
houden. In december wordt in de 
gemeenteraad gesproken over de 
rol van de dorps- en wijkraden. De 
discussie loopt al een paar jaar. 
Het wordt een belangrijke avond 
voor de raden en al naar gelang 
de uitkomst moeten we ons be-
zinnen of het voortbestaan nog 
zinvol is.

Noaberschap
Bij het Noaberschap zijn het laatste 
half jaar minder hulpvragen bin-
nengekomen. Veel mensen durven 
nu geen ‘vreemden’ over de vloer 
in verband met de risico’s. Heel 
begrijpelijk. Mocht u echter toch 
hulp willen/nodig hebben, neem 
dan contact op met Floortje, Anne-
mieke of mij. Het moet al vreemd 
lopen, willen we geen oplossing 
vinden. Dus gewoon bellen! Onze 
telefoonnummers staan voorin De 
Bron.

Glasvezel
Het zal u ongetwijfeld opgevallen 
zijn dat de laatste tijd regelma-
tig stoepen openliggen, omdat er 
glasvezel wordt aangelegd. Wan-
neer de tegels er weer in liggen, 
wordt er zand gestrooid dat uitein-
delijk tussen de tegels moet  belan-
den. Al dat zand is echter hinderlijk 
voor bijvoorbeeld mensen met een 
rollator. Wat zou het fijn zijn wan-
neer we het stoepje voor onze deur 
even aanvegen, zodat een ieder er 
weer gemakkelijk overheen kan lo-
pen. Wellicht dat u ook het stoepje 
van de oudere buren mee kunt ne-
men.

De ‘racebaan’
We worden regelmatig aangespro-
ken over het feit dat de Ugchelse-
weg wordt gebruikt als een race-
baan. Vooral het gedeelte van het 
Bikkertje tot het IJskaffee lijkt zich 
daarvoor te lenen. Dit leidt echter 
tot zeer gevaarlijke situaties. 
Hard rijden mag niet en is uit den 
boze. De norm in Ugchelen is 30 (!) 
kilometer en niet harder. Niemand 
wil het toch op z’n geweten hebben 
om een ernstig ongeluk te veroor-
zaken. Het kan toch niet zo moeilijk 
zijn om het gaspedaal iets minder 
hard in te drukken en tijdwinst le-
vert het op dat korte stukje niet op.

Met vriendelijke groet, 
Wineke Blom

Voorzitter Dorpsraad Ugchelen

DECEMBER 2020
15 december Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

JANUARI 2021
2 januari  Nieuwjaarsbijeenkomst UB/DR (onder voorbehoud 
  van Corona-maatregelen)
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

MEI 2021
18 mei  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
NIEUWS VAN DE DORPSRAAD

Wandeling Ommetje Schoolbeek 
en Veldekster weer compleet

DORPSRAAD

Het Ommetje Schoolbeek en Vel-
dekster is in 2015 door de Com-
missie Groen van de Dorpsraad in 
samenwerking met het IVN uitgezet 
als een wandelroute van ongeveer 
drie kwartier. Het begin en einde  is 
in de Beektuin (tegenover het IJskaf-
fee). Met palen voorzien van rood/
gele pijlen kan men de route, zonder 
extra benodigdheden, volgen. Zoals 
de naam al zegt: hij gaat langs de 
Schoolbeek naar het bosgedeelte 
van de Veldekster.

Omdat er enkele palen verdwenen 
bleken, besloot Commissie Groen 
om het Ommetje te herstellen. Met 
medewerking van het wijkteam van 
de Gemeente zijn er nieuwe palen 
(met de schop) ingegraven en voor-
zien van rood/gele pijlen.  Achterin 
de Veldekster bleek een omgevallen 
boom de route te blokkeren. De vol-
gende dag kwam de sectie Groen 
van het wijkteam in actie. De boom 

werd vakkundig in stukken gezaagd 
en in het struweel opgeslagen. Een 
prima verstopplek voor vogels, in-
secten en klein wild. Overhangende 
takken op de route zijn ingekort en 
het bruggetje over de beek is hele-
maal schoongemaakt. Ook zijn de 
losliggende delen vastgezet, zodat 
er veilig over gelopen kan worden. 
Commissie Groen wil het wijkteam 
heel hartelijk bedanken voor hun in-
zet voor het Ommetje.  
Wilt u het Ommetje ook lopen? Be-
kijk het informatiebord in de Beek-
tuin. Daar staat de route uitgebeeld 
voorzien van een QR-code die ver-
wijst naar een kleine beschrijving op 
de website van de Dorpsraad. Een 
mooie route om te wandelen en te-
vens te genieten van de prachtige 
herfstkleuren! 

