
We zijn heel blij nu ds. Eline van 
Iperen naar Ugchelen toe is ge-
komen. We heten haar van har-
te welkom en hopen dat ze zich 
met haar man Bas Stigter gauw 
thuis zal voelen in Ugchelen. 

Samen met ds. Regina Dave-
laar zal ze werkzaam zijn in de 
Bronkerk. Zij nemen weer al-
lerlei taken op zich: in de eer-
ste plaats zijn ze wijkpredikant. 
De wijkverdeling is als volgt: ds. 
Eline van Iperen zal werkzaam 
zijn in wijk 1 en 2, ds. Regina 
Davelaar in de wijken 3 en 4. 
Hebt u een vraag of wilt u graag 
bezoek dan kunt u uw eigen 
wijkpredikant bellen of mailen. 
Wel heeft iedere predikant recht 
op vrije dagen. We verwachten 
dat u rekening houdt met hun 
werkdagen. 

De afgelopen periode is het team 
van wijkouderlingen, bijgestaan 
door de contactmedewerkers, 
meer dan normaal actief ge-
weest. Daarvoor zijn we iedereen 
zeer erkentelijk.

De twee lekenvoorgangers, die 
deel uitmaken van het uitvaart-
team, Mientje Schep en Marijke 
van der Roest, hebben bewe-
zen van grote waarde te zijn bij 
uitvaarten van gemeenteleden. 
Een ieder die een uitvaartdienst 
heeft meegemaakt, die door een 
van hen werd geleid, heeft erva-
ren dat zij dit op een kundige en 
betrokken manier kunnen verzor-
gen. We waren en zijn blij met 
hen, want ook nu we weer voltal-
lig zijn qua predikanten blijven 
zij paraat en mogen we van hun 
diensten gebruik blijven maken.

Daarnaast heeft Anja van der 
Hart, voorzitter van de Kerken-
raad, zich in gevallen van bij-
zonder pastoraat heel betrokken 
getoond en veel tijd en aandacht 
geschonken aan mensen die dat 
speciaal nodig hadden. Hartelijk 
dank daarvoor.

We gaan een nieuwe periode in, 
vol verwachting wat die gaat bren-
gen. De zomer is een tijd waarin 
een deel van het kerkenwerk op 
een lager pitje staat: geen grote 
activiteiten, geen vergaderingen. 
Maar aandacht en zorg voor de 
ander die het nodig heeft, dat is 
werk dat blijft doorgaan. En hebt 
u geen functie in de kerk, dan 
nog blijven er mensen waarnaar 
we kunnen omzien, ieder op ei-
gen wijze.

Deze uitgave van De Bron is 
de laatste voor de zomerperio-
de. Na de vakantieperiode ver-
schijnt Bron nr. 13 op woens-
dag 28 augustus. De kopij en 
advertenties voor dat nummer 
dienen maandag 19 augustus 
binnen te zijn. 
Alle medewerkers van De Bron 
wensen u fijne zomermaanden 
toe!

 

Bevrijding, 75 jaar, wordt in 2020 
ook gevierd in Ugchelen. Van 
17 april tot 6 mei wordt UB 
omgedoopt tot de Canadian 
Club. Voor zowel jong als oud 
wordt op dit moment gewerkt 
aan verschillende feestelijk-
heden: optocht, disco, revue, 
concert, bevrijdingsexpositie, 
straatversieringen…  Zo maar 
een handvol mogelijkheden om 
uw agenda voor vrij te houden 
in 2020. Heeft u nog foto’s van 
de bevrijdingsperiode, dan zou 
Robert Nijhof deze heel graag 
willen lenen voor het Ugchelse 
deel van de bevrijdingsexposi-
tie (www.bevrijdingvandevelu-
we.nl). Reacties kunt u sturen 
naar: secretaris@ugchelens-
belang.nl. In latere edities van 
de Bron wordt u op de hoogte 
gehouden van de ontwikkelin-
gen van deze feestperiode.

Ugchelse menwedstrijden

een paard gaat zweven
zodra hij loopt in draf
Kijk, zonder vleugels!

 
De Bron Ugchelen 

Uitgever: Bronkerk Ugchelen Woensdag 19 juni 2019 - 56e jaargang nr. 12

Domina’s domineren

De Bron op vakantie

Ugchelse Haiku

Zondag 9 juni is in de Oecumenische Pinksterviering ds. Eline van Iperen verbonden aan de Bronkerk-
gemeente in Ugchelen. In de dienst, waarin de werking van de Heilige Geest en het doorgeven van het 
Licht centraal stonden, was ook ruimte voor de kinderen. Zij kregen een ‘eigen lichtje’ mee om dat door te 
kunnen geven. Ze hoopt in Ugchelen, samen met haar man Bas, een verbindende factor te kunnen zijn 
tussen dorp en kerk. Haar credo is: verbinden en delen.

Intrede dominee Eline van Iperen

Weer twee predikanten in de Bronkerk

UB wordt Canadian Club

Foto: Jan Peter Willemsen
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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:
Johan van Veen, tel. 5062373
Fotograaf volgende Bron:
Theo Logtenberg, tel. 5336253
Volgende Bron verschijnt op 28 aug.
Kopij en advertenties via:
ugchelendebron@bronkerk.nl 
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 19 aug. 19.00 uur
Coördinator advertenties:
Teun van Amersfoort, tel. 5411491
Bezorgklachten en abonnement buiten
Ugchelen: M. Ditzel, tel. 06-50525501

PRAKTISCHE GEGEVENS KERK
Kerkelijk centrum:
“Bronkerk” en “De Duiker”
Hoenderloseweg 10, 7339 GH
tel. 5334859
Beheerder M. Ditzel privé tel. 06-50525501
Predikant: 
Predikant: Ds. A.R. Davelaar
Tel. 06-12837524, predikantRD@bronkerk.nl
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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Op zondag 28 juli is er weer 
Eetcafé Duikeruit. Graag op-
geven uiterlijk 25 juli bij Mari-
nus via 06 505 25 501.

Op zondag 23 juni (dus niet 
op 16 juni, zoals eerder ge-
meld)  ’s middags om 4 uur 
zijn kinderen en hun (groot)
ouders  weer van harte wel-
kom in de Bronkerk om bij het 
‘Feestje in de Kerk’ aanwezig 
te zijn.

De vakantie komt er dan bijna 
aan en veel mensen gaan op 
reis, misschien jullie ook wel. 
Ook Abraham uit het Bijbel-
verhaal gaat op reis.

We gaan eerst knutselen en 
doen samen leuke spelletjes, 
daarna vieren we samen in 
de kerk en tot slot gaan we 
samen eten, wie weet wel 
ergens buiten. Het is om on-
geveer 18.30 uur afgelopen. 
Willen jullie  ook komen? Ie-
dereen is van harte welkom. 
En neem gerust iemand mee 
die het ook leuk vindt.

Opgeven graag via feestjein-
dekerk@bronkerk.nl. Dan re-
kenen we op jullie komst. Tot 
ziens.

Maandag 2 t/m donderdag 5 
september 2019.
Zoals elk jaar doet de kleine 
Joodse gemeenschap in Apel-
doorn weer een beroep op 
vrijwilligers om te helpen bij 
het schoonmaken van deze 
begraafplaats. Al hebt u maar 
een paar uur beschikbaar, 
alle hulp is welkom en voor 
koffie en thee wordt gezorgd.

