
Op 21 september wordt in de 
kerkzaal met 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 

Elke maand worden er in de 
Bronkerk producten ingeza-
meld voor de Voedselbank. 
Iedereen die iets wil bijdragen 
kan dit brengen en in de mand 
leggen. Op zondag staat de 
mand in de kerk bij de preek-
stoel. Voor de maand septem-
ber worden er producten ge-
vraagd zoals aardappelpuree, 
groenten in blik en groenten in 
blik.

Wilt u ook bijdragen? Kom dan 
gerust langs om uw producten 
te brengen! Dat kan doorde-
weeks in de Duiker en natuur-
lijk op zondag in de kerk. Alvast 
hartelijk dank!

de kerk gaat weer uit-
gearmd en keurig gekleed
op weg naar de koffie 
zo gaan die beiden tezamen
zon en schaduw op de weg

Nico van Dam

Uitgever: Bronkerk Ugchelen Woensdag 11 september 2019 - 56e jaargang nr. 14

Wat mot die mot hier?

Ugchelse tanka

Diverse Ugchelenaren praatten op 30 en 31 augustus 
mee over de toekomst van hun dorp. Ze konden aan-
schuiven bij de ‘bouwkeet’ op de hoek Ugchelseweg/
Molecatenlaan. Vooral verkeersveiligheid en woon-
voorzieningen blijken belangrijke thema’s voor de 
komende tien jaar.

“Ugchelenaren vinden het heel fijn wonen in hun 
dorp. Het ‘dorp in de stad’, te midden van het groen, 
is uniek. Ook de sfeer, de betrokkenheid van vrijwil-
ligers en het noaberschap zijn pluspunten’’, merkt 
stadsdeelmanager Harriët Althof van de gemeente 
Apeldoorn. Toch is er nog winst te behalen op di-
verse punten. Daarom heeft de gemeente een zoge-
noemde ‘vitaliteitsagenda’ opgesteld, samen met de 
dorpsraad Ugchelen, Ugchelen Plaza, Stimenz en de 
politie. Hierin staan diverse thema’s, van duurzaam-
heid tot onderwijs. “Hiermee gaan we in gesprek met 
de bewoners zelf. Waar nodig passen we de agenda 
aan’’, legt Althof uit.

Wie buiten plaatsneemt aan een tafeltje bij de bouw-
keet, zit midden in de verkeersdrukte. Daarmee is één 
van de meest gehoorde aandachtspunten overduide-
lijk aanwezig. Auto’s en fietsers wurmen zich door de 
flessenhals in het Ugchelense winkelcentrum. Op 
rustigere momenten zou er juist weer te hard worden 
gereden. De stadsdeelmanager erkent de verkeer-
sproblematiek. “We bekijken of het zinvol is om dit 
gedeelte autoluw te maken. Een optie is bijvoorbeeld 
om in de toekomst buiten het centrum te parkeren.’’

Wineke Blom, voorzitter van de dorpsraad, heeft veel 
opmerkingen gehoord over de beschikbaarheid van 
seniorenwoningen. Ugchelen is immers een vergrij-
zend dorp. Het vertrek van het tankstation aan de 
Ugchelseweg maakt nu de weg vrij voor nieuwbouw-
appartementen. “Maar er is ook veel behoefte aan 
betaalbare woningen voor starters’’, benadrukt Blom. 
Om Ugchelen aantrekkelijker te maken voor jonge 

gezinnen, zou er volgens de dorpsraad ook geïn-
vesteerd moeten worden in speelplekken. Het ruim-
tegebrek op basisscholen staat tevens hoog op de 
agenda. Toch komt dit onderwerp niet overduidelijk 
naar voren op deze eerste inspraakdag.

“We zijn blij met de opkomst. Er zijn nu al vijftig in-
gevulde formulieren’’, zegt stadsdeelmanger Althof 
halverwege de eerste dag. Twee maanden eerder 
was er ook een drukbezochte inloopbijeenkomst in 
De Duiker. “Die ging echter puur om de centrum-
ontwikkeling. Nu praten we over het héle dorp.’’ De 
uitkomsten worden op korte termijn meegenomen in 
gesprekken met betrokkenen bij de gemeente.

Tekst: Simon Haverschmidt, Foto: Dirk Reiding

Bronkerk zamelt in 
voor Voedselbank

Centrum wordt mogelijk autoluw
TOEKOMST VAN UGCHELEN

Honing-, Natuur- en Hobbymarkt Ugchelen Zaterdag 21 september
Geweldig herstel heide
Het is verbazend om te zien hoe geweldig de heide 
zich op veel plaatsen heeft hersteld van de droogte van 
vorig jaar. De regen in april en begin augustus van dit 
jaar deed de heide goed. De kleur was dieppaars en 
het geurde naar honing. Dat belooft wat voor de 53ste 
Honing-, Natuur- en Hobbymarkt  welke op zaterdag 
21 september door de Imkersvereniging Apeldoorn-Ug-
chelen wordt georganiseerd bij het Ugchelens Belang 
(UB), Bogaardslaan 81.