https://dorpsraadugchelen.nl/wan-
deling-ommetje-schoolbeek-en-vel-
dekster/
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Bouwen aan een wereld van vrede. Die wereld be-
gint in ons eigen hart, in de liefde en het licht dat wij 
ontvangen van de Ene God. De liefde die wij mogen 
delen met de mensen om ons heen, verbonden met 
elkaar. Zijn wij niet allemaal broeders en zusters die 
mogen wandelen in het licht van de Heer? Wij wor-
den gevraagd om het visioen van Jesaja, de droom 
van Martin Luther King waar te maken in de wereld 
van vandaag. 

Woensdagavond in de vredesweek stonden we 
op een grasveld bij het Apostolisch genootschap. 
Moslims, joden, boeddhisten, hindoeïsten, christe-
nen en niet-gelovigen waren aanwezig in een grote 
kring. Nadat de eerste speeches hadden geklonken 
en de eerste fakkels waren aangestoken, speelden 
viool en accordeon de bekende melodie van de film 
‘Schindlers List’. Verhalen werden gedeeld van wat 
75 jaar vrijheid en vrede met je deed. Nog meer 
muziek klonk daar in het donker terwijl steeds meer 
fakkels werden aangestoken in die kring van licht. 

Bij mij kwamen de herinneringen aan de Inter-
nationale Vredesontmoeting die elk jaar in een  
Europese stad wordt gehouden in de Geest van As-
sisi. De Gemeenschap van Sant’Egidio zet sinds 
1986 deze traditie jaarlijks voort. Dit jaar in Rome. 
Veel religieuze leiders in hun mooie gewaden en 
bijzondere hoofdtooien lopen in de straten van de 
oude stad. Uit eigen gebedshuizen stromen zij sa-
men en ontmoetten elkaar op een groot plein. Een 
warme ontvangst, applaus voor elkaar, waardering 
en respect. Kippenvel! Bijzonder om daar getuigen 
van te zijn. Het was het resultaat van drie intensieve 
dagen, samen praten, samen eten, elkaar ontmoe-
ten en leren kennen en respecteren. Een hoopge-
vend resultaat dat doorwerkt op vele niveaus, in 
vele landen. Jongeren uit de hele wereld brengen 
aan het slot getekende vredesmanifesten naar de 
politieke leiders. Een prachtige afsluiting met vele 
kaarsen, met vlaggen, muziek en iedereen op een 
groot plein die elkaar de vrede wenst. Niet met een 
handdruk of een warme omhelzing, maar zonder 

fysiek contact krijgt de vredeswens toch gestalte.
De sprekers van de vredesontmoeting noem-
den in hun speech de nieuwe exortatie van paus  
Franciscus met de naam Fratelli Tutti, allen broe-
ders, dat op 4 oktober, de feestdag van de heilige 
Franciscus, is ondertekend in Assisi. Dat geschrift 
gaat over de broederschap van alle mensen. Broe-
derschap en vriendschap als weg naar een betere, 
rechtvaardiger, vreedzamer en menselijker wereld. 
Deze broederschap is een opdracht voor alle men-
sen. De coronacrisis waarin wij nu zitten, maakt nog 
meer dan ooit duidelijk dat wij elkaar nodig hebben 
en dat verbondenheid en zorg voor elkaar nog meer 
gevraagd wordt, omdat wij allen broeders en zus-
ters zijn van elkaar, over alle grenzen van religies 
en landen heen.

Ronald Dashorst
https://preghieraperlapace.santegidio.org/

https://www.kn.nl/tag/fratelli-tutti/

Allen broeders
OVERWEGINGBericht van één 

van de predikanten
Enkele weken geleden vroeg ik 
me af of de afgekondigde maat-
regelen voldoende zouden zijn. 
Ik weet ondertussen het ant-
woord: nee, het moest strenger 
en misschien moet het nog wel 
strenger… En zo zijn onze kerk-
diensten weer terug naar dertig 
mensen en lopen we met z’n 
allen mét mondkapje door het 
kerkgebouw. Ik moet zeggen 
dat dat wel even slikken en wen-
nen was afgelopen maandag… 
Maar dat alles valt in het niet als 
je vanwege de nieuwe maatre-
gelen je baan kwijt raakt/dreigt 
kwijt te raken, je nog meer ge-
isoleerd raakt van de mensen 
om je heen, je nog meer vrije 
dagen op moet offeren om an-
deren bij te staan en zo zijn er 
nog tal van andere voorbeelden 
te noemen. Laten we elkaar niet 
uit het oog verliezen, laten we 
voor elkaar blijven bidden, al 
is het dan met een mondkapje 
voor. 