We beginnen elke dag om ca 
9.15 uur.
Locatie: Arnhemseweg 217.
Info en aanmelden: Leo IJkel, 
tel.: 055 366 43 68
E-mail:marleo.ijkel@hetnet.nl

Ds. Regina Davelaar bij voor-
keur op ma, di en do  
(06 12837524)
Ds. Eline van Iperen bij voor-
keur ’s morgen op ma t.m. vrij 
(055 8438214)

KERKDIENSTEN 
Zaterdag 22 juni
ONZE LIEVE VROUWEKERK 
Hoofdstraat 18.
16.30 uur: Eucharistieviering. Pas-
toor Hermens mmv Cantor.
Zondag 23 juni
BRONKERK
9.30 uur: ds.  A.R.. Davelaar. 
16.00 uur: Feestje in de kerk.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering 1ste 
communie. Pastoor Hermens mmv 
Joko Trees.
RANDERODE
10.30 uur: Viering door Berea.
Zaterdag 29 juni 
ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur: Eucharistieviering. Pas-
tor Sebastian mmv Con Passione.
Zondag 30 juni
BRONKERK
9.30 uur: ds. E. van Iperen.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering. Pas-
tor Sebastian mmv Lucente.
RANDERODE
10.30 uur: Heilig Avondmaal. ds. E. 
Idema.
Zaterdag 6 juli 
ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur: Eucharistieviering. Pas-
toor Hermens mmv Cantor.
Zondag 7 juli
BRONKERK
9.30 uur: ds. A.R. Davelaar. Koffie 
drinken na de dienst.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering. Pas-
toor Hermens, Credo.
RANDERODE
10.30 uur: R.K. viering. Mw. R. Mul-
der.
Zaterdag 13 juli 
ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur: “Dank je wel” Eucharis-
tieviering 1ste communie. Pastor 
Sebastian mmv Joko Trees. 
Zondag 14 juli
BRONKERK
9.30 uur: Diaken Th. Van Driel Kof-
fie drinken na de dienst.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering. Pas-
tor Sebastian, Gregoriaans.
RANDERODE
10.30 uur: Prot. viering. ds. C.A.J. 
van Dijk.
Zaterdag 20 juli 
ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur: Eucharistieviering. Pas-
toor Hermens, samenzang.
Zondag 21 juli
BRONKERK
9.30 uur: ds. E. van Iperen.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering. Pas-
toor Hermens mmv vakantiekoor.
RANDERODE
10.30 uur: Prot. viering. dhr. H. 
Scherrenburg.
Zaterdag 27 juli

ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur: Eucharistieviering. Pas-
tor Sebastian mmv Cantor.
Zondag 28 juli
BRONKERK
9.30 uur: Diaken Th. van Driel.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering. Pas-
tor Sebastian mmv vakantiekoor.
RANDERODE
10.30 uur: Prot viering. Dhr. H. 
Scherrenburg.
Zaterdag 3 augustus 
ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur: Eucharistieviering. Pas-
toor Hermens, samenzang.
Zondag 4 augustus
BRONKERK
9.30 uur: ds. E. van Iperen. Koffie 
drinken na de dienst.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering. Pas-
toor Hermens mmv vakantiekoor.
RANDERODE
10.30 uur: R.K. viering. Dhr. W. 
Achtereekte,  mmv Veronika Simo-
nett-solist.
Zaterdag 10 augustus 
ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur: Eucharistieviering. Pas-
tor Sebastian mmv cantor.
Zondag 11 augustus
BRONKERK
9.30 uur: ds. A.R. Davelaar. Koffie 
drinken na de dienst.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering. Pas-
tor Sebastian mmv vakantiekoor.
RANDERODE
10.30 uur: Prot. Viering. dhr. B. 
Bredijk.
Donderdag 15 augustus
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur Maria ten Hemel Opne-
ming, Credo. (tijd nog niet definitief)
Zaterdag 17 augustus 
16.30 uur: Eucharistieviering. Pas-
toor Hermens, samenzang.
Zondag 18 augustus
BRONKERK
9.30 uur: ds. E. van Iperen.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering. Pas-
toor Hermens mmv vakantiekoor.
RANDERODE.
10.30 uur: Viering door Berea.
Zaterdag 24 augustus 
ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur: Eucharistieviering. Pas-
tor Sebastian mmv Cantor.
Zondag 25 augustus
BRONKERK
9.30 uur: ds. B. Stigter (Ugchelen).
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering. Pas-
tor Sebastian, mmv vakantiekoor.
RANDERODE.
10.30 uur: Prot. viering. Ds. C.A.J. 
van Dijk.

BIJ DE DIENSTEN
In de vakantieperiode is er kinder

nevendienst voor de groepen 1 t/m 8.
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 in juli en 
augustus zijn voor De Herberg / 
City-pastoraat. Indien de diaconie-
collecte (1ste collecte) niet wordt 
vermeld, is de bestemming onze 
eigen diaconie.

Zondag 23 juni
Onze eigen wijkpredikant ds. Re-
gina Davelaar gaat voor.
Uit Kind op Zondag (KoZ): Ik maak 
je los. 
In dit verhaal komen we een man 
tegen die vast zit, om te voorko-
men dat hij zichzelf verwondt. Tel-
kens rukt hij zich weer los. Jezus 
gaat naar hem toe en verlost hem. 
De man gaat naar huis en vertelt 
iedereen wat er gebeurd is. Dit 
heeft zijn leven totaal veranderd. 
Lukas 8:26-39.
Diaconie collecte: Ons diaconaal 
project.
Uitgangscollecte: ZOA / vluchtelin-
genwerk
Zondag 30 juni
Onze eigen wijkpredikant ds. Eline 
van Iperen gaat voor.
Uit KoZ: Waar wil je heen? 
Jezus is met zijn leerlingen recht-
streeks op weg naar Jeruzalem 
om het paasfeest te vieren. Maar 
steeds komt er iemand die zegt: ‘Je 
kunt ook hier langs, dan kom je er 
ook wel. Lucas 9:51-62.
Uitgangscollecte: ZOA / vluchtelin-
genwerk
Zondag 7 juli
Ds. Regina Davelaar gaat voor. 
We drinken koffie na de dienst.
Uit KoZ: Ik heb iets voor je.
Jezus stuurt 72 volgelingen op pad. 
Om zieken te genezen en vrede te 
brengen. Met de kinderen denken 
we na over de uitspraak: ‘Ik heb 
iets voor je’? Wat zou het leukste 
zijn dat je aan iemand kunt geven? 
Hoe is het om zoiets te geven? Lu-
cas 10:1-20.
Diaconie collecte: Binnenlands di-
aconaat.
Zondag 14 juli
Diaken Theo van Driel van de Lu-
therse kerk (ook PKN ! ) uit Apel-
doorn gaat voor.
Uit KoZ: Naast wie sta jij? 

Vervolg pagina 7  >>

KerkdienstenEetcafé Duikeruit

We wensen U goede aan-
dacht, een fijne vakantie en 
ook een leuke kerkgang op uw 
vakantieadres.