De imkers kijken terug op een goed jaar en honinglief-
hebbers kunnen hun hart weer ophalen. Tien imkers uit 
de regio staan garant voor een groot aanbod van ver-
schillende soorten uitsluitend Nederlandse (raat)honing. 
Vooraf aan de verkoop wordt de honing officieel gekeurd.
Buiten in de informatiekraam vertellen imkers graag wat 
zo fascinerend is aan het houden van bijen en het grote 
belang van bijen in het algemeen. Belangstellenden voor 

het imkeren kunnen met hun vragen terecht bij de leraar 
bijenteelt. En natuurlijk kan er een kijkje worden geno-
men in een levend bijenvolk. De midwinterhoornblazers 
demonstreren hoe de prachtige hoorns gemaakt wor-
den. Verder vindt men op de buitenmarkt o.a. voorlich-
ting over de natuur dicht bij huis en zijn er drachtplanten 
voor de bijen te koop. In ruim 30 kramen zijn produc-
ten van zeer uiteenlopende hobby’s te bewonderen en 
te koop, waarbij er elk jaar weer nieuwe deelnemers en 
producten zijn. Het geheel wordt weer opgeluisterd door 
de Ugchelense muziekvereniging. 

De honingverkoop is binnen in gebouw UB en be-
gint om 10.30 uur. De Natuur- en Hobbymarkt begint 
rond 10.00 uur. Beide markten sluiten om 16.00 uur.
www.imkers-apeldoorn-ugchelen.nl en  
www.ugchelen.org

Nolly Spijkerman-Verbeek 

Afscheid koster beheerder
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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:
Nico van Dam, tel. 3124044
Eindredacteur volgende Bron:
Simon Haverschmidt, tel. 06-44126398
Fotograaf van deze Bron:
Dirk Reiding, tel. 5336538
Fotograaf volgende Bron:
Johan van Veen, tel. 5062373
Volgende Bron verschijnt op 25 september
Kopij en advertenties via:
ugchelendebron@bronkerk.nl 
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 16 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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Lees dit samen met uw (klein)
kind. Het is de ene keer een kin-
dergebed, de andere keer een 
verhaal van Mart het muisje met 
een boodschap.

 
Ontdek de wereld maar doe voor-
zichtig.
Wopke de wesp vloog met een 
grote snelheid naar Mart het 
muisje toe. “Ik heb wat ontdekt, 
ik heb wat ontdekt, ik heb wat 
ontdekt” zoemde Wopke keihard. 
Mart keek verschrikt op. “Je hoeft 
niet bang te zijn Mart maar het is 
echt heel bijzonder.” “Wat heb je 
dan ontdekt” piepte Mart meteen. 
Wopke de wesp kwam naast Mart 
zitten. “Ik was verdwaald met het 
vliegen en toen zag ik zoiets bij-
zonders. Ik zag een stuk zwarte 
grond met witte strepen erop, ik 
ging er naar toe om het te ontdek-
ken en toen kwam er een beest 
op me af met twee felle ogen die 
heel veel geluid maakte. Echt heel 
bijzonder, het beest kende alleen 
geen bostaal, ik weet niet wat ze 
spreken.” Mart werd nieuwsgierig 
“Kan je mij er heen brengen?” 
”Natuurlijk volg mij” zei Wopke 
de Wesp. Wopke vloog een hele 
poos en Mart volgde haar tot ze 
een heel eind weg waren. En ja 
hoor, Mart zag de zwarte grond 
met witte strepen ook. Een kei-
harde grond. Mart vond de harde 
grond ook heel warm, in de bos 
was de grond nooit zo warm. 
Opeens hoorde ze <<TOET>> 
<<TOET>> en het was een hele 
grote vierkant beest die dit geluid 
maakte met felle ogen. Wopke en 
Mart gingen snel van het zwarte 
af. Vlak erachter zaten een zelfde 
soort beesten die geen Toet ge-
luid maakte maar wel een keihard 
gebrom. Ze rende vol schrik weg,  
ze rende terug naar waar Wopke 
woonde. Mart had eerste hele-
maal niet door dat hij nu in een 
wespennest zat. 

Vervolg Druppels op pagina 7

wo 11 sept 1 Samuel 17:12-30
do 12 sept 1 Samuel 17:31-40
vrij 13 sept 1 Samuel 17:41-54
za 14 sept  1 Samuel 17:55-18:5
zo 15 sept 1 Samuel 18:6-16
ma 16 sept  1 Samuel 18:17-30
di 17 sept  Lucas 14:25-35
wo 18 sept Lucas 15:1-10
do 19 sept  Lucas 15:11-32
vrij 20 sept Lucas 16:1-9
zat 21 sept  Lucas 16:10-18
zo 22 sept 1 Samuel 19:1-17
ma 23 sept 1 Samuel 19:18-24
di 24 sept  1 Samuel 20:1-11a

KERKDIENSTEN 
Zaterdag 14 september
ONZE LIEVE VROUWEKERK 
Hoofdstraat 18, Apeldoorn.
16.30 uur: Eucharistieviering. Pas-
toor Hermens. Cantor.

Zondag 15 september
BRONKERK 
10.00 uur: ds. A. van der Hart. (Ug-
chelen)., m.m.v. de Bronkerk cantorij.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering. Pas-
toor Hermens. Gregoriaans.
12.00 uur: Doopviering. Pastoor Her-
mens.
RANDERODE
10.30 uur: Prot. Viering met Heilig 
Avondmaal. Ds. E. Idema, m.m.v. 
KSH Ensemble en Hans Jansen.

Zaterdag 21 september 
ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur: Eucharistieviering. Pastor 
Sebastian. Samenzang.

