
Het is de ene keer een kinderge-
bed, de andere keer een verhaal 
van Mart het muisje.

Lieve God.

Dank u dat de natuur zo mooi 
is. Dat elke bloem en elk blaad-
je zo mooi zijn gemaakt. Dank 
u dat wij ervan mogen genie-
ten. 

Ik bid u voor alle plekken in 
Nederland en de rest van de 
wereld waar de natuur vervuild 
en kapot gemaakt wordt. Ik 
bid u voor mensen die opko-
men voor de natuur en dat u 
ze helpt. Ik bid u ook voor de 
mensen die de natuur kapot 
moeten maken dat u ze slimme 
ideeën geeft waardoor ze de 
natuur niet meer hoeven kapot 
te maken of te vervuilen. 

Dat bid ik in de naam van Je-
zus,  Amen.

Remko Groen

Op zondag 1 september a.s. 
is er weer Eetcafé Duikeruit. 
Opgeven Bij Marinus, uiterlijk 
30 augustus (06-50525501).  
(zie ook pag. 7)

Sanseveria
nu de zon jouw blad verlicht
sta je te stralen
gewoontjes vond ik je maar
verontschuldig me daar voor

Nico van Dam
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Overlopende Bron

Ugchelse tanka

Elk jaar is er in de kerk een bijzonder ritueel voor de 
kinderen die in groep 8 van de basisschool zitten. Ze 
staan op een keerpunt - of misschien beter gezegd 
op een drempel -  in hun leven. Ze verlaten de basis-
school en gaan naar de middelbare school. Ze nemen 
afscheid van de basiscatechese en de kinderneven-
dienst en zijn welkom bij tienerclub Flow. Ze zitten 
vanaf nu de hele dienst in de kerk. Een hele overgang. 
Een stap naar volwassenheid en zelfstandigheid. De 
ouders blijven enorm belangrijk, maar komen iets meer 
op afstand en dat maken we voelbaar en tastbaar in de 
kerk. Dit jaar werd ik ingewijd in dit bijzondere ritueel en 
mochten we met elkaar meemaken hoe Jasmijn haar 
stap zette op weg naar haar toekomst.
Het is natuurlijk niet alleen een hele stap voor de groep 
8’ers, maar óók voor hun ouders. Gerdine las een 
prachtig bijpassend gedicht van Nelson Mandela over 
loslaten:
• Om los te laten is liefde nodig.
• Loslaten betekent niet dat ’t me niet meer uit-

maakt. Het betekent dat ik het niet voor iemand 
anders kan oplossen of doen.

• Loslaten betekent niet dat ik ‘m smeer. Het is het 
besef dat ik de ander ruimte geef.

• Loslaten is niet het onmogelijk maken, maar het 
toestaan om te leren van menselijke consequenties.

• Loslaten is machteloosheid toegeven, hetgeen 
betekent dat ik het resultaat niet in handen heb.

• Loslaten is niet proberen om een ander te veran-
deren of de schuld te geven, je kunt alleen jezelf 
veranderen.

• Loslaten is niet zorgen voor, maar geven om.
• Loslaten is niet oordelen, maar de ander toestaan 

mens te zijn.
• Loslaten is niet in het middelpunt staan en alles 

beheersen,nmaar het anderen mogelijk maken 

hun eigen lot te bepalen.
• Loslaten is niet anderen tegen zichzelf bescher-

men, het is de ander toestaan de werkelijkheid 
onder ogen te zien.

• Loslaten is niet ontkennen, maar accepteren.
• Loslaten is niet alles naar mijn hand zetten, maar 

elke dag nemen zoals het komt en er mezelf ge-
lukkig mee prijzen.

• Loslaten is niet anderen bekritiseren of reguleren, 
maar te worden wat ik droom te kunnen zijn.

• Loslaten is niet spijt hebben van het verleden, 
maar groeien en leven voor de toekomst.

• Loslaten is minder vrezen, en meer beminnen.

Ds. Regina Davelaar

Eetcafé Duikeruit

Een Terugblik
KEERPUNTFEEST  7 JULI 2019

Bestuur Kunstroute Ugchelen. Zie pagina 19 voor nieuws over de editie 2019. Foto: Dirk Reiding

Lees dit samen met uw (klein)kind
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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:
Warner Bruins, tel. 5416403
Eindredacteur volgende Bron:
Nico van Dam, tel. 3124044
Fotograaf van deze Bron:
Theo Logtenberg, tel. 5336253
Fotograaf volgende Bron:
Dirk Reiding, tel. 5336538
Volgende Bron verschijnt op 11 september
Kopij en advertenties via:
ugchelendebron@bronkerk.nl 
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 2 sept. 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 8 september aan-
staande is er weer een ‘Kerk op 
schoot-viering’ met ds. Beer.  
Deze viering is voor kinderen van 
0 - 5 jaar.
Kom gezellig luisteren naar het 
verhaal over hoe God alles ge-
maakt heeft, afgewisseld met veel 
liedjes. 
Natuurlijk zijn je vader, moeder, 
opa, oma, broertje, zusje, vriend-
je, vriendinnetje, buurjongen, 
buurmeisje ook van harte wel-
kom.
Het zou leuk zijn als jullie een 
speelgoed dier meenemen naar 
de viering.

Deze viering begint om 11.30 uur.

Wij vinden het leuk als jullie ko-
men. Voorafgaand aan de Kerk 
op Schoot-viering ontmoeten we 
elkaar en andere gemeenteleden 
met koffie/thee en limonade. 

De volgende Kerk op schoot-vie-
ring is op zondag 3 november.

Ady te Hennepe en Tiety Feijen
kerkopschoot@bronkerk.nl

In de maand mei hebben wij, sa-
men met een twintigtal kerken van 
Apeldoorn, de actie Vakantiegeld 
Samen Delen gehouden. Voor 
deze actie hebben we het mooie 
bedrag van € 97.054,18 ontvan-
gen. Een geweldig mooi resultaat 
waar we ieder die daaraan heeft 
bijgedragen hartelijk voor willen 
danken. In totaal deden uit Apel-
doorn en Ugchelen 596 mensen 
een aanvraag voor een bijdrage 
die voldeed aan de criteria van de 
actie. 

Diaconale werkgroep Vakantie-
geld Samen Delen Bronkerk

wo 28-aug 1 Sam 13:15b-22
do 29-aug 1 Sam 13:23-14:15
vrij 30-aug 1 Sam 14:16-23
za 31-aug 1 Sam 14:24-35
zo 01-sep Luc 14:1-11
ma 02-sep Luc 14:12-24
di 03-sep 1 Sam 14:36-46
wo 04-sep 1 Sam 14:47-52
do 05-sep 1 Sam 15:1-9
vrij 06-sep 1 Sam 15:10-23
za 07-sep 1 Sam 15:24-35
zo 08-sep 1 Sam 16:1-13
ma 09-sep 1 Sam 16:14-23
di 10-sep 1 Sam 17:1-11

Kerk op schoot

KERKDIENSTEN 
Zaterdag 31 augustus
ONZE LIEVE VROUWEKERK 
Hoofdstraat 18, Apeldoorn.
16.30 uur: Eucharistieviering. Pas-
toor Hermens, samenzang.