Schoonmaken Joodse 
begraafplaats

Uitnodiging
Feestje in de Kerk

BEREIKBAARHEID 
PREDIKANTEN

www.bronkerk.nl
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Bomen zijn van groot belang 
voor de mens o.a. door het 
zuiveren van de lucht (opname 
fijnstof), de levering van zuur-
stof door omzetting van kooldi-
oxide en het geven van scha-
duw. Maar ze vormen ook een 
ecosysteem met de hen omrin-
gende natuur. Een onderwerp 
waar vele jaren eigenlijk geen 
aandacht voor was. Op bomen 
met nectardragende bloemen, 
denk aan de linde, de wilg en 
fruitbomen, komen insecten af. 
En natuurlijk de bijen die onmis-
baar zijn voor het bestuiven van 
planten en gewassen. Insecten, 
die op hun beurt weer als voed-
sel dienen voor diverse vogels. 
Als de stam van die boom ook 

nog tussen de struiken staat 
kunnen kleine zoogdieren zich 
er goed verstoppen en onder 
het afgevallen blad overwin-
teren. Met klimop er tegenaan 
heb je een extra kosteloos en 
effectief luchtfilter dat extra le-
vensruimte biedt aan insecten, 
vogels en kleine zoogdieren.
Wetenschappelijk is aange-
toond dat aarde waarin zich 
boomwortels bevinden het re-
genwater veel sneller doorlaat.  
Een eigenschap die met de 
verwachte zware regenbuien 
steeds belangrijker wordt. Een 
bomenrijk Ugchelen is daarom 
voor mens en dier een groot 
goed.

NIEUWS VAN DE DORPSRAAD

JUNI 2019
16 juli:  Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

AUGUSTUS 2019
20 augustus: Besloten bestuursvergadering Dorpsraad
30/31 augustus: Presentatie Vitaliteitsagenda Ugchelen

SEPTEMBER 2019
17 september: Besloten bestuursvergadering Dorpsraad
28 september: Zwerfvuilactie Ugchelen

OKTOBER 2019
8 oktober:  Schoonmaken Geurtssprengen
15 oktober:  Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

NOVEMBER 2019
2 november: Schoonmaken Eendrachtsspreng in de Goudvink
19 november: Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

DECEMBER 2019
10 december: Schoonmaken Koppelsprengen
17 december: Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

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

Agenda

De activiteiten van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen worden 
voor verslaglegging veelvuldig op beeldmateriaal vastgelegd. 
Indien u deelneemt aan of aanwezig bent bij deze activiteiten, 
geeft u de vereniging op grond van de AVG toestemming 
voor het maken van foto’s en filmbeelden en voor het gebruik, 
publicatie en de opslag daarvan.

WAAROVER SPRAK DE DORPSRAAD?

Bomen en Ugchelen (3)

Dorpsraad betrokken bij de parkeervisie 
van Apeldoorn met transferia

In de vakantiemaanden juli en augustus is het ReparatieCafé ge-
sloten. U bent vanaf september weer van harte welkom op de 1e 
en 3e woensdag van de maand tussen 10.00 u en 12.00 u in het 
dorpshuis.

ReparatieCafé met vakantie

Zo’n 20 a 25 dagen per jaar heeft 
de wijk rondom Berg en Bos te lei-
den van parkeeroverlast vanwege 
bezoekers van de Apenheul. Op 
dit moment wordt een deel van het 
AGOVV complex gehuurd om als 
overloopplaats te dienen. Deze si-
tuatie werkt al een paar jaar naar 
tevredenheid, maar de huur duurt 
maar tot 2021. Sinds eind 2017 is 
er in opdracht van de Gemeente 
Apeldoorn een werkgroep bezig 
met het uitwerken van een oplos-
sing. De werkgroep heeft opdracht 
gekregen om 5 mogelijke locaties 
aan te wijzen en onderzoek te 
doen naar de mogelijkheden. Een 
weiland achter de huidige carpool-
plaats bij de A1 aan de van Heec-
kerensweg is één van die 5 opties. 
Hier zouden 800 tot 1200 auto’s ge-
parkeerd kunnen worden, waarvan 
de inzittenden vervolgens per bus 
(emissie loos) naar hun attractie 
vervoerd worden.

Vanwege deze locatie is de  dorps-
raad nauw betrokken bij de be-
sprekingen van deze 5 opties. Ook 
vertegenwoordiging van Berg en 

Bos, Julianatoren, AGOVV, diverse 
wijkraden uit West Apeldoorn en 
milieuzorg zijn bij dit onderwerp 
aangehaakt. Aan ieder van de 5 op-
tie kleven voor- en nadelen die voor 
alle belanghebbenden verschillend 
zijn. De dorpsraad Ugchelen is 
aanwezig om de belangen van de 
inwoners van Ugchelen zo goed 
mogelijk te behartigen.

Tijdens de laatste bespreking bleek 
dat de optie bij de A1 tevens bij-
draagt aan de wens van diverse 
politieke partijen om breder te kij-
ken en te onderzoeken hoe de par-
keerdruk voor een groter deel van 
Apeldoorn bij diverse evenementen 
in betere banen kan worden geleid.

De werkgroep van de Gemeente 
Apeldoorn gaat in de maand juni 
alle vergaarde informatie uitwer-
ken en zal in het najaar een advies 
aan de Gemeenteraad geven. Het 
voorgenomen advies zal op voor-
hand, medio juli, worden terugge-
koppeld naar de eerder genoemde 
vertegenwoordigers, waaronder de 
dorpsraad Ugchelen.

Kastanje aan Ugchelseweg 92.          Foto: Theo Logtenberg
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Iedereen doet maar wat. Ieder-
een probeert. Iedereen gaat en 
valt en struikelt. Ondanks wat je 
ziet aan de buitenkant, de plaat-
jes op social media, wat of waar 
dan ook.

Dit moet je weten, want je denkt 
dat je de enige bent die ploetert 
en dat is niet zo.

Terwijl de snelheid van de maat-
schappij voort gaat en de ruimte 
om minder snel en minder per-
fect te zijn steeds kleiner lijkt te 
worden, wil ik je vertellen: het le-
ven is geen rechte lijn. Het leven 
is een wonderlijk pad vol kron-
kels en bochten en uitglijders.

Ik zie mensen zich afvragen 
of ze gek zijn. Dat ze niet kun-
nen voldoen aan het tempo, 
de eisen, het harde werken. Of 
ze gek zijn dat er geen ener-
gie meer is. Geen lust meer in 
seks. Geen zin meer, in niks. 
En dan begint het terugtrekken. 
Het zwijgen. Het op slot raken in 
jezelf.

Alsjeblieft, neem de ruimte. 
Neem de tijd en de rust. Ook als het lijkt dat dat 
niet kan, dat dat nergens zou passen, juist dan. Het 
leven is niet: ergens aan voldoen. Het leven is niet: 
alles voor elkaar hebben.

Het is niet gek wanneer je niet meteen je weg kunt 
vinden. Het is niet gek om te zoeken en te probe-
ren. Het is niet gek om te wanhopen. Het is niet gek 
om depressief te zijn.

Het hele leven ís die weg, die je gaat, op de golven 
van alles. Dit besef brengt misschien de mogelijk-
heid dichterbij om elkaar in alle veiligheid te kunnen 
vertellen over wat er zwaar op ons hart ligt, zodat 
het naar buiten kan en in het licht kan komen. Daar 

in het licht blijft alles zo normaal en zo herkenbaar. 
De depressies, de angsten, de neuroses, ze zijn 
van iedereen.
 
Dit is wat ik wil dat je weet.

Deze tekst is van Marije Hage, dominee in Weesp. 
Ze deelt veel van deze teksten via Facebook. Ik las 
het en het raakte mij. Want heeft ze niet helemaal 
gelijk? Ik hoop dat je, in de vakantietijd die eraan 
komt, rust kan vinden en ruimte om even nergens 
aan te voldoen. En als je een plek zoekt waar je 
veilig kan vertellen, weet mij, weet ons pastorale 
team te vinden!