Zondag 22 september
BRONKERK
10.00 uur: ds. A.R. Davelaar.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering. Pastor 
Sebastian. Cantor.
RANDERODE
10.30 uur: Prot. viering. Pastor H. de 
Jong.

Zondag 15 september 10.00 uur.
Ds. Anja van der Hart is deze mor-
gen onze voorganger. Fijn om haar 
weer als zodanig in ons midden 
te hebben. Vandaag zingt ook de 
Cantorij. Dat wordt een extra fees-
telijke dienst!
Uit Kind op Zondag: Waar ver-
trouw je op?
Deze week vertellen we het ver-
haal van David en Goliat. Een klei-
ne herdersjongen met een slinger 
en een paar steentjes neemt het op 
tegen een reus. David wint doordat 
hij op God vertrouwt. 1 Samuël 
17: 31-58w
Diaconie collecte: Zending.
Uitgangscollecte: Stichting Leer-
geld.

Zondag 22 september
Vandaag gaat onze eigen wijkpre-
dikant ds. Regina Davelaar voor.
Uit Kind op Zondag: Wegwezen!.
Deze zondag horen we hoe koning 
Saul zijn speer naar David werpt. 
David weet hem maar net te ont-
wijken. De vrouw van David, die de 
dochter van koning Saul is, helpt 
hem op een slimme manier te ont-
snappen! 1 Samuël 19: 9-17
Diaconie collecte: Vredeswerk.
Uitgangscollecte: Stichting Leer-
geld.

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

Van 21 – 28 september is het 
vredesweek. Dit jaar is het 
thema: ’Vrede verbindt over 
grenzen’. Het nodigt ons uit 
om de grenzen op te zoeken 
en te onderzoeken. Want aan 
de andere kant van de grens 
wacht vaak een wereld aan 
ontmoetingen en mogelijk-
heden. Veel mensen leven 
steeds meer in de eigen bub-
bel, en spreken steeds minder 
mensen uit andere bubbels. 
Polarisatie ligt dan op de loer.

BIJ DE DIENSTEN

De schoolvakantie is weer voorbij, de Kindernevendienst had gelukkig weer een aantal kinderen. Samen op de foto 
met de dominee. Ieder kind in de basisschoolleeftijd is weer van harte welkom voor de nevendienst.

UIT DE BIJBEL

Mart het muisje
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Sinds april 2019 ben ik lid van het 
bestuur van de Dorpsraad Ugchelen 
en ik wil me daarom aan u voorstel-
len. Mijn naam is Willem van Toorn, 
ik woon sinds 30 jaar samen met 
mijn vrouw in Ugchelen. Tijdens mijn 
werkzame leven (gezondheidszorg) 
maar ook daarna was ik bestuurlijk 
betrokken bij een aantal organisa-
ties, vrijwel steeds samenhangend 
met gezondheidszorg en welzijn. Via 
het Noaberschap kwam ik in contact 
met de dorpsraad en werd enthousi-
ast. Ik zal proberen mijn bestuurlijke 
ervaring zinvol in te brengen in het 
werk van de dorpsraad. Dat vooral 
projecten rond welzijn mijn interesse 
hebben, zal duidelijk zijn. Hoewel ik 
al een flink aantal jaren “pensiona-
do” ben, hoop ik ook nog een peri-
ode zinvol mee te kunnen werken in 
de dorpsraad. We zullen zien! 

Op onze “eigen datum” zaterdag 
28 september houden we weer 
de volgende Ugchelse zwerfvuil-
actie. Het programma blijft gelijk 
maar de uitvalsbasis is gewijzigd. 
We starten  om 09.30 uur bij Gon 
en Toon in “De Dorpskamer” in 
Ugchelens Belang. Eerst een 
kop koffie/thee met wat lekkers 
erbij en dan van 10.00 tot 12.00 
uur in groepjes aan het werk. We 
sluiten weer af met soep en een 
broodje. Wil je deze keer (weer) 
meer doen? Meld je dan aan bij 
Jan Visser via 
visser-heijnen54@kpnmail.nl 
of 06-10519031.

Als je op de fiets naar UB komt, 
dan ben je sneller op de plek waar 
schoongemaakt gaat worden. 
Neem zelf een paar werkhand-
schoenen mee. Voor grijpers en 
vuilniszakken wordt gezorgd.

NIEUWS VAN DE DORPSRAAD

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

JANUARI 2020
4 januari : Nieuwjaarsbijeenkomst DR/UB
11 januari : Schoonmaken Winkewijert
21 januari : Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

FEBRUARI 2020
18 februari : Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

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

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

Agenda

Even voorstellenZwerfvuilactie 
staat weer 
voor de deur

Waar sprak de dorpsraad over?

Op 30 en 31 augustus kwam een grote groep inwoners van Ugche-
len langs bij de bouwkeet aan de Molecatenlaan om mee te praten 
over de toekomst van Ugchelen. De gekozen vorm voor inspraak 
bleek een schot in de roos. Het team van vrijwilligers van de ge-
meente, dorpsraad, Stimenz en Ugchelen Plaza was bijna non-stop 
in gesprek met betrokken inwoners over het wel en wee in Ugche-
len. Met de grote hoeveelheid verkregen input vanuit het dorp gaat 
de werkgroep vitaliteitsagenda nu weer verder aan de slag.