Zondag 1 september
BRONKERK Let wel: de diensten 
in de Bronkerk beginnen weer om 
10.00 uur!
10.00 uur: ds. E. van Iperen. Maaltijd 
van de Heer. Koffie drinken na de 
dienst.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering. Pas-
toor Hermens mmv Credo Cantores.
RANDERODE
10.30 uur: R.K. viering. Pastor J. van 
Steenoven.

Zaterdag 7 september 
ONZE LIEVE VROUWEKERK
Geen viering.

Zondag 8 september
BRONKERK
10.00 uur: ds. W. Kievit (Soest).
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering. Pas-
tor Sebastian, pastoor Hermens en 
diaken Dashorst. Startzondag mmv 
alle koren.
RANDERODE
10.30 uur: Prot. viering. Pastor H. de 
Jong.

Zondag 1 september 10.00 uur!
Onze eigen wijkpredikant ds. Eline 
van Iperen gaat voor. Wij vieren de 
Maaltijd van de Heer. Koffie drin-
ken na de dienst!
Uit Kind op Zondag: 
De beste plaats.
Jezus vertelt het verhaal van de 
eersten die achteraan komen te 
staan. Een ereplaats kies je niet, 
die krijg je. Als je voor jezelf de bes-
te plaats kiest, loop je het risico dat 
je naar achteren moet als iemand 
binnenkomt die belangrijker is dan 
jij. Lukas 14:1, 7-14
Diaconie collecte: 
Werelddiaconaat.
Uitgangscollecte: 
Stichting Leergeld.

Zondag 8 september
Onze oud-wijkpredikant ds. Wim 
Kievit gaat voor. We heten hem 
van harte welkom!!!
Uit Kind op Zondag: 
Uitgekozen.
Samuël krijgt van God de opdracht 
een koning te zalven. Hij gaat naar 
het huis van Isaï en daar zijn zeven 
zonen. Maar zij zijn niet degenen 
die Samuël zoekt. Er is nog één 
zoon, buiten op het veld bij de 
schapen: David. Hij wordt gehaald. 
Hij is het en Samuël zalft hem. 1 

Samuël 16:1-13
Diaconie collecte: 
Eigen diaconie.
Uitgangscollecte: 
Stichting Leergeld.

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

Kerkdiensten

Neem niet te veel mee op je 
reis door het leven. Het kan 
nogal tegenwerken. Hoe was 
het ook al weer met die kameel 
door het oog van de naald en 
die rijke? Gaat een auto met 
een te hoge dakkoffer nog ge-
makkelijker een parkeergarage 
in dan dat een rijke binnengaat 
in het Koninkrijk van God? Vrij 
na Lukas 18:25 

Uitstapje Cantorij Bronkerk Ugchelen
In het kader van “de kerk is open voor bezichtiging” 
zal de cantorij op zaterdag 7 september liederen ten 
gehore brengen in de Grote of Sint Jacobskerk in 
Winterswijk kerk. Jan Hamberg, onze cantor organist 
zal er het orgel uit 1831 bespelen.

De cantorij reist met een touringcar naar Winterswijk 
en in de bus zijn  nog een aantal plaatsen over. Een 
ieder die dit gebeuren wil meemaken kan zich hier-
voor opgeven. De prijs is € 25,00 per persoon. Dit is 
dan inclusief busreis, koffie en lunch.

Opgave voor 1 september a.s. Aangezien we op dit 
moment nog niet weten hoe groot de belangstelling 
is. Krijgt u na 1 september bericht of er nog plaats 
voor u is in de bus en hoe de betaling geregeld is.

Programma in Winterswijk in het kort voor 
belangstellenden:
Vertrek Bronkerk 09.00 uur
Aankomst Winterswijk ongeveer 10.30 uur waar ont-
vangst met koffie.
Lunch van 12.15 tot 13.15 uur.
Het muzikale gedeelte begint om 14.00uur en duurt 
tot 16.00 uur
In de tussenliggende tijd kunt u rondkijken in Winters-
wijk en de markt bezoeken welke om de grote kerk 
aanwezig is.
Vertrek Winterswijk 16.30 uur
Aankomst Bronkerk Ugchelen ongeveer 18.00 uur

U kunt zich opgeven bij Jan Buis, Wijer 2, Ugchelen. 

Tel: 5330087 of 06-29513561, bij voorkeur per e-mail 
naar janbuissr@hetnet.nl 
Alleen de busreis kan ook dan is de prijs € 12,50 per 
persoon.

Uiteraard is een ieder welkom die op eigen gelegen-
heid wil komen.

BIJ DE DIENSTEN

Jacobskerk (Winterswijk) Foto: Wikipedia

UIT DE BIJBEL
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NIEUWS VAN DE DORPSRAAD

AUGUSTUS 2019
30/31 augustus
Presentatie Vitaliteitsagenda 
Ugchelen

SEPTEMBER 2019
3 september
Bijeenkomst plaatsingsproble-
matiek basisscholen Ugchelen
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 Eendrachts-
spreng in de Goudvink
19 november
Besloten bestuursvergadering 
Dorpsraad

DECEMBER 2019
10 december
Schoonmaken Koppelsprengen
17 december
Besloten bestuursvergadering 
Dorpsraad

JANUARI 2020
4 januari
Nieuwjaarsbijeenkomst DR/UB
11 januari
Schoonmaken Winkewijert
21 januari
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.

Geen plaats op basisschool? 
Praat mee over het probleem

Het laatste half jaar is duidelijk geworden dat we in Ug-
chelen problemen hebben met het plaatsen van kinde-
ren op basisscholen in ons dorp. Dit is een ongewenste 
situatie.

Na de oproep van de Dorpsraad aan ouders met dit 
probleem om zich te melden werd door meerdere ou-
ders gereageerd: binnen een week ging het al om 20 
kinderen. De Dorpsraad vermoedt echter dat het in 
werkelijkheid om meer kinderen gaat en dat het pro-
bleem de komende jaren nog groter zal worden. Er 

vestigen zich steeds meer jonge gezinnen in ons dorp.
Het lijkt goed om een bijeenkomst te organiseren voor 
ouders die dit aangaat. U bent van harte welkom op 
dinsdag 3 september om 19.30 uur in Ugchelens 
Belang.

We kunnen dan de stand van zaken doornemen en met 
elkaar van gedachten wisselen. Wellicht worden er nog 
argumenten aangedragen die de Dorpsraad mee kan 
nemen naar het gesprek met wethouder Stukker op 5 
september.
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Ik ben geboren en getogen onder een kaasstolp. 
En ik moet zeggen: het leven daar was goed: veilig 
en geborgen, duidelijk en overzichtelijk. Onder de 
kaasstolp wist je waar je aan toe was, wat er van 
je verwacht werd, en hoe de wereld in elkaar zat. 
Het was ook best een grote kaasstolp: niet alleen 
ons gezin paste daaronder, maar ook de hele ver-
dere familie. En de school waar ik op zat. En de 
kerk.
Eigenlijk bevond mijn hele wereld zich onder die 
ene grote koepel, die toen “hervormd” heette: we 
hoorden bij elkaar, en hadden allemaal ongeveer 
dezelfde ideeën over God, de wereld en het leven. 