Barmhartige God, nu mijn lip-
pen bedekt worden leg mijn hart 
open. 
Nu mijn stem gedempt wordt, 
help me helder te spreken in 
woord en daad. 
Laat mijn adem gevuld zijn met 
uw liefde. 
In de naam van de Vader, de 
Zoon en de heilige Geest. Amen. 

Het origineel van dit gebed komt 
van een Canadese voorganger, 
Richard Bott. Voorganger Coen 
Wessel heeft er deze verkorte 
versie van gemaakt. 

Ds. Regina Davelaar

Iedere vrijdagavond is de kerk 
open van 19.00 tot 20.00 uur. 
U bent/jullie zijn van harte wel-
kom om via de toreningang de 
kerk binnen te gaan. U kunt 
een kaarsje aansteken, zomaar 
een poosje zitten, misschien in 
stil gebed, of naar meditatieve 
muziek luisteren en ervaren 
dat u zo met de Eeuwige en 
met de Bronkerkgemeenschap 
verbonden bent. Er is een gast-
heer/vrouw aanwezig. Heeft u 
een vraag of wilt u iets delen, 
aarzel niet hem of haar aan te 
spreken. Ook is er de mogelijk-
heid iets in het gebedenboek 
te schrijven. Houdt u wel reke-
ning met de corona-richtlijnen? 
Draag bij binnenkomst en weg-
gaan een mondkapje, en houd 
voldoende afstand.

Henny werd geboren op 19 oktober 1929 te Put-
ten en was de oudste van vier kinderen. Toen ze op 
de lagere school zat begon de Tweede Wereldoor-
log met een dramatische gebeurtenis in 1944 voor 
veel gezinnen in Putten. Ook Henny’s vader werd 
opgepakt tijdens de bekende razzia en weggevoerd 
om niet meer terug te keren. Henny voelde zich als 
oudste heel verantwoordelijk voor het gezin zonder 
vader. Ze hielp in het huishouden thuis, maar ging 
ook buitenshuis werken om wat geld te verdienen, 
dat ze afdroeg aan haar moeder. Op de jeugdver-
eniging ontmoette ze een leuke jongen uit Zeeland, 
Cor Kleemans. Ze kregen verkering en ging met hem 
naar Zeeland om kennis te maken met zijn ouders. 
Die heeft ze helaas maar twee keer ontmoet. De 
ouders van Cor kwamen in 1953 om bij de waters-
noodramp. Weer een groot verdriet om te verwer-
ken. Henny en Cor trouwden in 1955 en gingen in 
Apeldoorn wonen aan de Hoefweg. Cor had werk 
bij de VAD gevonden, de Veluwse Autobus Dienst. 

In 1960 betrokken ze een woning aan de Merrijken 
Aertslaan in Ugchelen. Dankbaar waren ze met de 
geboorte van hun zoon Jacco. Henny was lid van de 
vrouwenvereniging en samen met Cor was ze actief 
op de lagere school waar Jacco op zat. Ook hielp ze 
mee in het Dorpshuis bij allerlei activiteiten. Toen de 
gezondheid van Cor minder werd verhuisden ze in 
1995 naar de Zuster Klijnstralaan. In 2000 overleed 
Cor en moest Henny alleen verder. Gesteund door 
de kinderen, familie, buurt en vriendinnen heeft ze 
nog vele jaren in haar huis mogen wonen. Een dag 
na haar 91e verjaardag kwam er een eind aan haar 
lange leven. Boven de rouwkaart stond het lied: ‘k 
Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. Dat ver-
trouwen had Henny haar hele leven door alle goede 
en minder goede tijden geholpen. In het vertrouwen 
dat de Heer haar veilig Thuis heeft gebracht is er op 
dinsdag 27 oktober in besloten kring afscheid van 
Henny genomen op Heidehof.