Ds. Regina Davelaar

Dit moet je weten
OVERWEGING

We lezen het prachtige verhaal 
van de barmhartige Samaritaan. 
Het koninkrijk van God ziet eruit 
als een 
beroofde reiziger. Je hoeft maar 
bij 
hem neer te knielen en je bent er. 
Lucas 10:25-37.
Zondag 21 juli
Ds. Eline van Iperen gaat voor.
Uit KoZ: Neem de tijd! 
Jezus is te gast bij Maria en Mar-
ta. Lucas 10:38-42.
Zondag 28 juli
De dienst wordt geleid door Dia-
ken Theo van Driel uit Apeldoorn. 
We heten hem weer van harte 
welkom.
Uit KoZ: Vraag maar gerust .
Jezus vertelt zijn leerlingen dat ze 
de Vader mogen vragen om wat 
ze nodig hebben. Lucas 11:1-13.
Zondag 4 augustus
Ds. Eline van Iperen gaat voor!
Uit KoZ: Vergeet niet te leven.
Twee broers komen bij Jezus 
omdat ze ruzie hebben over een 
erfenis. 
Lucas 12:31-40.
Zondag 11 augustus
Ds. Regina Davelaar gaat voor.
Uit KoZ: Op de uitkijk.
Jezus vertelt zijn leerlingen dat 
je kunt uitkijken naar God. Blijf 
waakzaam. Lucas 12:32-40.
Diaconie collecte: Kerk in Actie – 
Zuid Afrika.
Zondag 18 augustus 2017
Ds. Eline van Iperen is onze voor-
ganger vandaag: Wat gaat het 
worden? 
In het verhaal voor de jongste kin-
deren kijken twee mensen naar 
de lucht om te zien wat voor weer 
het wordt. In het verhaal voor de 
oudste kinderen nemen mensen 
een parasol mee, want het wordt 
een warme dag. Maar weten ze 
ook wat er in de wereld gaat ge-
beuren? Lucas 12:49-56.
Zondag 25 augustus
Ds. Bas Stigter uit Ugchelen!!, de 
echtgenoot van Eline, gaat van-
daag voor het eerst bij ons voor. 
Wij heten hem van harte welkom. 
Fijn dat hij ook bij ons de dienst wil 
leiden en wij hem ook, als voor-
ganger, leren kennen.
Uit KoZ: Dit wil je niet missen! 
Iemand stelt Jezus de vraag: Zijn 
er maar weinigen die worden ge-
red? Jezus antwoordt dat er red-
ding is voor velen. Maar dat zij 
daar zelf voor in beweging moe-
ten komen. Het is alsof God de 
sleutel van zijn huis aan mensen 
heeft gegeven. Lucas 13:22-30.
Diaconie collecte: Ons diaconaal 
project.

BEREIKBAARHEID 
PREDIKANTEN
Zie pagina 3

Vervolg Kerkdiensten

Op 83-jarige leeftijd is Wim Cornelissen overleden. 
Hij was ruim 58 jaar getrouwd met Diny. Samen kre-
gen ze een dochter: Heidy en twee kleindochters: 
Nadia en Ilse. Wim leefde voor zijn gezin, werkte 
hard, maakte graag tijd vrij om met zijn kleinkinde-
ren te spelen en roemde zijn vrouw veelvuldig om 
haar zorgzaamheid en liefde.

Wim was een man die hield van eenvoud, rust en 
bossen. In Ugchelen kon hij zijn hart ophalen en hij 
moest er daarom ook niet aan denken om de 
Ugchelsegrensweg te moeten verlaten.

De laatste drie jaar voelde Wim zich oud. Hij was 
moe en rusteloos. Na een actief en sportief leven,  

hij ging tot die tijd nog altijd naar de sportschool(!),  
was het genoeg geweest. Hij was het liefste thuis 
want daar voelde het veilig en vertrouwd.  

Een tragisch ongeval, val van de trap, werd Wim fa-
taal. Op 11 juni hebben we afscheid van hem moe-
ten nemen in de aula van Crematorium Heidehof. 
We lazen psalm 23 “Hij laat mij rusten in groene 
weiden en voert mij naar vredig water”. 

We wensen Diny, Heidy, Nadia en Ilse het vertrou-
wen toe dat Wim nu de rust gevonden heeft waar hij 
zo naar verlangde. 

Ds. Regina Davelaar

Willem Cornelissen
IN MEMORIAM

Geboren op 25 december 1935                    Overleden op 4 juni 2019
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Binnen een jaar verdwijnt er een 
stukje Ugchelse historie. Het 
huidige gebouw van De Touw-
ladder aan de Bogaardslaan 
wordt namelijk gesloopt. Dat 
bestaat uit verschillende onder-
delen, met bouwjaren variërend 
van 1931 tot 1984. Er komt een 
totaal nieuw schoolgebouw voor 
in de plaats, met twee etages en 
ruimte voor 330 leerlingen van 0 
tot 13 jaar.

Uiterlijk eind september 2021 
opent het Integraal Kindcentrum 
(IKC) Ugchelen zijn deuren. On-
derwijskoepel PCBO Apeldoorn, 
de gemeente Apeldoorn en 
MTB Architecten presenteerden 
27 mei hun plannen aan buurt-
bewoners. Het ontwerp ziet er 
heel anders uit: veel glas, houtwerk en verschil-
lende kleuren bakstenen typeren de buitenkant. 

“Ouders van leerlingen reageren heel enthousiast”, 
zegt Renate van Iersel, directeur van De Touwlad-
der en De Bouwhof. Beide scholen gaan samen 
met MAM’s Kinderopvang op in het nieuwe IKC Ug-
chelen, dat overigens nog een werktitel is. “Vooral 
de lespleinen, de meerdere ingangen en transpa-
rante uitstaling zorgen voor positieve reacties.” De 
directeur, die zelf in het ontwerpteam zat, is ook erg 
blij met resultaat. “We hebben straks een gebouw 
dat helemaal past bij het onderwijs van vandaag, 
en tegelijkertijd tientallen jaren mee kan.” Tijdens 
de presentatie in 
Ugchelens Belang werden wel veel vragen gesteld 
over de parkeersituatie. Nu is het vaak erg druk op 
de Bogaardslaan. Een ‘Kiss & Ride’-strook, keerlus 
en parkeerruimte achter Ugchelens Belang zouden 
daarvoor een oplossing bieden. Van Iersel zegt 
hierover: “De gemeente heeft op dit thema nog wat 
werk te doen, en zal met UB in gesprek gaan. Wij 
houden daarbij een vinger aan de pols en denken 
mee, samen met omwonenden.”

Wineke Blom, voorzitter van de dorpsraad Ugche-
len, zet vraagtekens bij deze volgorde. “Hier had 
veel eerder goed over nagedacht moeten worden. 
Het aantal schoolkinderen neemt toe, dus de ver-

keersdrukte ook.” Ze vindt het nieuwe ontwerp van 
het schoolgebouw ‘even wennen’. “Ik ben een beet-
je verknocht aan het oude gebouw, omdat ik er zelf 
jaren heb lesgegeven. Maar als blijkt dat het erg 
moeilijk is aan te passen aan eigentijds onderwijs, 
dan moet je ook realistisch zijn.”
Die mening wordt gedeeld door Harry Blom, oud-di-
recteur van De Touwladder. “Ik ben positief over het 
nieuwe ontwerp. Het is zeker niet verkeerd”, rea-
geert hij. “Een optie was nog om de oorspronkelijke 
vier lokalen te behouden, en uit te bouwen naar het 
plein. Dat had ik een mooi uitgangspunt gevonden. 
Het oude deel blijkt echter in een te slechte staat 
te verkeren.’’