Toen ik ouder werd, leerde ik dat er meer van die 
kaasstolpen naast elkaar bestonden (het was de 
tijd van de verzuiling), en dat ik maar het beste on-
der onze eigen vertrouwde kaasstolp kon blijven. 
Het werd niet met zoveel woorden gezegd, maar 
eigenlijk luidde de boodschap: ook God woont on-
der onze kaasstolp. Daarbuiten had je dus niets te 
zoeken, en daarbuiten had je ook de bescherming 
van de koepel niet. 

Het is inmiddels een halve eeuw verder, en het is 
ook al lang geleden dat ik tóch onder die kaasstolp 
uit ben gekropen. Tot mijn grote verrassing mocht 
ik ontdekken dat het daarbuiten ook heel goed toe-
ven was. Dat de mensen die niet tot onze kaasstolp 
behoorden óók mensen waren van wie God hield 
en van wie ik kon houden. Ik ontdekte dat de door 
mensen gemaakte kaasstolpen in de weg kunnen 
staan om de ruimte en onvoorwaardelijke liefde te 
ervaren die horen bij het leven onder die ene koe-
pel van de hemel zelf.

Want onder de grote wijde koepel van de hemel 
geldt een andere waarheid: jij bent een kind van 
God, net als al die anderen. God houdt van jou, 
net als van al die anderen. Hij houdt dus ook van 

hen die anders zijn, of anders denken, of een an-
der kleurtje hebben, of anders geaard zijn, of in een 
andere cultuur zijn opgegroeid. Je hoeft niet te wor-
den als ….. (wie of wat dan ook), je mag jezelf zijn. 
Want zó ben je kind van God.

De verzuiling is verdampt, die bestaat niet meer. 
Maar WIJ-ZIJ denken bestaat nog wel, en zal (ver-
moed ik) altijd wel blijven bestaan. Mensen zullen 
altijd de neiging blijven hebben hun eigen koepel-
tjes op te richten en zich daarbinnen terug te trek-
ken. 
Maar wat een zegen gaat er van uit wanneer men-
sen onder hun koepels uit durven kruipen, en daar-
buiten een ruimte ontdekken die heilzamer is. En 
wat een zegen gaat ervan uit wanneer mensen in 
die ruimte de weg naar de ander vinden, en in hem/
haar meer herkennen en meer van hem/haar kun-
nen leren dan ze ooit voor mogelijk hadden gehou-
den! 
Waar dat gebeurt, lacht de koepel van de hemel, 
God zelf, mensen toe: zó is het goed, zó is het be-
doeld! Het is mooi dat deze gedachte in de Bron-
kerk wordt gedeeld en uitgedragen.

Ds. Eline van Iperen. 

De kaasstolp
OVERWEGING

Vind u het ook gezellig om samen 
met anderen van een lekkere 
maaltijd te genieten? Dat kan! 
In de Duiker, Hoenderloseweg 10, 
kunt u voor maar 7 euro  smul-
len van een versgemaakt drie- 
gangenmenu! U kunt er gezellig 
een drankje bij nemen (wel voor 
eigen rekening) 
Dit eetcafé bestaat al ruim 10 jaar 
en vele, oudere, Ugchelenaren 
genieten ervan. Helaas zijn ver-
schillende trouwe deelnemers 
niet meer onder ons en wordt 
de groep kleiner. Als die te klein 
wordt kunnen we deze gezellige 
activiteit helaas om financiële re-
denen niet meer aanbieden. 
Toch willen we heel graag alle 
Ugchelenaren de gelegenheid 
blijven geven aan deze maaltijden 
mee te doen. 
Daarom nodigen wij u uit om eens 
te komen kijken en mee te eten. U 
hoeft hiervoor geen lid te zijn van 
de Bronkerk, iedereen is welkom! 
De eerstvolgende Duikeruit 
is op zondag 1 september om  
12. 00 uur, de daaropvolgende 
op zondag 17 november. 
Om goed te kunnen inschatten 
voor hoeveel gasten we moeten 
inkopen en koken is het wel nood-
zakelijk dat u zich uiterlijk 3 dagen 
van te voren opgeeft, u kunt dat 
doen door te bellen naar de be-
heerder van de Duiker, Marinus 
Ditzel, tel. 06 50525501 . Wij ho-
pen dat u ook komt!
Team Duikeruit.

Na een welverdiende zomerva-
kantie zijn de medewerkers van 
de Waterloopleinmarkt er weer 
helemaal klaar voor.
Iedereen is goed uitgerust en 
staat te popelen om op woens-
dag 4 september de eerste goe-
deren voor het komende seizoen 
weer te sorteren en op te ruimen 
in de kelder onder de Duiker.
De jaarlijkse najaarsmarkt is op  2 
november a.s en er moeten nog 
heel wat spulletjes door de han-
den voor die datum. 
Natuurlijk kunt u uw goederen 
weer brengen iedere woensdag-
morgen vanaf
4 september  tussen 9.00 tot 
11.30u.  
De medewerkers staan klaar om 
de verkoopbare kleine spullen 
in ontvangst te nemen. I.v.m. de 
ruimte nemen we in de winterperi-
ode geen grote goederen aan.

Eetcafé Duikeruit

September is oogstmaand en dus zijn we druk in onze moestuin aan het oogsten. Halen fruit van de bomen,
plukken bramen of bosbessen en maken daar heerlijke jams en of moes van. Naast alle andere groenten in
pot of blik mag u ook gerust van uw eigen oogst in de mand voor de voedselbank doen. De mand staat in de
gang van de kerk en wordt van harte bij u aanbevolen.