Mientje Schep

Henny Kleemans- van Kooij
WIJ GEDENKEN 

Kerk open op  
vrijdagavond 
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Na 26 jaar neemt Evert Idema afscheid als geestelijk 
verzorger van de Zorggroep Apeldoorn en daarmee 
ook van verpleeghuis Randerode.  Na een korte pe-
riode in het onderwijs kwam hij, vanuit het plaatsje 
Bierum in Groningen, naar Apeldoorn als dominee 
voor de geestelijke zorg aan de bewoners van de 
verpleeghuizen Randerode en Casa Bonita. 
De rol van dominee veranderde in deze jaren steeds 
meer naar luisteraar, met de vraag ‘wat kan ik voor 
jou in deze levensfase betekenen’. Veel bewoners 
hebben geen binding meer met de kerk, maar le-
vensvragen en vragen rond zingeving blijven. Bij 
een opname in een verpleeghuis verliest men heel 
veel: gezondheid, partner, woning, sociale omge-
ving, privacy. Wat blijft er nog over, wat houdt je nog 
overeind en wat geeft je leven nu betekenis? Dat kan 
jouw geloof zijn, maar ook je partner of jouw kinde-
ren.  Evert Idema kijkt ook als contextueel geschoold 
geestelijk verzorger naar levensvragen. Wat maakt 
dat iemand  de zin in het leven verliest, welke rol spe-
len vroege ervaringen daarin,  wat zou nog geheeld 
of verzoend kunnen of moeten worden? Evert heeft 
geleerd ook bij dementerenden verdriet en zorg se-
rieus te nemen. Laat hen in hun waarde, luister en 
probeer met hen woorden te vinden voor gevoelens 
en ervaringen. 

Het werk in de verpleeghuizen is erg gevarieerd ge-
worden. Naast de afdelingen voor langdurige zorg 
voor mensen met somatische klachten en demen-
tiële ziekten, zijn er onder andere de revalidatie af-
delingen en afdelingen voor jongeren met niet aan-
geboren hersenletsel bijgekomen.  Werd er ‘vroeger’ 
vanuit het medisch model gehandeld, nu is het 
scheppen van een veilig en herkenbaar leefklimaat 
meer uitgangspunt.  De geestelijk verzorger wordt 

de laatste jaren 
meer betrok-
ken bij vorming 
en onderwijs. 
Het welbevin-
den van de 
bewoner is im-
mers van veel 
meer factoren 
afhankelijk dan 
het bijvoor-
beeld op tijd 
toedienen van 
medicijnen. 
Wat hij mee-
neemt zijn de 
mooie herin-
neringen aan 
mensen, die na 
een gesprek weer 
verder konden, die de humor wisten te behouden 
ondanks de moeizame situatie waarin ze terecht ge-
komen zijn. Met plezier kijkt hij terug op de contacten 
met de vrijwilligers bij de kerkdiensten en op de af-
delingen. En niet te vergeten het verzorgend perso-
neel en ondersteunende disciplines, waar veel van 
gevraagd wordt, zeker in deze coronatijd. 

Hij had zich het afscheid anders voorgesteld, ge-
hoopt op een feestelijke receptie met familie, colle-
ga’s  en de zorgmensen. Het liep anders. Hoewel hij 
in deze dagen wel heeft gemerkt dat collega’s daar 
heel creatieve oplossingen voor wisten te bedenken. 
Het meest betreurt hij dat er geen afscheidsdienst 
gehouden kan worden. Als predikant geestelijk ver-
zorger vind je daar de grond waaruit je je werk deed.

Evert Idema neemt afscheid
GEESTELIJK VERZORGER

Op dit moment komt u door de 
corona regels niet zo veel in 
de Duiker als bezoeker. Maar 
tijdens de kerkopening op vrij-
dagavond kunt u bij het betre-
den van de hal de mooie quilts 
bekijken die Tiny Meijerink 
heeft gemaakt. Heel veel lap-
jes, sommigen met bijzondere 
herkomst steekje voor steekje 
met de hand aan elkaar ge-
zet in een mooi patroon.  In 
de grote zaal van de Duiker 
hangen foto’s van Nel Appel-
melk. Deze prachtige foto’s 
van de natuur zijn gemaakt in  
Ugchelen of in de directe om-
geving van Ugchelen. De ko-
mende maanden kunt u de 
werken bekijken als u in de 
Duiker komt.

Foto: Theo Logtenberg

Tennisclub Ugchelen organi-
seert in samenwerking met 
tennischool Gelre Tennis een 
gratis proefles voor de jeugd 
t/m 17 jaar op zaterdag 21 no-
vember van 15:00 tot 16:00. 
Locatie: Tennisclub Ugchelen: 
Ugchelsegrensweg 10.  Ten-
nisrackets worden geregeld 
door de tennisschool. Wel 
graag vooraf opgeven via: 
info@Gelretennis.nl

De 14-jarige Ugchelse Rose 
Marie Nijkamp heeft in  
Hohr-Grenzhausen (Duitsland) 
zowel in enkel als in dubbel 
de ‘International Playsight Cup 
2020’ gewonnen, een Ten-
nis Europe evenement van 
de tweede categorie (hoog-
ste gespeeld op dit moment 
in Europa door Corona) voor 
spelers tot en met 16 jaar. 
Dankzij deze zege klimt Rose 
op de Europese wereldrang-
lijst (Tennis Europe Rankings 
U14 Girls) naar de 19e plek en 
mag zij zich nu al rekenen tot 
de absolute top bij de junioren 
in Europa.