Tijdens de sloop en nieuwbouw krijgen leerlingen 
van De Touwladder onderdak in het leegstaande 
gebouw van De Steenbeek. De dorpsraad plaatste 
overigens een oproep in de vorige editie van De 
Bron. Die ging over het in kaart brengen van het 
tekort aan onderwijsplaatsen voor Ugchelse kin-
deren. Het nieuwe gebouw heeft onvoldoende ca-
paciteit om dat tekort op te vangen. “Ik ben heel 
benieuwd hoeveel ouders van kinderen daarop 
reageren. Hoe meer reacties, hoe concreter we 
dit probleem kunnen aankaarten”, aldus voorzitter 
Blom.

Simon Haverschmidt

Positieve reacties op eigentijds ontwerp
NIEUW SCHOOLGEBOUW

Net als de laatste jaren wordt ook 
dit jaar de Futurumshop.nl ronde 
van Ugchelen weer in het centrum 
van Ugchelen georganiseerd. Za-
terdagavond 13 juli is wederom 
een gratis toegankelijk wieler-
spektakel gepland. Om 18.00 
uur start het programma met een 
spectaculair onderdeel, een wed-
strijd voor jeugdrenners achter 
de Derny-motor.  Het inmiddels 
vertrouwde parcours begint met 
Start/finish op de Molecatenlaan 
en vervolgd via, Bazemolenweg, 
Markendoel, Methusalemlaan, 
Derk Kamphuisweg, Ugchelse-
weg. Van 18.00 t/m 22.00 uur is 
het parcours volledig afgesloten. 
Supermarkt Albert Heijn blijft via 
de parkeerplaats bereikbaar, de 
supermarkt Deka markt en de 
horeca blijven voor voetgangers 
bereikbaar.
Programma:
18.00   Derny race - Junioren
19.00   Criterium Elite – Amateurs
20.45   Finish Elite - Amateurs
21.00   Derny race - Local Hero’s

De Soos 55+, die elke woens-
dagmiddag gehouden wordt in 
Ugchelens Belang houdt een 
ZOMERSTOP.  Het aantal leden 
is dit jaar fors toegenomen bij de 
diverse activiteiten, waar het be-
stuur heel blij mee is!  De laatste 
Soos-middag is op 17 juli en we 
starten weer op woensdag 28 
augustus. Op de laatste middag 
voor de zomerstop is er altijd iets 
bijzonders, maar dit blijft nog even 
een verrassing … De meeste 
Soos-leden vinden het jammer 
als de Soos een paar weken stopt 
en ze zien er altijd naar uit als we 
weer beginnen! En dát is natuur-
lijk een goed teken. Maar de be-
stuursleden hebben even vakan-
tie! Iedereen is dan ook weer van 
harte welkom op 28 augustus om 
te komen kaarten, biljarten, koes-
ballen of voor andere activiteiten. 

Zoals gebruikelijk treffen wande-
laars elkaar op de eerste dinsdag 
van de maand voor een groeps-
wandeling. In juli en augustus is 
dat op 2 juli en 6 augustus. De 
routes zijn nog niet vastgesteld. 
Vertrek om half tien bij Tennisclub 
Ugchelen aan de Ugchelsegrens-
weg 10. De routes zullen tussen 
de 12 en 14  km zijn. Deelname is 
gratis.  Info via: 
wandeleninugchelen@gmail.com

13 juli 2019
Ronde van Ugchelen

Het huidig schoolgebouw van De Touwladder heeft zijn langste tijd gehad. 
Foto: Johan van Veen.

Nieuws van de
Soos 55+ UB

Wandelen in Ugchelen
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Oecumenische Viering

Vanaf 9 juni is ds. Eline van Ipe-
ren de nieuwe herder(in) van de 
Bronkerk. In een dienst waarin 
ze volmondig haar ja-woord gaf 
op de gestelde vragen werd ze 
officieel verbonden aan de Bron-
kerk.In een gesprekje leren we 
haar nader kennen.

De afgelopen 14 jaar was ze pre-
dikant in het Brabantse Asten-
Someren. Van daaruit neemt ze 
de Brabantse gemoedelijkheid 
mee en was blij verrast door de 
warmte en openheid waarmee 
ze hier werd ontvangen. In het 
beeld van de herder ziet ze zich 
als degene die de kudde voor-
gaat, maar ook volgt en aan-
spoort zelf aan het werk te gaan. 
Ook de schapen op de hei heb-
ben immers een taak.
In Ugchelen hoopt ze dicht naast 
de mensen te staan, dat ze hun 

‘deur’ voor haar open zetten, let-
terlijk en figuurlijk. Ze wil graag 
deel uitmaken van het dorp en 
er zijn voor iedereen die een be-
roep op haar doet. Daarbij vindt 
ze het belangrijk dat de mensen 
zichzelf kunnen en durven zijn, 
zonder ophef en blabla. Hier-
door kom je dichter bij elkaar. 
Dat is voor haar ‘genade’, on-
danks alles mag je er zijn! On-
voorwaardelijk!  Daarom is ze 
ook predikant geworden. Samen 
bezig zijn met de dingen in het 
leven die zin hebben en zin ge-
ven. Daar hoort vriendschap bij, 
elkaar (ook letterlijk) de ruimte 
geven. Die betrokkenheid bij 
mensen komt ook tot uiting in 
haar voorkeurstekst uit Romei-
nen:  ‘Overwin het kwade door 
het goede’. 
Als ervaringsdeskundige in de 
oecumene ziet ze in Ugchelen 

uit naar de samenwerking met 
de katholieke dorpsgenoten. 
Symboliek, vorm en een sterke 
liturgie kunnen de inhoud, die 
voor de protestanten zo kenmer-
kend is, verdiepen.  Ze nodigt 
hen uit mee te doen en zich te 
laten horen.  
In haar preken wil ze graag een 
andere kant belichten, de men-
sen aan het denken zetten. De 
plaatjes uit de kinderbijbels zijn 
door de jaren heen een eigen le-
ven gaan leiden en belemmeren 
de zoektocht in het geloof. 

De komende maanden hoopt 
ze het mooie Ugchelen nader te 
leren kennen en de eerste voor-
bereidingen te treffen voor het 
nieuwe seizoen. Ze ziet er naar 
uit, samen met Regina Davelaar 
en Remko Groen, aan het werk 
te gaan in de Bronkerk.

Een nieuwe herder
WARM WELKOM VOOR DOMINEE VAN IPEREN

Met de intrede van ds. Eline 
van Iperen heeft de Bronkerk 
weer twee eigen predikanten. 
Dat betekent ook dat de preek-
voorziener het weer een stuk 
rustiger krijgt. Voor veertig 
diensten moesten er gastpre-
dikanten geregeld worden, na 
het vertrek van ds. Bart Rama-
ker (mei 2018), en tijdens het 
zwangerschapsverlof van ds. 
Regina Davelaar.

De man achter deze vrijwil-
ligerstaak is Kees Haver-
schmidt. “Het contact met de 
dominees vind ik erg leuk, en 
ik houd me graag bezig met de 
liturgie. Toch ben ik ook blij dat 
het nu weer wat rustiger is”, 
glimlacht hij.

Sinds 2016 regelt Kees –nor-
maal gesproken- vier gastpre-
dikanten per kwartaal. Ruim 
van tevoren begint hij met 
het benaderen van mogelijke 
voorgangers. “Er is namelijk 
veel concurrentie. Elke ge-
meente zoekt wel gastpredi-
kanten. Met een beetje geluk 
kunnen ze twee diensten toe-
zeggen”, legt Kees uit. Voor 
de veertig diensten van het 
afgelopen jaar, regelde hij zo’n 
vijftien verschillende voorgan-
gers. Een belangrijk criterium 
is dat zij bij het karakter van 
de Bronkerk passen. Gemeen-
teleden komen dan ook gere-
geld met suggesties.