Waterloopleinmarkt
terug van vakantie



DE BRON 28-08-2019 8



DE BRON 28-08-2019 9

Wat een geweldige vrijwilliger! Op mijn vraag 
of ze dat echt al 41 jaar doet, antwoordt ze be-
scheiden: “Ja, maar eerst heb ik altijd zelf gecol-
lecteerd, nu sinds 31 jaar organiseer ik de vrij-
willigers in Ugchelen, die willen collecteren”.                                                                                                                                   
Gaat u dat altijd gemakkelijk af in deze tijd met druk 
bezette mensen?
“Nee, niet altijd. Ik moet best veel overtuigingskracht 
bijzetten om iemand te overtuigen van de zin van col-
lecteren. Het lukt gelukkig meestal! Meestal zijn het 
mensen die zelf helaas al kennis hebben gemaakt met 
deze afschuwelijke ziekte.” 
Heeft u genoeg mensen in uw adressenbestand om 
ons hele dorp te bemannen of te bevrouwen? “Eer-
lijk gezegd, ja, ik heb een groot netwerk opgebouwd 
in al die jaren, maar we  kunnen  altijd  collectanten 
gebruiken. Dus meld u aan voor dit zinvolle werk!”                                                                                
De Kankerbestrijding bestaat binnenkort 70 jaar, gaat 
er nog iets feestelijks gebeuren?
“Dat weet ik niet, dat gaat uit van het Hoofdbestuur”.
Annelies Ritmeester is een heel actieve dame van 75  
jaar. Ze vindt  dat het tijd wordt om de organisatie aan 
iemand anders over te dragen. Natuurlijk blijft ze wel 
zelf collecteren. Ze doet met een vriendin al jaren het 
buitengebied van Ugchelen.
“Langzamerhand leer je de mensen kennen.  Alle col-
lectanten, die onder mij werken, komen gezellig hun 
collectebussen brengen en samen tellen we de op-
brengst. Zo leer je iedereen nog beter kennen. Ze krij-
gen na afloop van mij een bedankkaartje in de bus.                                                                                                                                       
Kanker is in deze tijd, gelukkig, bespreekbaar gewor-
den, dat was in mijn begintijd wel anders. Mijn eigen 
moeder stierf al jong aan deze ziekte, er werd gewoon 
niet over gepraat.”
KWF is zelf heel open, iedereen kan de geldstro-
men  inzien. Voor onderzoek is heel veel geld nodig.                                                                                                                                        
Maak het de collectanten makkelijk en leg vast een be-
drag klaar voor de collectebus. (Veel mensen hebben 
geen geld meer in huis!) 
De eerste volle week van september begint de Kanker-
bestrijding aan de collecte. 

Ugchelen geef een feestelijk bedrag voor de 70-jarige 
Kankerbestrijding!
“Dank aan alle collectanten, die in de loop van die 31 
jaar mij hebben geholpen met collecteren” zegt Anne-
lies Ritmeester. Namens heel Ugchelen, bedankt voor 
jouw inzet voor de Kankerbestrijding!

Tineke van den Hazel 

Supercollectant
ANNELIES RITMEESTER

Uit bewondering voor elkaar en 
hun werk hebben Marius van 
Dokkum en Jan Ellenbroek be-
sloten om elkaar te gaan schil-
deren. Het resultaat daarvan 
en hun overige werk is te zien 
op de Ugchelse Kunstroute bij 
Marius thuis, Hoenderloseweg  
76,  en in de 850 meter verder 
gelegen Kapel  Caesarea naast 
het Leger des Heils gebouw 
aan de Hoenderloseweg 108.                                                                                                                                            
Jan heeft bij Marius model geze-
ten en Jan heeft foto’s gemaakt bij 
Marius thuis, hij heeft dat in 20 tin-
ten grijs op het canvas vastgelegd. 
Abstract, in een bronzen beeldje, 
heeft hij de kunstenaar ook nog 
vast gelegd. Dit jaar is de Kapel 
Caesarea voor de eerste keer als 
locatie voor de ‘Kunstroute 2019’ 
op 5 en 6 oktober  opgenomen.                                                                                                                                       
   
Dit is voor bezoekers een buiten-
kansje om de mooi verbouwde 
Kapel, nu ook nog met veel kunst, 
te bezichtigen. Een leuk fiets-
tochtje als u geinteresseerd bent!                                                          
In de Kapel is veel te zien: 
schilderijen en beelden van 
Gerry en Jan Ellenbroek en cir-
culaire glazen  objecten van 
Theo Tomassen uit Ugchelen.                                                                                           
Kunstenares  Helma  Schellin-
gerhoudt  zal op uitnodiging van 
de familie Goudkuil  twee dagen 
in de Kapel live een portret gaan 
boetseren van een inwoonster uit 
Ugchelen.  Twaalf  unieke Con-
ferentie portretbeelden van haar 
zijn daar ook te bewonderen.                                                                                             
Heel bijzonder dat de schitterende 
Kapel open staat voor Ugchelse 
kunstenaars  en natuurlijk dat de 
Kunstroute Ugchelen deze mooie 
gelegenheid heeft aangegrepen 
om een ieder te laten meegenie-
ten. 

Veel plezier en kunstgenot aan de 
Hoenderloseweg!  

Tineke van den Hazel 

Op dinsdag 3 september om half 
tien verzamelen zich bij Tennis-
club Ugchelen aan de Ugchelse-
grensweg 10 weer een groepje 
wandelliefhebbers voor een pit-
tige wandeling. Dit keer gaat de 
tocht over een stuk van het Maar-
ten van Rossum pad. Richting 
spoor en dan door het Orderbos. 
Via de achterkant van park Berg 
en Bosch naar de Soerenseweg. 
Via de spoorbaan, De Heze en 
de sprengen terug naar TCU. De 
route is ongeveer 14 km. Deel-
name is gratis. 
Info via: 
wandeleninugchelen@gmail.com

Twee bevlogen  
kunstenaars 

Annelies Ritmeester: Al 41 jaar in touw voor het 
goede doel. Foto: Theo Logtenberg

Wandelen in Ugchelen

Zaterdagmiddagwandeling op landgoed Bruggelen
BEEKBERGEN - Natuur snuiven in een bijzonder 
leefgebied, dat andere gebieden verbindt? Dat kan 
samen met de boswachters van Geldersch Land-
schap & Kasteelen op zaterdag 7 september. Zij 
organiseren dan een wandeling op landgoed Brug-
gelen. Wie wist er dat de boommarter een vaste 
bewoner is van Bruggelen, net als vele roofvogel-
soorten, waaronder de havik en wespendief? Het 
landgoed is onderdeel van de verbinding van het 
bosgebied van de Veluwe met de IJsselvallei. Voor 
de das en boommarter is deze verbinding van groot 
belang. De boswachters vertellen er alles over tijdens 
een heerlijke wandeling. De wandelaars bezoeken 
ook de heide, waar bijzondere reptielen vertoeven, 
zoals de zandhagedis, hazelworm en ook ringslang 
en adder. Wie weet ziet men er een!

Start: 14.00 uur op de parkeerplaats van Geldersch 
Landschap & Kasteelen aan de Engelanderholt, 
7361 CZ Beekbergen. Duur: ca. 2 uur. Deelname: 
5,00 euro p.p., kinderen 4 t/m 12 jaar 2,50 euro p.p. 
Donateurs Geldersch Landschap & Kasteelen gratis 
op vertoon van een geldige donateurspas. Reserve-
ren niet nodig. Betaling: contant op locatie (geen pin 
aanwezig, graag gepast betalen). 