Kunst aan de muur 
in de Duiker

De kop is eraf, de eerste week 
van de pop-up store was een  
geslaagde week. Op de eerste 
woensdagmorgen, in de gietende 
regen, stond er al een klant voor 
de deur. ‘Gezellig dat jullie open 
zijn’, was de reactie. ‘Wat ziet 
het er mooi uit en wat een leuke 
spullen.’ Een hele leuke reactie 
als je met een team vrijwilligers 
druk geweest bent om van een 
vergaderruimte een winkel te ma-
ken. Want het was een leuke klus 
om te doen, maar door de corona 
niet altijd makkelijk om afstand 
te houden en om niet met teveel 
personen in de ruimte te zijn. Zo’n 
winkel starten is spannend, nieuw en een gok, om-
dat je niet weet of er klanten komen, maar gelukkig 
kwamen er klanten. Niet alleen om te kopen, maar 
ook om even een praatje te maken als tijdverdrijf in 
deze rustige periode. Wat we niet verwacht hadden, 
was dat mensen het leuk vonden weer even iemand 
te spreken, van gedachten te wisselen in een andere 
omgeving. Dat sociale aspect hadden we niet van 
tevoren bedacht, toch goed zo’n pop-up store in de 
kelder van de kerk. 

De komende weken zetten we constant nieuwe arti-
kelen in de winkel. Meer kerst, maar ook speelgoed 

en boeken. We hopen u te zien. We zijn op woens-
dag van 9.30 – 12.00 uur en op vrijdag van 13.00 
– 16.00u. open.

De ingang van de kelder bevind zich aan de ach-
terzijde van de Duiker, Hoenderloseweg 10,  
Ugchelen. Voor actuele informatie kunt u terecht op  
www.bronkerk.nl 

Omdat wij in een kelder gehuisvest zijn, is het lasti-
ger te bereiken voor mensen die slecht ter been zijn 
en afhankelijk van een rollator.

Geslaagde eerste week pop-up store

Foto: Theo Logtenberg

Foto: Theo Logtenberg

Proefles Tennis

Ugchels tennistalent 
wint International 
Playsight Cup 2020
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Hoe gaat het met de Muziekvereniging Ugchelen? 
In deze ongewone tijden. Wat speelt er? Ofwel: 
spelen ze nog? Ik spreek met Pauline Broersma. 
Opgeruimd vertelt ze me dat de vereniging gezond 
is en zich weet aan te passen aan de huidige be-
perkingen.

Voor de vakantie konden de leden, na een stop, 
weer repeteren in het Ugchelens Belang. Weliswaar 
op gepaste afstand en zonder een aantal leden die 
zich in acht moeten nemen voor de eigen dan wel 
andermans gezondheid. Door 
dat laatste konden niet alle par-
tijen worden bezet. 
Na de zomer werden de repeti-
ties met deze beperkingen wel-
gemoed hervat. 
Toen kwam 13 oktober en op-
nieuw lag de hele zaak weer 
stil…

Wie muzikaal creatief is, blijkt 
dat ook op ander vlak te zijn: de 
leden hebben bladmuziek mee-
gekregen om individueel thuis te 
oefenen. Zo blijven ze hun vaar-
digheden onderhouden en zijn ze 

voorbereid om in de (nabije?) toekomst weer samen 
te spelen en te concerteren. Met deze muziek be-
reidt MVU zich voor op de uitvoering van kleinere 
concerten, omdat immers niet alle groepen bezet 
zijn.

Voor het dorp houden ze zich nu dus even schuil om 
zich in zonniger tijden weer te laten horen en zien. U 
bent weer op de hoogte!

Nico van Dam

Toneelvereniging Ernst en Luim is niet meer! Na 
lang overleg heeft het bestuur besloten de stekker 
eruit te halen.
     
Al jaren was er een tekort aan bestuursleden en 
toneelspelende leden. Zo jammer dat deze Ug-
chelse vereniging nu voorgoed verleden tijd is! 
Jarenlang verzorgden ze ieder jaar twee voorstel-
lingen, die altijd volle zalen trokken. Er was een 
voorjaarsuitvoering en een najaarsuitvoering. Al-
tijd bijzonder om te zien wat amateurtoneel ons 
kon geven en zo kon laten lachen!  Het liet de toe-
schouwers zien dat amateurtoneel een heel ander 
gevoel gaf dan de televisie.                
        