Twee weken voor de zon-
dagse dienst krijgt de gast-
predikant de voorbeeldliturgie 
met aanvullende informatie. 
Zodra de gastpredikant die 
heeft ingevuld, brengt Kees 
het ‘beamteam’ (beeld en ge-
luid), de organist en de kin-
dernevendienst op de hoogte. 
Als ‘spin in het web’ contro-
leert de preekvoorziener ook 
de uitgewisselde informatie. 
Daarnaast heeft hij de functie 
van gastheer, om de predikant 
welkom te heten.

De dienst waarin ds. Hans 
Bouma voorging (zondag 7 
april), was voor Kees speci-
aal. “Hij leefde zich in in de 
denkwereld van Judas, en 
diens besluit om Jezus te ver-
raden. Dat was een bijzonde-
re voordracht, begeleid door 
Jan Hamberg op de piano”, 
blikt Kees terug. Welke naam 
er nog op zijn verlanglijstje 
staat? “Bert Schüssler van de 
Grote Kerk in Apeldoorn.”

40 diensten,
15 predikanten

Ds. Eline van Iperen op de kansel van De Bronkerk.            Foto: Jan Peter Willemsen

Op zondag 9 juni was er een oecumenische dienst 
in de Bronkerk. Mensen van rooms-katholieke en 
protestantse huize hebben gezamenlijk vormgege-
ven aan de verbintenis van ds. Van Iperen aan de 
Bronkerk.

Ook elders in ons land zijn er veel oecumenische 
initiatieven, maar op een uurtje vliegen is dat wel 
anders.

In de republiek Ierland beleeft men het katholicisme 
nog zoals in Nederland rond 1960. De biechtstoelen 
staan paraat, soms met een wachtrij ervoor. De eer-
ste communie is een waar familiefeest. 

De wortels van de tegenstellingen tussen katholiek 
en protestant zijn te vinden in de 16e eeuw. Hendrik 
VIII, ooit verdediger van de katholieke kerk tegen 
Luther, neemt het gezag over de kerk in Engeland 

op zich omdat zijn huwelijk met Catharina van Ara-
gon door de paus niet ontbonden wordt. Van 1536 
tot 1691 is Ierland een strijdtoneel van katholiek ge-
inspireerde Ierse opstanden tegen het Engelse ge-
zag. In de 20e eeuw ontstaat na veel conflicten de 
zelfstandige Ierse Republiek. De protestantse unio-
nisten in Ulster houden vast aan Engeland. 

Het geweld stopt pas na het akkoord van april 1998. 
Een dergelijke verhouding protestants-katholiek is 
binnen ons land moeilijk voorstelbaar. De Neder-
landse Republiek kende geen staatskerk. De regen-
tencolleges hadden vanaf 1572 belang bij werkbare 
onderlinge verhoudingen. Bloedige confrontaties 
bleven uit en in de 19e eeuw werden de rechten 
van alle kerken gelijk getrokken. Past daarbij trots 
of dankbaarheid?

Joop Langhout
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Elke dinsdagavond tussen half acht en half negen is er 
een groep sporters actief bij Het Leesten in Ugchelen. 
Heleen Treur van HeleenSportGezond geeft hier op 
elke dinsdagavond een bootcamp-les. Een bootcamp is 
een sportles waarbij alle spieren in het lichaam getraind 
worden en waarbij ook nog aan de conditie gewerkt 
wordt.
“Ik maak tijdens mijn lessen zoveel mogelijk gebruik 
van natuurlijke elementen die ik op de trainingslocatie 
tegen kom” verteld Heleen Treur. “Bij het Leesten zijn 
dat bijvoorbeeld omgevallen bomen waarop we kunnen 
opdrukken, of de lange trappen waar we tegenop 
rennen”. Omdat de oefeningen opgebouwd worden qua 
intensiteit en hoeveelheid zijn de lessen voor iedereen 
toegankelijk. Zowel een beginnende als een ervaren 
sporter kan zich helemaal uitleven tijden de lessen. 
Geïnteresseerde mensen kunnen de eerste keer, 
geheel vrijblijvend en kosteloos deelnemen.  Bij veel 
animo wordt een tweede groep opgestart.

Zaterdag 1 en zondag 2 juni 
werden voor de 38e keer de 
mendagen georganiseerd door 
menvereniging De Kromme 
Zweppe. Een kleine 50 aan-
spanningen streden in verschil-
lende klassen om de prijzen. 
Het goede zonovergoten weer, 
de prachtige omgeving en het 
gezellige wedstrijdterrein maak-
ten het voor deelnemers, paar-
den, pony’s en publiek tot twee 
geslaagde wedstrijddagen.

Clubkampioen 2019 is Maar-
ten Braat geworden met zijn 
pony’s Bruce en Hot Fudge; zij 
kwamen uit in de klasse L.  Piet 
Peepers werd met zijn paard 
Furon dressuurkampioen; zij 
komen uit in de klasse M. Jaap 
vd Windt heeft net als vorig jaar 
de heuse Kromme Zweppe ge-
wonnen, met zijn paarden Aris 
en Cesar.

Lekker fit worden en blijven

Er komt dit jaar geen zomer-
feest in Ugchelen. Onzeker-
heid over voldoende financi-
ele middelen en mankracht 
hebben vereniging Ugchelens 
Belang (UB) doen besluiten 
om het evenement af te bla-
zen.
Het Ugchelens zomerfeest 
was jarenlang een grote pu-
bliekstrekker. Vorig jaar nam 
Ugchelens Belang de volle-
dige organisatie op zich. De 
activiteiten verplaatsten zich 
van het centrum naar het 
dorpshuis aan de Bogaard-
slaan. Onder de naam ‘Dä-
rpsdoagen Ugchelen’ werd 
een driedaags programma 
samengesteld.

“Dat was een succes, en we 
hebben dat met veel enthou-
siasme gedaan”, zegt voorzit-
ter Stanny Schapendonk. “We 
moesten alleen met relatief 
weinig mensen veel werk ver-
zetten. Ook dit jaar zouden we 
maar met een man of zes zijn. 
Er zijn altijd wel vrijwilligers 
te vinden voor de dag van 
het evenement, maar in de 
aanloop ernaartoe is dat een 
stuk lastiger. Daarbij was het 
onzeker of er zich voldoende 
sponsoren zouden aandie-
nen. Daarom is tijdens de al-
gemene ledenvergadering in 
april besloten om het dit jaar 
niet door te laten gaan.”

Schapendonk vindt het jam-
mer dat een dorpse traditie 
onderbroken wordt. “Veel 
mensen beleven er plezier 
aan. Vooral een onderdeel als 
‘Ugchelen’s got talent’ en de 
‘Camping voor één nacht’ le-
verden veel leuke reacties op. 
We gaan nu kijken of we die 
succesvolle onderdelen zelf-
standig terug kunnen laten 
keren, op een ander moment 
in het jaar.”

Daar staat de uitbater van 
het dorpshuis, Toon Hartgers, 
welwillend tegenover. “Alles 
wat in Ugchelen georgani-
seerd wordt, juich ik toe.’’ Ook 
aan een eventuele terugkeer 
van het zomerfeest, is hij 
bereid mee te werken. “Het 
programma mag dan wel wat 
compacter worden”, vindt hij.
Eén act was al geboekt voor 
vrijdag 23 augustus: de band 
Tuxedo. Dat optreden gaat 
gewoon door.