Informatie:
www.glk.nl/activiteiten, Henry Kats, tel. 06-53435237 
of John Buitenhuis, tel. 06-46256260.
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Iedere tweede zondag van de maand komt de gebeds-
kring om 19.30 uur bij elkaar in de Bronkerk. Op 8 sep-
tember a.s. gaat het nieuwe seizoen van start. We ho-
pen dat de gebedskring meer bekendheid zal krijgen, 
daarom vertellen we u graag over de inhoud van de 
samenkomst.
In Matteüs 18 vers 20 zegt de Here Jezus: Want waar 
twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik 
in hun midden. Je leest ook in de Bijbel dat de eerste 
gemeente veel samen kwam om te bidden. Zonder ge-
bed zouden ze het niet gered hebben.In dit geloof komt 
de gebedskring bij elkaar. We komen samen om God 
te aanbidden, om te danken en om voorbede te doen. 

Aan de hand van een eenvoudige liturgie wordt er met 
elkaar gezongen en een Bijbelgedeelte gelezen. Na de 
Bijbellezing is er een stille meditatie. Daarna vertellen 
we elkaar waarvoor we willen bidden. Het bidden heeft 
een spontaan karakter. Je mag hardop bidden in je ei-
gen woorden, maar het is ook mogelijk om in stilte mee 
te bidden. We hopen dat de gebedskring zal groeien en 
nodigen u van harte uit om mee te doen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één 
van de contactpersonen:
Marius van Dokkum,  Hoenderloseweg 76, tel. 5333164
Ria Hart, De Parkelaar 14, tel. 5423712 

Gebedskring in de Bronkerk
Met het thema “Natuurlijk 
Groen“  laat organisator Groei 
& Bloei Apeldoorn op de  
(H)eerlijke Herfstfair  van 7 en 
8 september  zien dat ‘groen 
doen’ probleemloos samen-
gaat met aandacht voor mili-
euvriendelijk, ecologisch, bio-
logisch en duurzaam. Zonder 
dat dit extra kosten of verplich-
tingen met zich meebrengt.
Een (H)eerlijk dagje uit. Om 
volop te shoppen, te genieten 
van optredens, workshops,  
modeshows en demonstra-
ties zoals bloemschikken of 
schapendrijven met bordercol-
lies. En tenslotte ouderwets te 
smullen bij de vele kraampjes 
op de horecapleinen.
Ook dit jaar is er voor kinderen 
meer dan genoeg te beleven. 
Zij kunnen een Kinder-doe-
kaartje kopen voor veel leuke 
en leerzame activiteiten. 
Zoals gebruikelijk, wordt het 
weer heerlijk en eerlijk tege-
lijk.. Kom langs en laat je/u 
verrassen! De (H)eerlijke 
Herfstfair, 7 en 8 september 
2019 Tuincentrum Het Hoog-
eland, Limburg van Stirumweg 
19, Beekbergen.
www.herfstfair-apeldoorn.nl

Natuurlijk Groen

BIJBEL  
BLIKOPENER  
BRONKERK
DIENSTEN  
DORPSKRANT  
DORPSRAAD

DRUPPELS  
EETCAFE  
KERK
TRIANGEL 
UGCHELEN

Woordzoeker

Deze woordzoeker wordt aangeboden door:
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Voor Ugchelse kinderen is momenteel geen plaats 
op de Ugchelse basisscholen. Het probleem is u 
bekend.
Mogelijk biedt het Integraal Kindcentrum (IKC) in 
Hoenderloo u dan een goed alternatief: een kleine, 
jonge school waar nog genoeg plaats is! 
IKC Hei en Bos is een integraal kindcentrum voor 
kinderen van 0 tot 13 jaar. Basisonderwijs, kinder-
opvang, VSO en BSO vinden plaats onder één dak. 
Met ruime openingstijden van 7:00 – 19:00 uur. 
Kon de school vorig jaar starten met twee groepen, 
in het komende jaar wordt er al lesgegeven in een 
onderbouw-, middenbouw- en bovenbouwgroep.

En niet alleen door de plaatsingsmogelijkheid is dit 
mogelijk een interessant alternatief voor u. Leren 
met de natuur staat er centraal! De natuur rondom 
de school is ook één van de plekken voor erva-
ringsgericht onderwijs. Alle basiskennis en vaardig-
heden leren ze er nét even anders. Kinderen zijn 
er veel buiten; om te spelen en om te leren. Zo is 
bv. de moestuin hier niet een randverschijnsel, af-
hankelijk van een paar bereidwillige ouders. Nee, 
de tuin is aangelegd en wordt onderhouden door 
kinderen zelf. Er wordt ook lesgegeven in die tuin, 
bij de vijver en zelfs in het kippenhok. Ook die vij-
ver was een wens van de kinderen. Ze hebben ‘m 
uitgegraven en berekend wat daar zoal voor nodig 
is: het nut van goed rekenen is hen duidelijk.. Kim 
Meerema, de directeur, noemde me tal van voor-
beelden: “schrijven kun je ook oefenen op berijpte 
ramen en in de sneeuw”. Natuurlijk verwonderwijs 
vat dit bondig samen: inspelen op de verwondering 
van kinderen en de ervaringen benutten voor hun 
ontwikkeling. De locatie van het centrum, temidden 
van hei en bos (NP De Hoge Veluwe op loopaf-
stand!), biedt de leerkrachten die mogelijkheid.

De basisschool van Hei en Bos is een algemeen 
bijzondere school. In het curriculum maken de 

kinderen kennis met de diverse levensbeschou-
wingen. In de didactiek wordt getracht het beste 
van diverse onderwijssystemen te combineren. De 
kinderen leren de basis van de Engelse taal. Een 
e-learning module ondersteunt de overdracht van 
kennis van de natuur. Een vakdocent bewegings-
onderwijs verzorgt de gymlessen. En de onderwijs-
krachten zijn hier niet alleen vrouwen.

Het IKC heeft een regio-functie. Zo komen de 39 
kinderen die voor het komende lesjaar zijn inge-
schreven niet alleen uit Hoenderloo, maar ook uit 
Apeldoorn en zelfs uit Wapenveld. Bij deze ouders 
geeft het schoolconcept de doorslag en niet de af-
stand. Tja, het is wel 20 minuten rijden vanuit Ug-
chelen, maar de directeur zelf rijdt er graag een uur 
voor…

Zie voor meer informatie en de contactgegevens 
de advertentie in deze Bron op pag. 8 en de site
www.heienbos.nl 
Een kijkje nemen en/of aanmelden kan het gehele 
schooljaar door.

Nico van Dam, Foto: Theo Logtenberg

Het zomerreces van De Bron 
is voorbij en mij werd gevraagd 
om ook weer een bijdrage te 
leveren. Vanaf eind mei volgt 
hier een samenvatting van de 
belangrijkste en opvallendste 
gebeurtenissen in Ugchelen: 
Het is vakantietijd en na zeer 
warme dagen nu ook wat re-
gen. Tijdens de warme dagen 
kwamen er acht meldingen bin-
nen van geluidsoverlast. Ze-
ven keer voelde een bepaalde 
situatie niet goed aan en werd 
er een verdachte situatie ge-
meld. De ene keer treffen we 
als politie wat aan, maar er zijn 
ook gevallen dat we niets meer 
aantreffen. Helaas moesten we 
ook zes keer uitrukken voor een 
ruzie.