Veel belangstelling 
voor vitaliteitsagenda

In de bestuursvergadering van 20 augustus 2019 kwam onder meer aan 
de orde:
G.P. Duuringlaan. Ondanks toezeggingen nog deze zomer een bewo-
nersavond te houden, is dit niet gebeurd. Reden is dat onderzoek heeft 
uitgewezen dat de weg er slechter aan toe is dan gedacht. Besloten is nu 
dat de hele weg op de schop gaat, inclusief de kruispunten en er komt een 
voetgangersvoorziening onder het viaduct door richting Heidehof. Voorstel 
van de gemeente is om in januari een bewonersavond te houden. De uit-
voering staat nu gepland in 2020.

Speelveldjes. Nu er meer jonge gezinnen in het dorp komen wonen, neemt 
de vraag naar (herinrichting van) speelveldjes toe. De DR inventariseert 
e.e.a. en bespreekt dit met de gemeente. Hoewel Apeldoorn zich presen-
teert als comfortabele gezinsstad, toont helaas de praktijk dat de ambitie 
van de gemeente soms verder reikt dan wat financieel haalbaar blijkt te zijn.

Vervoersplan Apd. Z/W. De DR zal contact leggen met de gemeenteamb-
tenaren die over deze plannen overleg voeren met de provincie. Gepleit 
wordt naast handhaving van lijn 1 naar het Gelre, ook lijn 12 door het dorp 
open te houden.

Parkeerproblematiek Kruisvoorde-Doddendaal. De DR zal dit onder-
werp wederom onder de aandacht van de gemeente brengen. 

Ook dit keer was het een vergaderingen met een veelvoud aan onderwer-
pen over het leven en wonen in ons mooie dorp Ugchelen. Wilt u ook een 
bijdrage leveren aan het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden 
in uw dorp, wordt dan gratis lid van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen. Dat 
kan via onze website https://dorpsraadugchelen.nl/lid-worden of door een 
brief te sturen naar Dorpsraad Ugchelen, Postbus 3138, 7339 ZG Ugche-
len. Met uw steun, zal onze Ugchelense stem nog “luider” klinken binnen 
de gemeente Apeldoorn.
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September, de kerkelijke maand 
van opstarten na de vakantie. 
Allerlei kerkelijke activiteiten 
worden gepland met als start-
punt de zogenaamde Startzon-
dag (dit jaar 29 september). 
Ik heb begrepen dat er dit jaar 
een hoog zanggehalte zal zijn 
tijdens de kerkdienst. Dat doet 
me denken aan ons eigen Bron-
kerklied. We zingen het regel-
matig tijdens de dienst en ook 
wel als afsluiting van kerkelijke 
vergaderingen. Een lied, ge-
maakt naar aanleiding van de 
tekst uit Jeremia 17: ‘Gezegend 
wie op de Heer vertrouwt, wiens 
toeverlaat de Heer is. Hij is als 
een boom geplant aan water, 
zijn wortels reiken tot in de rivier. 
Hij merkt de komst van de hitte 
niet op, zijn bladeren blijven al-
tijd groen. Tijden van droogte 
deren hem niet, steeds weer 
draagt hij vrucht’. 

Droogte, zowel deze als vorige 
zomer werden we ons bewust 
van de keerzijde van al die 
hoge temperaturen en de vele 
zonuren. In Israel, de Bijbelse 
context, is dat geen bijzonder-
heid. In een waterrijk land als 
Nederland raakt ook het water 
op als het lang niet regent. De 
bomen laten hun bladeren val-
len, onze gazonnetjes worden 
bruin, de boeren proberen uit 
alle macht met kunstmatige be-
regening hun oogst te redden.De onderzoekers uit 
Wageningen buigen zich al lang over de vraag hoe 
we ons in de toekomst moeten voorbereiden op die 
verwachte droogteperiodes.

Startzondag, voorbereiden, plannen, hoe gaan we 
in het nieuwe seizoen om met ‘overvloed’ en ‘droog-
te’? Zowel in het kerkelijke-  als in ons persoonlijke 
leven kunnen er periodes van grote droogte zijn. 
Misschien ervaar je weinig van Gods aanwezig-
heid, of krijg je moeilijke gebeurtenissen te verwer-
ken. Je ‘levensboom’ laat bladeren vallen, je ‘ge-
loofsgazon’ kleurt bruin en je ‘gebedsoogst’ levert 
geen vruchten op door aanhoudende droogte. Dan 
kan je geloof onder druk komen te staan. Maar dat 
is niet vreemd, ook dat hoort ook bij geloven. 

Op dat soort momenten mogen we aansluiten bij 
de tekst van Jeremia: ‘Gezegend  wie op de Heer 
vertrouwt.’ Maar er staat meer, we moeten zijn ‘als 
een boom geplant aan water, zijn wortels reiken tot 
de rivier.’ Dat wortelen gaat niet vanzelf, dat is ac-
tief zoeken naar water als de bron van leven. Het 
is daarom goed om je niet alleen voor te bereiden 
op periodes van ‘geloofsvoorspoed’ maar ook op 
tijden van ‘geloofsdroogte’. Dat doe je door actief 
‘wortel te schieten’ naar God toe. Het Bronkerklied 
zegt het treffend in de laatste zin van het laatste 
couplet: ‘En ik zeggen kan, ‘k ben aan de Bron ge-
weest.’