Zo creatief werd er omgesprongen met de talen-
ten onder de toneelspelers. Natuurlijk werd men 
ook daar ook ouder, maar dat deed niets af aan 
de pret onder elkaar en onder de belangstel-

lenden. Toeschouwers waren er altijd genoeg. 
Het was altijd genieten van echt volkstoneel!                                                                                                                                     
Met aan het eind van de voorstelling een gewel-
dige verloting. Wat hebben de spelers het daar 
ook nog druk mee gehad. Wat een tafel! Met de 
leukste prijzen, die meestal werden aangebracht 
door de spelers. Vele Ugchelse sponsoren ga-
ven hun medewerking. Bedankt middenstanders! 
Soms had iemand wel vijf prijzen en een ander 
niets. Dat was een kwestie van geluk. Niemand 
die daarover treurde. Na afloop nog een drankje in 
UB en met een goed gevoel dan huiswaarts. Dat 
zal nu nooit meer zo zijn. Is het niet jammer, dat na 
zo’n lange tijd, 80 jaar, dat zomaar kan verdwijnen. 
Alle toneelspelers, hartelijk dank voor de vele uur-
tjes vermaak, die jullie ons in al die jaren hebben 
gegeven!   

Tineke van den Hazel

Het bestuur van de toneelver-
eniging Ernst en Luim maakt 
bekend dat de vereniging na 
bijna 80 jaren, met enkele on-
derbrekingen, wordt opgehe-
ven. In een gezamenlijk over-
leg zijn het bestuur en de leden 
tot de slotsom gekomen, dat er 
niet voldoende toekomstper-
spectief is om de toneelvereni-
ging voort te zetten. Zij hebben 
in de afgelopen jaren op heel 
veel manieren en met diverse 
acties geprobeerd om nieu-
we leden aan de vereniging 
te binden. Maar de tijdgeest 
heeft ons geleerd, dat voor het 
toneelspel in een vereniging, 
onvoldoende belangstelling is. 
Alle beperkingen vanwege de 
coronacrisis hebben dit proces 
nog eens extra versneld. 

Het is met weemoed in ons 
hart, dat we terugkijken op 
vele jaren toneelspel en ver-
enigingplezier. Met elkaar 
kunnen we stellen, dat alle 
leden zich altijd met hart en 
ziel hebben ingezet om een 
mooi toneelstuk neer te zet-
ten. En daarbij denken we ook 
aan alle trouwe bezoekers van 
de jaarlijkse uitvoeringen. We 
weten uit de vele reacties, dat 
we heel veel mensen in al die 
jaren mooie avonden hebben 
bezorgd. En we danken hen 
voor alle support in de afge-
lopen jaren. Verder danken 
we ook alle sponsoren en 
adverteerders die onze ver-
eniging ruimhartig van dienst 
zijn geweest met het beschik-
baar stellen van prijzen en het 
plaatsen van advertenties in 
het programmablad. 

Op 13 oktober heeft de ophef-
fingsvergadering plaatsgevon-
den. We hebben in al die jaren 
een behoorlijke verzameling 
toneelattributen en anderszins 
opgebouwd. Deze spullen wor-
den op zaterdag 28 november 
tussen 13.00 uur en 15.00 uur 
te koop aangeboden (indien 
de RIVM-richtlijnen het toe-
laten). Plaats van handeling: 
grote zaal Ugchelens Belang.

Ernst en Luim verkoopt
toneelattributen

Muziekvereniging bereidt zich voor op kleinere concerten

Volkstoneel trok altijd volle zalen
TACHTIG JAAR ERNST EN LUIM

Foto: Theo Logtenberg

Foto: Theo Logtenberg
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Hallo, hier zijn we. Twee 
eekhoornjes die een nieuw 
paddestoelenhuisje hebben 
gevonden in het Ugchelse 
Bronbos. Ik ben Bennie en 
Bronnie is mijn vriendinnetje, 
samen zijn we op zoek naar 
eten voor de winter, maar 
eerst moet ons huisje nog 
geschilderd worden. Maar 
oh, oh, oh… wat ben ik toch 
weer vergeetachtig. Ik weet 
niet eens meer waar ik de 
kwasten en de verf heb op-
geruimd. Bronnie is erg slim, 
“Schrijf het dan op, achter 
welke boom je het hebt neer-
gelegd !” zegt ze dan altijd. 
Maar helaas, zij weet het ook 
niet. Misschien kunnen jul-
lie ons helpen door het pad-
destoelenhuisje te kleuren. 
Dat zou heel erg fijn zijn.