Wat opviel en niet heel vaak 
in Ugchelen gebeurt, is dat er 
fietsen zijn weggenomen. De 
afgelopen periode waren dat er 
drie. Er vonden vijf (gemelde) 
aanrijdingen plaats, waarbij drie 
bestuurders niet het fatsoen 
hadden om gegevens achter te 
laten.

Naast nog wat internet oplich-
tingen, winkeldiefstallen, balda-
dige jeugd en loslopende pony’s 
wil ik er opnieuw op wijzen dat 
er helaas weer wat (pogingen) 
woninginbraken zijn geweest. 
Ik kan er niet genoeg op wijzen, 
maar laat als u de woning ver-
laat een bewoonde indruk ach-
ter. Eén klein lampje in de hoek 
van de kamer wekt niet de indruk 
dat er iemand thuis is. U kunt 
voor preventieadvies terecht 
bij de gemeente Apeldoorn. 
Dit is vrijblijvend en gratis. U 
kunt een mailtje sturen naar  
preventieadvies@apeldoorn.nl 
en daar aangeven dat u preven-
tieadvies wil.

Op 17 september 2019 ben ik 
weer tussen 18.30 en 19.30 uur 
te vinden in het Ugchelens Be-
lang. 

Petra van Doorn
petra.van.doorn@politie.nl

de zomer duurde
toen ook het torenuurwerk
alle tijd vergat

Nico van Dam

Politienieuws

In de Bron van 05-10-2016 verscheen een oproep 
om mee te doen met een leesgroep N(ieuw)
T(estamentisch) Grieks. 
We zijn begonnen met z’n drieën en zijn nu, 3 jaar 
later, met z’n vieren.
Omdat het de bedoeling is de Bijbel in het Grieks 
te kunnen lezen, zijn we begonnen met een studie 
Grieks. Op zich is dat al een hele klus, maar dank 
zij de deskundige en geduldige leiding van Piet 
zijn we een heel eind gekomen. En er zijn allerlei 
hulpmiddelen zoals boeken, websites met video’s 
en met diverse hulpprogramma’s. 

Grieks uit de tijd van de Bijbel is heel anders 
dan onze huidige taal. De letters zijn anders, de 
zinsbouw, de werkwoorden zijn anders, kortom we 
moesten veel leren. Maar het lastigste is toch wel 
het vertalen in taal zoals wij  die vandaag spreken 
en zoeken naar de betekenis. Maar samen komen 
we een heel eind.
En dat is het mooie van deze groep. 

In de afgelopen tijd hebben we ons bezig 
gehouden met het leren van de taal, het vertalen 
en onderwerpen als het Onze Vader, en recent met 
Lukas 7 vers 11-17 (beter bekend als de jongeling 

van Naϊn.) Interessant is het om te zien hoe 
verschillend het laatste vers vertaald wordt en hoe 
dit komt.
We leren ook veel van elkaar en het is gezellig.

We kwamen dit seizoen elke 14 dagen, om de beurt,  
bij elkaar bij een van ons thuis.

We zijn nu met 4 mensen, maar als u dit aanspreekt 
bent u ook welkom!

Namens Gerda, Piet, Roelf en Henk.
Contactpersoon Piet Kusters
Tel.: 055-7850121. 
Email: pietkusters@gmail.com.

Leesgroep NT-Grieks

IKC Hei en Bos 
NATUURLIJK VERWONDERWIJS 

Haiku

Zomertijd in Ugchelen

www.bronkerk.nl
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Van 7 augustus tot 30 sep-
tember 2019 zijn er drie ver-
schillende exposities te bezich-
tigen dagelijks tussen 10.00 
uur en 20.00 uur van  in Ver-
pleeg en Reactiveringscentrum 
Randerode  en Winkewijert aan 
de Zr. Meyboomlaan 10, Apel-
doorn

Anneke Dijkhuis
Schilderijen in Winkewijert en 
glaswerk in de vitrines
Haar glasobjecten (kande-
laars), die deels door middel 
van de fusingtechniek zijn ge-
maakt,  zijn voorzien van een 
titel, verwijzend naar een plek 
op de wereld. 
Wat het schilderwerk betreft 
gaat haar voorkeur uit naar 
impressionistische landschap-
pen, zeegezichten en portret-
ten, uitgevoerd in verschillende 
technieken: aquarel, acryl, 
olieverf met coldwax en mixed 
media. Zonder in details te ver-
vallen vertaalt zij haar beleving 
naar het doek.
Voor mijn creatieve ontwik-
keling volgde ik verschillende 
opleidingen zoals portret- en 
modeltekenen, een cursus 

beeldhouwen en ‘en-plein-
air’- schildercursussen aan 
de Nederlandse kust en op de 
Waddeneilanden, onder bege-
leiding van getalenteerde kun-
stenaars.

Mijn werk is geregeld te zien in 
binnen- en buitenland.
Tiemen van Westerveld
Schilderijen
Tiemen van Westerveld schil-
dert met acryl en olieverf. 
Hij heeft les gehad bij verschil-
lende kunstschilders. 
Schilderen is zijn passie, “kij-
ken, ervaren en beleven” is zijn 
motto op zijn ontdekkingsreis in 
de schilderkunst. 

Zijn werk is realistisch en vaak 
klassiek: het stilleven, het por-
tret van mens en dier en het 
landschap.
Van Westerveld houdt van war-
me, contrasterende kleuren en 
het schilderij ontstaat vaak uit 
een directe betrokkenheid met 
het onderwerp.

Al een aantal jaren bestaat de 
klaverjasclub De Duiker.
De avonden worden meestal 
bezocht door tussen 12 en 16 
personen, maar meer klaver-
jassers zijn van harte welkom. 
Door omstandigheden zijn er 
een aantal klaverjassers mee 
opgehouden. Vandaar dringen-
de aanvulling gewenst.
Vanaf maandag 19 augustus 
zijn er weer om de 14 dagen 
klaverjasavonden in “De Dui-
ker” achter de Bronkerk aan de 
Hoenderloseweg 10. De avon-
den beginnen om 19.30 uur. 
Er wordt gespeeld volgens het 
Amsterdamse systeem waarbij 
de slag van de maat niet af-
getroefd hoeft te worden. Kla-
verjassen staat voorop maar 
gezelligheid is troef. Het in-
schrijfgeld is per avond  € 4,00   
en als prijzen zijn er cadeau-
bonnen. De avonden zijn als 
volgt: 2 september, 16 septem-
ber, 30 september,  14 oktober, 
28 oktober, 11 november en 
de overige data worden op de 
kaartavond bekend gemaakt.
Inlichtingen bij: 
John Berghs tel: 533140
Antoon Urgert tel: 5420994

Op 29 september starten we op 
feestelijke en muzikale wijze 
het nieuwe seizoen. In de dienst 
gaan we samen veel popsongs 
zingen. Paul Gelderloos zal 
die songs instuderen met een 
gelegenheidskoor. Heb je zin 
om te zingen? Geef je dan op:  
p.j.gelderloos@chello.nl of 
5423495. De oefendata volgen 
nog.