Warner Bruins

‘K ben aan de Bron geweest
OVERWEGING

Vervolg Druppels van pagina 3

 

Op zo een plek was hij nog 
nooit geweest, hij schrok zich 
kapot. “Je hoeft niet bang te 
zijn.” De wespenkoningin kwam 
naar Mart toe. “Wees maar niet 
bang. Ik ben de koningin in dit 
nest. Welkom hier, wat kan ik 
voor je doen?” “Nou ik was met 
Wopke naar een geheime loca-
tie in dit bos en daar waren hele 
grote grommende beesten en 
een hele rare grond.” vertelde 
Mart. 

Samen met Wopke vertelde ze 
de wespenkoningin waar ze ge-
weest waren. “O zijn jullie daar 
geweest, ik herken die plek wel” 
zoemde de wespenkoningin 
terug. Ze zoemde verder: “Dat 
waar je geweest was is een 
autoweg. Je hebt mensen die 
wonen niet in het bos maar die 
komen met machines wel eens 
het bos in, de machines zijn 
geen beesten maar die heten 
auto’s.

In de auto’s zitten mensen die 
besturen de machines, hoe dat 
werkt weet ik ook niet en de har-
de grond waren ze op reden dat 
zijn mensenwegen.” Mart was 
trots dat hij dit ontdekt had. De 
koningin zag het: “Het is goed 
om iets te ontdekken Mart en 
soms op avontuur te gaan, daar 
leer je ook veel van

Remko Groen
www.instagram.com/remkog1986 
(Alle verhaaltjes en gebeden 
zijn hier ook na te lezen)

Bronkerk op de
Honingmarkt
Wie wil er mee “de Bronkerk laten 
zien” op zaterdag 21 september? 
Tijdens de Honing- en Hobbymarkt 
op zaterdag 21 september heeft de 
Bronkerk weer de beschikking over 
een kraam. De diaconie zoekt voor 
die dag 2 mensen die gedurende 2 
uren in gesprek willen gaan met be-
langstellende bezoekers. De markt 
start om 10 uur en duurt tot 16 uur.  
Aanmelden bij Anne van de Vis (tel. 

5348830) of Pietie van der Meulen 
(tel 5419964). En mocht u alleen ko-
men kijken en/of kopen die zaterdag, 
kom dan ook even bij de Bronkerk-
kraam.

Orgelconcert door 
Ingeborg van Dokkum
In het monumentenweekend en als 
afsluiting van de zomertentoonstel-
ling zal Ingeborg van Dokkum  op 
zondag 15 september een orgelcon-

cert verzorgen in de Dorpskerk te 
Bathmen. U bent van harte welkom, 
het begint om 16.00 uur.

Actie Casa Speranti
In de hal van de Duiker staat een 
mandje met potjes pruimenjam. De 
opbrengst is voor het kindertehuis 
in Moldavië.  Heeft u nog lege pot-
jes met goed sluitende deksel over? 
Graag naar Anne van de Vis, Steen-
beek 51

Mart het muisje
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De eerste vijf van de totaal zestien geplande bijeen-
komsten hebben op dit moment plaatsvonden. Uit de 
enthousiaste reacties daarop horen we dat de deel-
nemers niet alleen de nieuwe predikanten ds. Eline 
van Iperen en ds. Regina Davelaar beter hebben 
leren kennen. De gesprekken met de andere deel-
nemers maken dat er ook onderling mooie contacten 
ontstaan.
Op dit moment zijn de vijf bijeenkomsten in oktober 
ook vol gepland. Alle mensen die dan welkom zijn, 
hebben daarvoor een uitnodiging ontvangen. En nog 
liggen er opgaven en komen er aanvragen binnen om 
ook mee te kunnen doen. 
De planning voor de laatste zes bijeenkomsten wordt 
ongeveer eind september gedaan. Heeft u dus nog 
geen bericht ontvangen, heb dan nog even geduld. 
Wilt u zich alsnog opgeven, ook dat kan. 
Graag via secretarisPR@bronkerk.nl of telefonisch bij 
Sientje de Boer: tel. 5415844. De bijeenkomsten zit-
ten vol bij maximaal 12 deelnemers, daarom de vraag 
om meerdere data op te geven, zodat we makkelijker 
kunnen “roosteren”.

Vrijdaginloop
Op vrijdag 13 september is het weer de tweede vrij-
dag van de maand. Dus is er weer vrijdaginloop in 
De Duiker, bestemd voor alle Ugchelenaren. Een ie-
der, jong en oud, die gezellig in gesprek wil gaan met 

bekende en onbekende inwoners van Ugchelen, is 
welkom vanaf 16.30 en tot ongeveer 18.30 uur. Het 
eerste kopje koffie of thee wordt u gratis aangeboden. 
Daarna zijn de consumpties voor eigen rekening. 
Voor 2 euro kunt u later genieten van een lekkere kop 
soep. 
Kom ook eens een kijkje nemen. Voor verdere inlich-
tingen: Toos Kwappenberg, tel. 5331327.

Zomergroetenactie
Heeft u in de afgelopen zomer misschien ook zomaar 
een vakantiegroet gekregen van iemand die u hele-
maal niet kent? En vraagt u zich af waaraan u dat te 
danken heeft?
Al voor de derde zomer op rij is er vanuit de Bronkerk 
een actie georganiseerd om aan mensen die aan huis 
gebonden zijn een kaartje te sturen. Kerkleden die 
nog wel op stap gaan en mee willen doen aan deze 
actie, konden na afloop van de kerkdienst een adres 
meenemen en daar een kaartje naar toe sturen. En 
van horen zeggen weten we dat dat gebaar door de 
ontvangers erg op prijs wordt gesteld: zomaar een 
vakantiegroet krijgen van iemand die je niet of nau-
welijks kent!
Hartelijk dank aan de organisator Bea Rigterink en 
natuurlijk vooral aan alle mensen die de moeite heb-
ben genomen een kaart te schrijven. Voor herhaling 
vatbaar.