Bij het onderhoud van de Ugchelse Beek bij de IJsvogel worden hindernissen aangelegd zodat er versnellingen en vertragingen in de 
waterstroom ontstaan. Dit ten gunste van diverse organismen zoals de Beekprik.  

Foto’s: Johan van Veen

Hindernissen in de Ugchelse beek

Het nieuwe paddestoelenhuisje
BENNIE & BRONNIE



DE BRON 04-11-2020 14



DE BRON 04-11-2020 15

Lieflijke dorpjes op het platte-
land zie je van verre, de kerk-
torens steken hoog boven de 
huizen uit. De toren zien, dat is 
thuiskomen voor dorpsbewo-
ners. De kerk, het hart van het 
dorp met een plein, terrasjes, 
mooie bomen, winkeltjes. Waar 
men elkaar ontmoet en lief en 
leed deelt. De kerktoren van Ug-
chelen is te laag om op te vallen 
en de Bronkerk niet het centrum.

Dat centrum is opgeschoven 
naar de Ugchelseweg hoek Mo-
lecatenlaan. Gelukkig zag de 
gemeente Apeldoorn ook dat 
Ugchelen geen ‘hart’ heeft. 
Wat waren we blij met de ge-
sprekken bij de keet met de ge-
meente. Menigeen liet zich ho-
ren en met hoge verwachtingen 
keken we uit naar de Centrum 
Visie. Dat hoog klopt wel, maar 
de verwachtingen vallen bar te-
gen. Waar is het totaalplan? Of 
heb ik iets gemist?  Het eerste 
zichtbare resultaat wordt een 
massief blok woningen van 3 
verdiepingen, zonder groen en 
te weinig parkeerplaatsen. Zitten 
we daar op te wachten in Ugche-
len? Is dit het begin van het brui-
sende groene hart? 

‘Apeldoorn, een groene ge-
meente, een bewuste keuze, 
waar we trots op zijn’,  staat er 
op hun website. ‘Maak uw om-
geving nog groener, wij helpen u 
graag met uw creatieve groene 
ideeën, ze zijn van harte wel-
kom……’  Na jaren afbraak en 
leegstand is er nu de mogelijk-
heid een echt dorpshart te cre-
eren. Stedenbouwkundigen van 
de gemeente, op geldbeluste 
projectontwikkelaars en grond-
eigenaren schijnen daar geen 
boodschap aan te hebben.  
De plannen voor het Texoclean 
terrein gaan dezelfde kant uit. 
Geen levensloopbestendige vil-
laatjes in een parkachtige om-
geving, maar een volgebouwd 
terrein met een appartementen-
complex met zorgwoningen van 
3 etages. Hoezo groen? ‘Met al 
oe kleinzielig en därpse gedoe, 
Ie bint nog gien stad en doar 
holle wie zo van.’ Het Ugchelse 
volkslied spreekt duidelijke taal. 
Ugchelen is een dorp en dat 
moet zo blijven, zo plat en zo 
groen als het maar kan. 

Hoog

Veel koraal in het bos
NATUURLIJK UGCHELEN

Onlangs liep ik weer eens langs het bovenste stuk 
van de Van Gelder-spreng. Ik ga dan meestal van-
af de Ugchelseweg, vlak bij de Ugchelsegrensweg, 
het bos in. Loop dan, met de spreng rechts, tot bij 
de Ugchelsegrensweg (vlak bij mijn eerste woning) 
en langs de andere oever terug. Handig te combi-
neren met boodschappen doen.
Recentelijk kwam ik daar een leuk paddestoeltje 
tegen. En het leuke is, dat het niet op een pad-
destoel lijkt. Vrij bekend zijn twee soorten pad-
destoelen. Paddestoelen met een steel en een 
hoed. En paddestoelen met zo ongeveer de vorm 
van een tennisbal. Maar er zijn ook heel anders 
gevormde paddestoelen. En zo’n soort heb ik daar 
gezien. Ik heb er een redelijke foto van gemaakt en 
uiteindelijk ben ik via internet (met waarneming.nl) 
op de juiste naam gekomen. Want voor een niet-
gespecialiseerde kenner zoals ik, is dit een heel 
moeilijke soort. Het bleek een koraalzwam te zijn, 
en wel het kleverige koraalzwammetje. Er zijn in 
Nederland meer dan 30 soorten koraalzwammen; 
meer dan vijf soorten kunnen gelig zijn. Om echt 
zeker te zijn, moet je echt een specialist zijn. En dat 
ben ik nu eenmaal niet.
Wat ik heb waargenomen, is dat deze paddestoe-
len vaak op hout groeien. Dat kunnen bijvoorbeeld 
boomstronken zijn van afgehakte bomen. Maar ook 
gewoon losse stukken hout in of op de bodem. En ik 
heb gemerkt, dat ze vaak op dezelfde plek voorko-