Op 21 september wordt in 
de kerkzaal een ‘muzikaal  
3-gangen diner’ (muzikanten 
van naam en faam) gehou-
den ter gelegenheid van het 
komende afscheid van onze 
koster beheerder Marinus Dit-
zel. Opgeven kan in de hal van 
de kerk (op de flap) of per tele-
foon/mail naar:
Fred Schaart: 
fredschaart@pknmail.nl  
of 06-45476637
Jan Schoneveld:
jd.schoneveld@outlook.com 

Klaverjasclub De Duiker Expositie Randerode

Over krap vier weken, 7 september,  start de 9e 
editie van het jaarlijkse fiets-event van de Gelre-
ziekenhuizen, waarvan de opbrengsten volledig 
ten goede komen aan UNICEF. Dat gaat in samen-
werking met de Apeldoornse fietsclubs De Adelaar 
en Bar-end.

Ingeschreven kan worden op de dag zelf (7 sep-
tember) vanaf 7.30 uur. Voorinschrijven kan ook,  
direct en online https://www.gelreziekenhuizen.
nl/Gelreziekenhuizen/fietstocht/(Voor)inschrijven/
inschrijven-toertocht.html. 
Dus fanatieke fietsers, jong en oud, op een gewone 
fiets, tandem, racefiets of MTB: blok 7 september 
Uw inschrijfgeld gaat 100% naar UNICEF. Met uw 
deelname aan deze fietstocht steunt u kwetsbare 
kinderen wereldwijd. Daar zijn we u zeer dankbaar 
voor.

Op de pedalen voor UNICEF!

Startzondag 29 september

Afscheid koster beheerder
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De Biblebox is een initiatief van de Bijbelvereniging, 
voorheen de Nederlandse Gideons. In de Bronkerk 
staat een kistje met daarin het Nieuwe Testament in 
heel veel verschillende talen. Het is een handzaam 
exemplaar en de boekjes zijn gratis mee te nemen. 
Naast deze vertalingen is er ook het Nieuwe 
Testament in omgangstaal.

Misschien iets voor uzelf of iemand die u wilt laten 
kennis maken met de bijbel. Een boekje meenemen 
naar een vakantieland kan natuurlijk ook. De 
Bijbelvereniging verspreidt jaarlijks tienduizenden 
bijbels die in meer dan 70 talen worden uitgegeven.
U kunt hen steunen door een gift over te maken op 
rek nr. NL66INGB0000539898 tnv Bijbelvereniging.

De meeste verhaaltjes die ik schrijf, komen uit de 
directe omgeving. Maar dit keer eens wat verder 
van huis. Het gaat over het Salamandergat, een 
natuurlijk ven vlak bij de Bakenberg. Dat ven ligt 
in een heidegebied, dat dicht bij de koppen van de 
Koppelspreng ligt. Als ik naar de Koppelsprengen 
ga, dan ga ik vaak ook even naar het Salamander-
gat. Ik loop dan ook een stuk over de hei, hopende 
daar ook nog iets leuks te zien. Want er zijn aller-
lei planten en dieren, die speciaal gebonden zijn 
aan heide en vennen. Op de hei zie ik nogal eens 
de Roodborsttapuit, best bijzonder.

Recentelijk was ik ook weer eens daar op pad. 
En bij mijn rondje om het ven, zag ik op eens een 
slang. Dat was de ringslang!

Nu heb ik wel vaker een ringslang gezien, maar 
nog niet eerder bij het Salamandergat. Dat was 

dus best een verrassing voor me. Natuurlijk heb 
ik altijd een camera bij me, maar het is me dit 
keer niet gelukt, om hem op de foto te krijgen. De 
bijgevoegde foto is dan ook al ouder.

Er komen in Nederland drie soorten slangen 
voor. Naast de ringslag is dat de gladde slang, 
(die heb ik nog nooit gezien) en de adder. Die 
adder is de enige giftige slang die in Nederland 
voorkomt. En die adder heb ik ook wel vaker op 
de Veluwe gezien. Overigens is de ringslang wel 
de grootste Nederlandse slang. Normaal tot ca. 
1,2 meter lang, maar soms bijna 2 meter!

Zoals gezegd; de ringslang is niet giftig; als je 
hem ziet geniet er dan van. Maar pas op met de 
adder!

Tekst en foto: Gerard Koops

Voor het ReparatieCafé is de 
vakantie voorbij. Vanaf woens-
dag 4 september is het weer 
elke eerste een derde woens-
dag van de maand te bezoeken. 
Tussen 10.00 uur en 12.00 kunt 
u apparaten ter reparatie aan-
bieden. Kom niet te laat anders 
is er mogelijk geen tijd genoeg 
voor een reparatie. U kunt met 
uw niet meer goed functio-
nerende apparaten terecht in 
Ugchelens Belang aan de Bo-
gaardslaan 81. Het te repareren 
apparaat moet onder de arm 
kunnen worden meegenomen 
en we repareren geen fietsen 
en kleding. Het is de bedoe-
ling dat u tijdens de reparatie 
aanwezig blijft,  zodat wij indien 
nodig even met u kunnen over-
leggen of een bepaalde han-
deling al dat niet moet worden 
uitgevoerd. U neemt het appa-
raat zelf weer mee. Als het niet 
gemaakt kan worden krijgt u de 
reden daarvan te horen. U bent 
van harte welkom in ons gezel-
lige en vaak succesvolle Repa-
ratieCafé.

Het Fietsgilde Apeldoorn houdt 
op maandag 9 september 
a.s. een recreatieve fietstocht 
naar Wisselse en Tongerense 
veen. Tekst op het hek van de 
begraafplaats van de familie 
Rauwenhoff op Landgoed Ton-
geren:
“Betreed O Wandelaar met eer-
bied dezen grond
Aan dooden toegewijd ter rust-
plaats: ‘t graf is heilig
En zij wier asch hier rust zijn 
voor all’ onrust veilig
Schoon hen geen marmer dekt, 
maar heide groeit in ’t rond”
Deze dagtocht van ca. 45 ki-
lometer vertrekt om 10.00 uur 
bij Café De Hamer, Zwolseweg 
275, 7345 AA Apeldoorn. hoek 
Zwolseweg/Wieselseweg.
De route gaat over vlakke as-
faltwegen en -paden; ook een 
korte zandweg.
Fietsers kunnen aan deze tocht 
deelnemen tegen betaling van 
€ 2,50.
Eten en drinken voor onderweg 
dient men zelf mee te nemen.
Voor nadere informatie: zie 
www.fietsgilde-apeldoorn.nl of 
telefonisch 055 - 843 05 34.

RepairCafé

De ringslang
NATUURLIJK UGCHELEN

Biblebox

Fietstocht  Wisselse en 
Tongerense veen
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De 8e Kunstroute Ugchelen staat in zijn start-
blokken. Op 5 en 6 oktober 2019 vanaf 11.00 
uur tonen meer dan 45 kunstenaars uit Ugche-
len hun kunstzinnigheden.