Kennismakingsbijeenkomsten predikanten
In buurdorp Hoog Soeren worden 
op zondagmiddag concerten ge-
geven door ensembles in heel uit-
eenlopende verschillende genres. 
Vrijwilligers willen voorkomen dat 
de kapel ongebruikt blijft en orga-
niseren maandelijks een muziek-
middag. Het gaat er gezellig aan 
toe. In pauze zijn er consumpties, 
drank en een hapje eten. Na af-
loop is er altijd wel gelegenheid 
om een praatje te maken met de 
musici en muzikanten. Zondag-
middag 15 september komen (op-
nieuw) The Duster Sisters naar 
Hoog Soeren. Het is een vierkop-
pige jaren ‘50-band met vooraan 
Manon en Fleur, die de tijden van 
jukeboxen en petticoats doen her-
leven. Veel nostalgie, maar ook ei-
gen Nederlandstalige liedjes van 
verrassend hoog niveau en met 
een hoge amusementswaarde. 
Entree kost 7,50 (contant te beta-
len). De kapel is open vanaf 15.00 
uur, concert begint half uur later.  
Reserveren kan op de website 
info@kapelconcertenhoogsoeren.nl
Verder op de agenda: IJsselzan-
gers en ,Goed gebekt’ (13 okto-
ber), Americana Unlimited (24 no-
vember), Kwartet Hannah Visser 
(19 januari) en A Capella, maat 41 
(1 maart).

Duster Sisters Manon en Fleur. 
Foto: Jan van Middendorp

Vrouwen hebben vaker vernau-
wingen in de allerkleinste vaatjes 
van het hart. Gezond eten, regel-
matig ontspannen en bewegen 
verkleint de kans op hart- en vaat-
ziekten. hart® for her biedt voor 
vrouwen een passende oplossing.   
Elke vrouw, ongeacht conditie en 
gewicht, kan komen sporten in een 
circuit van 30 minuten. Ook vrou-
wen met hart- en vaatproblemen 
en diabetes. Speciaal voor de Hart-
stichting is er een uniek aanbod: 
3 keer sporten voor een donatie 
van 10 euro, die volledig naar de 
Hartstichting gaat. De opbrengst is 
voor onderzoek naar hart- en vaat-
problemen bij vrouwen. Meer info 
en aanmelden: www.hartforher.
nl , bel 06-18824663, mail naar 
gerrie@hartforher.nl of loop bin-
nen aan de Bogaardslaan 14-G in 
Ugchelen.

Muziek in kapel
Hoog Soeren

Hart® for her actie 
voor Hartstichting

Een nieuwe generatie imkers? Neem ze zaterdag  21 september mee naar de Honingmarkt!
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Tijdens het  eerste weekend van oktober wordt de 
Kunstroute Ugchelen voor de achtste keer georga-
niseerd.  Op zaterdag 5 oktober en zondag 6 okto-
ber aanstaande zal het in Ugchelen weer wemelen 
van de wandelaars en de fietsers die op zoek zijn 
naar hun voorkeur. Dit zoeken wordt voor hen niet 
moeilijk gemaakt. Elke deelnemende kunstenaar 
is namelijk makkelijk te vinden doordat hij/zij bal-
lonnen, vlaggetjes én de Ugchelense vlag duidelijk 
zichtbaar heeft opgehangen.  LET OP: sommige 
kunstenaars exposeren alléén op zondag. Anderen 
op zaterdag én op zondag.  Als we  dit jaar alle kun-
stenaars en hun  gastexposanten bij elkaar optellen 
komen we aan  zo’n  80 deelnemers. Zij willen  op 
zaterdag  5 oktober en zondag 6 oktober tussen 
11.00 uur tot 17.00 uur hun werk aan het publiek 
tonen. Dat de route in Ugchelen met 80 deelne-
mende kunstenaars een belangrijke plaats inneemt 
in de kunstwereld mag duidelijk zijn. De route wordt 
dan ook zowel door de kunstenaars zelf,  als door 
de vele bezoekers uitermate populair gevonden. Dit 
komt mede door het kleurrijke en overzichtelijke in-
formatieboekje wat overal verspreid is. Hierin staat 
uitgebreide  informatie over de getoonde kunst. Op  
de  middenpagina staat  een duidelijke en overzich-
telijke plattegrond met daarop alle locaties van de 
deelnemende kunstenaars. In september zal dit 
boekje samen met  “De Bron” huis aan huis in heel 
Ugchelen worden verspreid. Ook heeft elke deelne-
mende kunstenaar een aantal exemplaren van dit 
boekje thuis liggen. De route is gratis te bezoeken. 