men. Zo heb ik deze soort vlak bij het gebouw van 
de Ugchelse Woudlopers waargenomen, maar met 
een tussenpoos van vier jaar.
Als ik zoiets waarneem, waar ik zelf niet uitkom, lijkt 
dat misschien vervelend. Maar ook als ik iets niet 
op naam kan brengen, kan het voor mij best een 
mooie waarneming zijn.

Foto en tekst: Gerard Koops

‘De kast’
Wij kregen nieuwe vloerbedekking, prachtig PVC-
laminaat. De vloerenleggers waren mooi op tijd.  
De weken daarvoor hadden we alle spullen uit 
de huiskamer gesleept en ik kan je vertellen dat 
dat een heel werk was. In alle hoeken en gaten 
stonden dozen. Gelukkig kwam onze boeken-
man Tjeerd van der Meulen vier dozen boeken 
halen voor de Waterloopleinmarkt. Super Tjeerd! 
Vrolijk gingen de mannen aan het werk, en alles 
liep op rolletjes. Tot onze mooie kast verschoven 
moest worden. Het gerenommeerde bedrijf had 
dat ingecalculeerd, dus verwachtten we geen 
problemen. Sterke jonge kerels probeerden de 
kast naar voren te schuiven, om daaronder dan 
de planken te leggen. Helaas, de hele zware 
kast kwam met geen mogelijkheid van z’n plaats! 
Meer supersterke mannen werden opgetrom-

meld! Na verwoede pogingen stortte het hele 
meubel in. Een man, die de achterplaat tegen-
hield, zat nog met z’n hoofd tussen de planken. 
Doodeng! Gelukkig kwam z’n hoofd uiteindelijk, 
vuurrood, weer tevoorschijn! We zijn nog steeds 
bezig de kast te laten repareren en de vloer ge-
legd te krijgen. Treurig kijkt het scheef hangend, 
gebroken en uit z’n verband getrokken meu-
bel ons aan! Ach, het zal eens wel goed komen.                                                                                                                 
Zijn er in deze coronatijd geen ergere dingen te 
bedenken? Toch was het een heel avontuur voor 
ons, juist in deze tijd. Misschien moeten we in onze 
‘huisbubbel’ grappige en gekke situaties maar 
meer gaan herkennen en wie weet gaan waarde-
ren. Eens zal er toch een betere tijd komen? 

Tineke van den Hazel

Rondwandelingen bij de Herenboeren in Loenen
In de regio tussen Apeldoorn, Hoenderloo,  
Zutphen en Dieren is sinds eind mei 2019 Heren-
boerderij de Groote Modderkolk in Loenen actief. 
Een Herenboerderij is een coöperatief gemengd 
bedrijf, eigendom van uiteindelijk zo’n 200 huishou-
dens uit de regio. Het is een boerderij waar duur-
zaam, puur en eerlijk voedsel wordt geproduceerd 
exclusief voor de leden-Herenboeren. De boer of 
boerin in werkt in dienst van de coöperatie en voor 
de leden geldt: ‘meewerken mag, heel graag zelfs’. 

Ben jij een liefhebber van lekker, vers en gezond 
voedsel uit je eigen streek? 
Ook eens ervaren hoe de leden van Herenboeren 
de Groote Modderkolk in Loenen samen met boe-
rin Marleen dat voedsel verbouwen? Ook al is er 

in de winter minder op de akker te zien, we geven 
toch graag tijdens een uitleg over de werkwijze, de 
organisatie van de Herenboeren en de gezonde 
producten van onze boerderij. 

Er zijn in november weer 2 rondleidingen op de 
boerderij:
Zaterdag 7 november om 9.30 uur tot 11.00 uur.
Zaterdag 21 november om 9.30 uur tot 11.00 uur.

De herenboeren willen graag dat mensen zich van 
tevoren opgeven zodat ze de groep(en) ‘corona’ 
klein kunnen houden. Stuur een mail naar: groot-
emodderkolk@herenboeren.nl. Meer informatie: 
grootemodderkolk.herenboeren.nl
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