Om dit evenement zo goed mogelijk te laten 
verlopen, is de voorbereiding al enkele maan-
den aan de gang. De kunstenaars uit Ugche-
len hebben zich opgegeven en alle gegevens 
van de kunstenaars en kunstwerken zijn ver-
zameld. Zorggroep Randerode is bereid om de 
overzichtstentoonstelling te huisvesten en toont 
werk van alle deelnemende kunstenaars.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Het bestuur heeft ook deze keer weer een 
groot aantal Ugchelse bedrijven bereid ge-
vonden om te sponsoren en ook de ge-
meente Apeldoorn draagt zijn steentje bij.                                                                                                 
Dankzij de sponsors kan o.a. het info-boekje 
gemaakt worden. Een zeer belangrijk moment, 
is het maken van de foto’s van alle kunstwerken.

Deze worden afgedrukt in het informatie-boekje 
van de Kunstroute en zijn te zien op de website. 
Op 4 april waren alle kunstenaars uitgenodigd 
om naar “De Duiker” te komen voor het maken 

van een professionele foto van hun kunstwerk. 
Dirk en Theo van het Fotografen Collectief heb-
ben met z’n tweeën behoorlijk wat tijd gestoken 
in het maken van perfecte foto’s. Licht was hier-
bij een zeer belangrijk aandachtspunt. Licht en 
schaduw, tegenlicht, licht van buiten, kunstlicht, 
iets minder licht, kortom het licht moet goed zijn.

Of dit gelukt is, mag u bewonderen als het infor-
matieboekje in september bij alle bewoners van 
Ugchelen in de bus ligt.  In de tussenliggende 
periode wordt er op allerlei plaatsen de kunst-
route onder de aandacht gebracht.  Op de radio, 
in kranten, tijdschriften en via de computer op 
evenementenagenda’s.

Nieuwsgierig naar het boekje en alle deelnemen-
de kunstenaars : kijk op de website van de Kunst-
route Ugchelen: www.kunstrouteugchelen.nl                                                                                                
Het bestuur en de deelnemers van de Kunstrou-
te Ugchelen zijn druk met de voorbereidingen 
en verwachten weer een zeer grote drukte op 5 
en 6 oktober in Ugchelen van fietsende en wan-
delende kunstliefhebbers. 

Zet de datum alvast in uw agenda. Tot dan…

Dat kan ik natuurlijk niet laten 
gaan! De voorpagina van de 
laatste Bron voor de vakantie 
kende wel een heel opmerkelijke 
blikopener: ‘Domina’s domine-
ren’! Het doet me denken aan de 
Do-lle-mina’s die voor een cultu-
rele revolutie zorgden en daarin 
zeer dominant waren. Bovendien 
heeft de redactie gemeend om 
op diezelfde voorpagina twee ar-
tikelen te plaatsen met de titels: 
‘Intrede dominee Eline van Ipe-
ren’ en ‘Weer twee predikanten 
in de Bronkerk’. Ik raak helemaal 
van streek.  Is het nu domina, do-
minee of predikant? 

En dan het woord ‘…domineren’. 
Mijn gedachten gaan terug naar 
de tijd dat de kerkelijke wereld 
uitsluitend  bestuurd werd door 
mannen in zwarte toga of pak. 
Dominee (afgeleid van het La-
tijnse woord heer), ouderling, 
diaken, het waren allemaal man-
nen die de lakens uitdeelden, zij  
domineerden de kerk. Vrouwen 
hadden niets in te brengen.

Hoe anders is de situatie op dit 
moment in de Bronkerk, aan het 
begin van een nieuw kerkelijk 
jaar. Het lijkt wel of de emanci-
patie is doorgeschoten. Op de 
preekstoel hebben we twee do-
mina’s, vrouwelijke predikanten 
die zich ook wel mevrouw de 
dominee mogen noemen. Geen 
zwarte maar een witte toga, geen 
zwart pak maar fleurig en vlot ge-
kleed. De eerste indruk van de 
twee domina’s is positief zeker 
geen Dolle Mina’s!
Dan wordt het Bronkerkbestuur 
ook nog eens aangevoerd door 
twee vrouwelijke voorzitters. 
Ik moet zeggen dat deze twee 
het in het afgelopen jaar zonder 
‘stuur’ van een dominee of do-
mina prima hebben gedaan. Niet 
dominant aanwezig in de nega-
tieve betekenis van het woord, 
maar wel positief zoeken naar 
samenwerking met alle geledin-
gen uit kerk en dorp. 

Nee, geen doorgeschoten 
vrouwelijke emancipatie of ver-
regaande feminisering. In  het 
komende kerkelijke jaar kunnen 
we op volle toeren en vol vertrou-
wen, met een compleet team van 
vrouwen en mannen, aan de slag 
in kerk en dorp. 

Domina’s domineren

5 en 6 Oktober
KUNSTROUTE UGCHELEN

Op dinsdag 27 augustus a.s. begint CKV Novo-
Cantare het seizoen weer met de wekelijkse 
repetities. Deze koorrepetities worden 
gehouden van 19.45 – 22.00 uur in de Bronkerk 
aan de Hoenderloseweg 10 in Ugchelen.
Op 30 november hoopt het koor een concert 
te geven met als thema: Een nieuw lied, 
voor mei 2020 staat er een jubileumconcert 
gepland, en er staan diverse medewerkingen 
in kerkdiensten op de agenda. Het koor gaat 
met frisse moed van start om weer goed voor 
de dag te kunnen komen. Als u ook graag zingt 
zouden wij het heel fijn vinden als u ons komt 
versterken. Ook als u maar voor één concert 
mee wilt zingen is er een mogelijkheid op 
projectbasis mee te doen.
Wij nodigen u van harte uit om eens een 
repetitieavond bij te wonen. 
Wilt u eerst meer informatie? Belt u dan mw. 
H. van Ittersum, 055-3600064 of 0680051018.  
U kunt ook onze website www.novo-cantare.nl 
eens bezoeken.

Nieuw koorseizoen voor CKV Novo-Cantare

Op 10 november viert Muziekvereniging Ugchelen 
het 100-jarig bestaan. In 1990 gingen Kunst Na 
Arbeid (1919) en Entre Nous (1962) samen als 
Muziekvereniging Ugchelen. U bent van harte 
welkom om dit jubileum met ons te vieren in 
Ugchelens Belang. 

Het programma omvat in ieder geval een 
meespeelconcert. Zowel kinderen als volwassenen 
die graag eens met een orkest willen meespelen 
krijgen dan de kans. Speel je een instrument? 
Geef je dan op om mee te doen, MVU zorgt voor de 
muziek. Ook als je zelf geen instrument hebt, kun 
je je opgeven. Dan kun je van ons een instrument 
lenen. Opgeven kan bij secretaris: Chris de Boer 
secretaris.mvu@gmail.com

Muzikanten gezocht
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