Meer informatie over alle kunstenaars en over het 
boekje is te vinden op  www.kunstrouteugchelen.nl 

Achtste editie, tachtig deelnemersDe Programmacommissie hoopt 
dat ze ook dit jaar weer een 
aantrekkelijk programma heeft 
samengesteld. Donderdag 19 
september begint de Vrouwen-
vereniging Ugchelen haar nieu-
we seizoen. We starten dan met 
een optreden van de Pauergirls, 
een muzikaal trio. Op 10 oktober 
beginnen we om 13.00 uur met 
een bezoek aan Coda, waarna 
de stadsarcheologe Masja Par-
levliet ons vanaf Park Berg en 
Bosch op de fiets langs de graf-
heuvels in onze omgeving zal 
leiden. Op 17 oktober neemt 
de heer Leijsen, oud school-
hoofd, ons mee naar onze la-
gere schooltijd in de lezing Van 
griffel tot Ipad. Op 21 november 
hebben we Koos Dansen te 
gast, die van alles zal vertellen 
over vogels in en om de tuin. De 
Kerstviering op 12 december is 
alleen voor leden.

Alle bijeenkomsten worden ge-
houden in de kerkzaal van de 
Bronkerk en beginnen om  20.00 
uur. Introducés zijn welkom. Zij 
betalen € 5 per avond en € 4 per 
middag. Het lidmaatschap staat 
open voor dames uit Ugchelen. 
Uitgebreide  informatie over het 
programma  en het lidmaat-
schap vindt U op onze website  
www.vrouwenverenigingugchelen.nl

Programma 
Vrouwenvereniging

Fietsers ontdekken 
‘geheim van Joppe’
Het Fietsgilde Apeldoorn houdt 
op woensdag 18 september een 
recreatieve fietstocht naar Gors-
sel en het geheim van Joppe. De 
V1 was het eerste Duitse ‘Vergel-
tungswaffe’ uit de Tweede We-
reldoorlog. In totaal zijn er meer 
dan 30.000 V1’s geproduceerd. 
Het merendeel werd in Neder-
land afgeschoten, onder andere 
vanuit Joppe. Deze dagtocht van 
ongeveer 50 kilometer vertrekt 
om 10.00 uur bij het restaurant 
KFC op de woonboulevard, Het 
Rietveld 1, Apeldoorn (hoek Laan 
van Osseveld/Zutphensestraat). 
De route gaat over vlakke wegen. 
Fietsers kunnen aan deze tocht 
deelnemen tegen betaling van 
€ 3,50 per persoon (€ 2,50 + € 
1,00 pontgeld). Vooraanmelding 
is niet nodig. Eten en drinken voor 
onderweg dient men zelf mee te 
nemen. Er wordt gefietst in groe-
pen van 15 – 20 personen onder 
leiding van een gids, die regelma-
tig stopt om allerhande bijzonder-
heden over de omgeving te vertel-
len.Voor nadere informatie: zie 
www.fietsgilde-apeldoorn.nl of  
telefonisch 055 - 843 05 34.
 

Sinds Gon en Toon zich over de 
horecakant van Ugchelens Belang 
hebben ontfermd, heeft Ugchelen 
zijn eigen Dorpskamer. Het dorps-
café aan de Ugchelseweg mag 
dan inmiddels geschiedenis zijn, 
het is prettig verbazingwekkend 
hoe de twee de sfeer van Back in 
Town hebben kunnen meenemen 
naar UB. Zondagmiddag was er 
levende muziek en dat gaat tradi-
tie worden.

Een volle Dorpskamer genoot van 
Bill Mullen, zanger, gitarist en en-
tertainer. Schotse en Ierse folk, 
maar dan in de ruimste zin van 
het begrip. Gon en Toon waren 
Schotser dan Bill, maar dat drukte 
de pret niet. Ook John Denver en 
The Beatles werden enthousiast 
meegezongen en natuurlijk was 
Whisky in the jar. Zondag 29 sep-
tember is het de beurt aan Danny 
and the Wildcats, met onvervalste 
rock’n’roll.

Op de site dorpshuisugchelen.nl 
staat een steeds bijgwerkte agenda. 
14/9 DIO Sportdemonstraties 
 10.00 tot 16.00 uur
21/9  Honingmarkt
22/9  NK Poker
29/9  Danny and the Wild Cats

Gezelligheid troef in Dorpskamer

KUNSTROUTE UGCHELEN

Bill Mullen vermaakt de Dorpskamer met aanstekelijke folk. 
Foto: Jan van Middendorp



DE BRON 11-09-2019 12



DE BRON 11-09-2019 13

Wat een stukje gras tussen de Bogaardslaan en de 
Hulkestein was, is in een paar weken een tuin gewor-
den, waar iedereen blij van wordt. Bloemen bloeien 
en geuren! Op de warme zomeravonden deze zo-
mer staan er nu vaak mensen stil om de tuin te be-
wonderen. Een bordje vertelt ons over het ontstaan 
van de tuin. Een praatje en uitleg van de diverse 
medewerkers, maakt dat het een ‘praattuintje’ is ge-
worden. Wildvreemden komen in gesprek, planten 
worden aangeboden, zo ga je in  ons dorp met el-
kaar om. Zo bevorder je in Ugchelen, nog meer, de 
saamhorigheid. Gerhard Nieuwenhuis woont daar 
bij dat tuintje en zorgt er voor dat er water gegeven 
wordt. De buurt is er blij mee. Honden vervuilen het 
gras niet meer! Dat is nog steeds een doorn in het 
oog van veel bewoners van deze wijk. We hebben 
een prachtig ‘Hondenuitlaatbos’ bij de Winnemo-
lenlaan. Ook achter de Hulkestein is een mooi bos!                                                                                                                                             
Hoe is deze tuin tot stand gekomen? Gemeente 
Apeldoorn, hoe denken die hierover? Er is  heel 
goed overleg geweest met de gemeente. Ze juichen 
zo’n initiatief juist toe! De gemeente blijft eigenaar 
van de grond. Ze hielpen hier met de bovenlaag en 