Simon Haverschmidt

Dit jaar geen
Zomerfeest Menwedstrijd Kromme Zweppe succes

Hindernis de waterbak is altijd goed voor een mooi schouwspel. 
Foto: Jan van Middendorp

Onlangs is Nieuwbouw Centrum Apeldoorn 
gestart met de verkoop van acht woningen op het 
voormalige wasserijcomplex De Veldekster. Het 
project is het sluitstuk van Villapark De Veldekster, 
gelegen in bosrijke omgeving en op korte afstand 
van de oprit naar de A1. 

Dit kleinschalige nieuwbouwplan bestaat uit:
- 2 woningen in de “boerderij”
- 2 woningen in het “wasserijgedeelte”
- 4 nieuw te bouwen multifunctionele woningen.

Alle woningen geven de mogelijkheid tot het 
aanpassen van de indeling. De woningen hebben 
o.a. mogelijkheid voor het realiseren van een 
slaap- en badkamer op de begane grond. 

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten? 
Neem dan contact op met Nieuwbouw Centrum 
Apeldoorn, telefoonnummer 055-5777107 of kijk op 
www.nieuwbouwcentrumapeldoorn.nl 

Levensloopbestendig wonen in Villapark De Veldekster
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Gedurende de maanden juli 
en augustus zal de Bronkerk 
in Ugchelen, evenals in voor-
gaande jaren geopend zijn op 
de dinsdag, woensdag en don-
derdag van 11.00 – 15.00uur.
Belangstellenden uit het dorp, 
maar ook vakantiegangers 
kunnen dan een kijkje nemen 
in de kerk. U kunt er luisteren 
naar muziek, een kaars aan-
steken of tot rust komen in een 
moment van stilte of bezinning. 

Koos van Tol (1943) is als gra-
ficus autodidact. Tijdens zijn 
studie Kunstgeschiedenis aan 
de Nijmeegse Radboud Uni-
versiteit (1965 - 1970) begon 
hij te tekenen. 
Geïntrigeerd door het werk van 
Victor Vasarely probeerde hij 
dit te doorgronden door het te 
ontleden. Zo kwam hij bijna als 
vanzelf terecht in de hoek van 
de op-art, en van daaruit in de 
abstract geometrische kunst. 
Gedurende de jaren ’70 van de 
vorige eeuw exposeerde hij re-
gelmatig met dit werk. 
Tegelijkertijd wierp hij zich op 
de toen in de kunst nog betrek-
kelijk nieuwe zeefdruktech-
niek, aanvankelijk om zijn zeer 
arbeidsintensieve tekeningen 
te kunnen vermenigvuldigen. 
Daar is het nooit van gekomen. 
Wél ontstond toen de serie 
op-artachtige voorstellingen, 
waarbij ook nog eens gespeeld 
werd met een onmogelijk per-
spectief, in de geest van M.C. 
Escher.
Om in zijn levensonderhoud te 
voorzien begon Koos van Tol 
vanaf ongeveer midden jaren 
’70 steeds vaker werk uit te 
voeren voor collega-kunste-
naars.

Zijn faam op dit terrein ver-

spreidde zich al snel en gedu-
rende de erop volgende decen-
nia heeft hij gewerkt voor een 
groot aantal kunstenaars uit 
het hele land, waaronder Jan 
Wolkers, Co Westerik en Jan 
Cremer. 
De naam waaronder hij dit 
deed, was: Het Drukhuis Oos-
terbeek. Ook was hij gedu-
rende enkele jaren als docent 
verbonden aan de Arnhemse 
kunstacademie. 
Daarnaast begon hij in de ja-
ren ’70 ook een uitgeverij, 
van hoofdzakelijk bibliofiele 
boeken: Uitgeverij Ravenberg 
Pers. Kunstenaarsboeken, 
monografieën dichtbundels en 
gelegenheidsuitgaven vormden 
de hoofdmoot, merendeels ver-
vaardigd in zijn eigen atelier.
Na het bereiken van de AOW-
gerechtigde leeftijd kon hij zich 
weer volledig wijden aan zijn 
eigen werk. Ook begon hij weer 
regelmatig te exposeren. 

De vaardigheden die hij had 
opgedaan gedurende zijn werk 
voor anderen, kwamen nu goed 
van pas. De fotografie, die hij 
tot dan toe hoofdzakelijk had 
toegepast in het kader van de 
drukwerkvoorbereiding, 

werd nu een zelfstandige dis-
cipline: tijdens talloze reizen 
maakte hij duizenden foto’s.
In combinatie met zijn grafische 
achtergrond ontstond daar-
naast een soort tussenvorm: 
zijn c-prints, waarbij foto’s  als 
uitgangspunt dienden voor een 
zo sober mogelijke grafische 
weergave.

Koos van Tol woont en werkt in 
Oosterbeek. www.koosvantol.nl

Adres: Hoenderloseweg 10
Voor nadere inlichtingen: 
Bea Rigterink, tel: 5333718 

Wat voel ik mij een bevoor-
recht mens. Sinds 31 mei 
mag ik wonen in het prach-
tige huis aan de G.P. Duur-
inghlaan 2. Een huis dat niet 
alleen een enorme renovatie 
heeft ondergaan, er als nieuw 
uitziet en van alle moderne 
gemakken is voorzien, maar 
dat ook nog spik en span was 
schoongemaakt en aange-
harkt en in de verf gezet voor 
onze komst zodat het ons 
één groot “welkom” toeriep 
en we er zó onze meubels 
konden neerzetten.  

Vanaf dat moment stroomden 
ook de kaartjes en de bloe-
men binnen met hartelijke 
woorden van uw kant.

En op 9 juni werd er nog een 
schepje bovenop mijn wel-
kom-gevoel gelegd. Wat een 
feest stond mij te wachten in 
de Bronkerk! Zoveel mensen, 
protestant en katholiek, zo’n 
prachtige aankleding met 
vlammende (pinkster)rode 
bloemen, zo’n geweldig koor 
dat voor meerstemmigheid 
zorgde, zoveel plezier in het 
(canon)zingen bij alle aan-
wezigen, zo’n aandacht en 
betrokkenheid bij wat er in de 
viering gebeurde en gezegd 
werd, en zoveel hartelijke 
woorden na afloop van de 
dienst en tijdens het koffie-
drinken met welkomtaartjes.

Ik dacht dat ze in Brabant 
gastvrij en hartelijk waren, 
maar ik weet nu: in Ugchelen 
kunnen ze er ook wat van! Ik 
kreeg echt het gevoel dat ik 
binnengehaald werd. Het was 
overweldigend. Werkelijk aan 
alles was gedacht en er ont-
brak niets. Met een knipoog 
naar het katholieke Brabant 
waar ik als protestantse do-
minee heb gewerkt durf ik te 
zeggen: “Dit was nou míjn 
onbevlekte ontvangenis!”

Heel veel dank daarvoor; er 
zullen vast mooie vruchten 
uit voort komen.

Ds Eline van Iperen.

DANK, DANK, DANK!

Bronkerk open in zomermaanden
EXPOSITIE KOOS VAN TOL

Gezocht 

Wie wil en kan ons helpen als 
hulp in de huishouding? 
Éen ochtend in de week.
G.P. Duuringhlaan 2.
Graag een telefoontje naar: 
055-8438214
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‘Apeldoorn wil snelheid op A50 naar beneden’. ‘Meer 
zorgen na verbreding snelweg A1’. Zomaar een 
paar krantenkoppen die de afgelopen tijd voorbij 
kwamen. Het lijkt erop dat de snelheid op snelwegen 
rond Apeldoorn een aandachtspunt wordt voor de 
lokale politiek. Ook de dorpsraad Ugchelen heeft 
het steeds vaker op de agenda staan. En daar is 
de Belangengroep overlast A1 blij mee. Om ook het 
draagvlak onder de Ugchelenaren te vergroten, is er 
een nieuwe website: www.a1ugchelen.nl.

De belangengroep werd ruim een jaar geleden 
opgericht. De veertig leden maken zich zorgen 
om de toename van geluidsoverlast en fijnstof in 
Ugchelen. Die zou veroorzaakt worden door de 
maximumsnelheid van 130 km/u op snelweg A1. De 
groep wil het probleem breed onder de aandacht 
brengen.
“Vergeleken met een jaar geleden is er veel 
veranderd. We voelen ons nu veel meer gehoord. 
Er komt meer bewustwording van het probleem”, 
zegt voorzitter Hugo Breggeman. Samen met Arnold 
Heer vertelt hij over de ontwikkelingen binnen de 
belangengroep. Op de achtergrond klinkt het geluid 
van het voorbijrazende verkeer. “Vandaag is er weer 
behoorlijk veel lawaai. Alsof er vliegtuigen aan het 
taxiën zijn’’, vindt Arnold. Hij denkt dat de zorgen over 
het vliegverkeer van Lelystad Airport ook bijdragen 
aan de aandacht voor snelweglawaai.
Op de nieuwe website toont de belangengroep wat 
hun (dringende) adviezen zijn: snelheidsverlaging, 
een langere geluidswal (eventueel voorzien van 

zonnepanelen) en stiller wegdek. Hugo legt uit 
waarom een verlening van de geluidswal nodig is: 
“Toen de huidige wal dertig jaar geleden geplaatst 
werd, zag Ugchelen er heel anders uit. Er zijn 
inmiddels veel huizen bijgebouwd, en tegelijkertijd 
is het verkeer drukker geworden. Bovendien hebben 
we hier in Ugchelen meestal te maken met een 
zuidwestenwind. Die blaast het snelweggeluid dus 
volop het dorp in.”

Arnold wijst daarnaast op de grootschalige 
bomenkap langs de snelweg. Rijkswaterstaat heeft 
de bomen naar eigen zeggen laten kappen vanwege 
de brandveiligheid. “We zitten er bovenop dat die 
beloofde herplanting van loofbomen er komt.”

Hugo en Arnold hebben in juli weer een gesprek 
met de gemeente Apeldoorn. De zienswijze die ze 
hebben ingediend, wordt volgens hen zeker serieus 
genomen. “Dat is hoopgevend. Als je op lokaal niveau 
weet door te dringen, dan opent dat misschien zelfs 
deuren voor Europese subsidie.”

Simon Haverschmidt

Vandaag gebeurde het weer. 
Er zat een bosmuis in mijn 
tuin! Nu is mijn tuin niet vrese-
lijk netjes, maar een bos is het 
echt nog niet. Hij zat er dan ook 
niet (denk ik) omdat hij zo ge-
interesseerd is in mijn tuin op 
zich. Maar wel heel erg geïn-
teresseerd in het vogelvoedsel 
dat er te vinden is. Er hangen 
in mijn tuin n.l. wat zakjes met 
“zaad in vet” en ook een potje 
voor vogels aangepaste pinda-
kaas. En op de papiercontainer 
liggen verschillende nootach-
tige vruchten. En in dat potje 
pindakaas is hij blijkbaar erg 
geïnteresseerd. Want hij zat in dat potje heerlijk te 
smullen. Bijna een jaar geleden had ik van dat dier 
(althans, hij lijkt er op) ook al waargenomen dat hij 
zat te snoepen in zo’n potje.

Er zijn meer dieren, die in mijn tuin komen, om-
dat ze er iets geschikt denken te vinden. Dat zijn 
diverse vogelsoorten, van mezen tot eksters. Die 
denken allemaal wat lekkers te vinden.
Nou komen er in Nederland flink wat soorten mui-
zen voor. En die zijn door mij echt niet allemaal op 
naam te brengen. Maar meestal weet ik wel hulp 
te vinden. Vaak lukt dat, door een foto op te stu-
ren naar “waarneming.nl”. Hun computer bepaalt 

dan, of hij een plant op dier op naam kan brengen. 
Maar er zijn ook speciale organisaties, die informa-
tie kunnen verschaffen. Toen ik dan ook vorig jaar 
voor de eerste keer zo’n muis zag, heb ik een kopie 
opgestuurd naar de “Zoogdiervereniging” en die le-
verde mij de juiste naam. En voor allerlei planten 
en dieren zijn er specialisten, die er veel meer van 
weten dan ik. Die helpen me meestal graag! Ove-
rigens zijn er in de buurt wel meer zoogdieren te 
zien. Zo vond ik ooit een spitsmuis in mijn tuin. En 
heel veel, vooral in plantsoenen, zijn er de molsho-
pen in Ugchelen te zien. 

Tekst en foto: Gerard Koops

De man, de vader.
‘Je bent mijn vader niet!”. Menig 
man kon met deze opmerking een 
attentie op vaderdag wel verge-
ten, tenzij kinderen hem hebben 
voorzien van nieuwe sokken en 
aftershave.
 
Ja, wat geef je de man, de vader? 
De reclamewereld heeft een pro-
bleem. Met alleen gereedschap 
of ander klusmateriaal kom je er 
niet. Hij rookt niet meer, hij drinkt 
minder (?), draagt geen stropdas 
en koopt zelf trendy kleding. Dus 
geen asbak van klei, uitgeknipte 
stropdas, briefpapier of paperclip. 
De man, de vader, ontleende ooit 
zijn positie als hoofd van het ge-
zin, maar moet nu de veelzijdige, 
dynamische, sportieve, ambiti-
euze,  galante, handige, flamboy-
ante, interessante, humoristische  
man zijn die tegelijk empathisch, 
charismatisch, gevoelig, begripvol 
en een goede minnaar is. 
Die man, die vader, kan daarnaast 
volop kiezen wie hij wil zijn. Er is 
nog nooit zoveel keus geweest!
Metroman, machoman, homo-
man, heteroman, zakenman, po-
werman, sportman, hipster, man-
nenman, caveman, businessman, 
the boy next door, de slimme man, 
de versierder. 
Ga een uurtje zitten op het bankje 
in Ugchelen, en ze komen alle-
maal voorbij.
 
Ja, vroeger deed de man, de 
vader, de tuin, kluste, dronk bier, 
was stoer en liep quasi noncha-
lant, doch imponerend, met T-shirt 
of petje uit het laatst bezochte va-
kantieland. 
Die man, die vader, is verleden 
tijd. Hij moet zittend plassen, helpt 
mee in het huishouden, haalt op 
zaterdag de boodschappen, ver-
schoont de luier en zingt liedjes 
voor het slapen gaan. 

De man, de vader, een afspiege-
ling van God, de vader? Som-
migen willen ons dat nog steeds 
doen geloven en geven de man, 
de vader daardoor privileges. 
Alleen daarom hoop ik dat God 
een vrouw is.  

Gelukkig de man, de vader, die 
mag en kan zijn wie hij wil zijn. 
Al is hij natuurlijk wel de liefste, 
grootste, sterkste van de héééle 
wereld. Bijna net zoals zijn Vader 
in de hemel!

Vaderdag

De bosmuis in mijn tuin
NATUURLIJK UGCHELEN

‘Steeds meer oor voor snelweglawaai’
BELANGENGROEP OVERLAST A1

In de maanden juli en augustus sparen we voor 
de voedselbank producten voor persoonlijke 
verzorging. Denk hierbij aan tandpasta, 
douchegel, deodorant etc.

Voedselbank
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