gras verwijderen, goede grond aanbrengen en een 
heleboel goede raadgevingen. Claire Feith en haar 
man Michael zijn met het plan gekomen. Ze wonen 
ook aan de Bogaardslaan. Zij hadden verstand van 
tuinen en waren heel creatief. In eerste instantie is 
er door de Dorpsraad uitgebreid over gepraat. Als je 
begint, moet je wel een aantal mensen hebben, die 
zich daarvoor inzetten. Gevonden! Wilma Pothoven 
en Gerhard Nieuwenhuis zijn twee van die actieve 
mensen. Maar ook de anderen, zeker zes medewer-
kers, zijn heel enthousiast. Vooral het samenwerken 
en meedenken is goed voor Ugchelen. Kijkers staan 
verbaasd te kijken bij de bloemenweelde. Vaak gaat 
deze projectgroep ‘Ugchelen Bloeit’ met de mensen 
in gesprek. Wie weet wat er nog verder kan ontstaan? 
Iedereen kan informatie krijgen hoe te handelen. Bij 
de Dorpsraad  en bij de Projectgroep. Er zijn vele 
plaatsen waar dit zou kunnen. Op deze plek denken 
ze onder andere al aan fruitboompjes  en nog veel 
meer. Prima initiatief!  En wat fantastisch dat de ge-
meente Apeldoorn zo meewerkt aan dit project! 

Tineke van den Hazel, Foto: Dirk Reiding

Mannen laat je horen!

Over een paar weken kunt u wandelen in, door en rond 
Ugchelen. Ik ben druk bezig met de voorbereidingen 
en heb er veel zin in! Loopt u mee?
Op 28 september worden er twee wandeltochten 
(ongeveer 5 en 10 kilometer) georganiseerd vanaf de 
tennisvereniging Ugchelen, als een sponsoractie voor 
een goed doel.

Deze tochten organiseer ik om sponsorgeld voor 
twee Nepalese weesjongeren bij elkaar te krijgen. In 
oktober ga ik de Quest Trek lopen in Nepal! Dit wordt 
een groot avontuur. Ik loop dan samen met anderen 
de uitdagende negendaagse QuestTrek ‘Womanhood’ 
om daarmee de toekomst van Nepalese wezen en 
straatjongeren beter te maken.
Met deze actie steun ik het werk van Mountain Child 
Care, een organisatie die weesjongeren met coaching, 
opleiding, stages en begeleiding helpt naar een leven 
waarin ze hun dromen waar kunnen maken. Daarbij 
maken de jongeren (net als ik!) een zware tocht van 
zes dagen door de Himalaya. De meeste van deze 
weeskinderen hebben zelf de Himalaya óók nog nooit 

gezien!
Mijn eerste uitdaging is om daarvoor voldoende 
sponsorgeld (€500,-) mee te nemen. Ik wil jullie 
vragen om mee te lopen en mij zo te sponsoren. Je 
helpt daar zowel mij als de Nepalese jongeren mee. 
Dat is voor hen een unieke kans.
Na de wandeltocht worden er heerlijke pannenkoeken 
gebakken (waarbij het beslag wordt gesponsord 
door de familie Oldenburg van Pannenkoekenhuis 
Ugchelen), waarbij er een pannenkoek wordt 
geserveerd bij deelname. Er kunnen altijd tegen een 
kleine vergoeding extra pannenkoeken afgenomen 
worden. Je kunt je vooraf aanmelden op: 
lookingmarielle@hotmail.com o.v.v naam, keuze 
afstand. 
Afstand 5 km: Per deelnemer zijn de kosten 5 euro (de 
route en een pannenkoek)
Afstand 10 km: Per deelnemer zijn de kosten 6 euro 
(de route en een pannenkoek)                                                 
We zien naar jullie uit op 28 september! 

Marielle Slats

Wandelen voor het goede doel

Samen doen in het groen
BUURT TUIN

Heb je er wel eens over gedacht 
om in een mooi koor te komen 
zingen? Begeleid door een com-
pleet instrumentaal ensemble?

Op vrijdag 13 september houdt 
ensemble En Suite een openbare 
repetitie. Speciaal voor mannen!
Plaats: Het Bolwerk, Ravelijn 55 
in Apeldoorn
Tijd 19:30 uur.

Nu mag je altijd, bij elke repeti-
tie, komen luisteren, maar als je 
tevoren laat weten dat je komt, 
dan liggen jouw zangpartijen voor 
je klaar. Weet je niet of je tenor 
of bas bent? De dirigent zal je al 
gauw kunnen indelen zodat je 
de partijen zingt die bij jouw stem 
passen. 
Wekelijks repeteren wij op vrij-
dagavond. Dat vinden wij een 
fijn begin van het weekend. Ja, 
studeren, dat hoort erbij, want we 
willen de muziek op z’n mooist 
laten klinken. Ensemble En Suite 
maakt muziek uit de Renaissance 
en Barok. In die periode van ruim 
drie en halve eeuw is prachtige 
muziek geschreven. In Engeland, 
Duitsland, Frankrijk, Italië en in de 
(Zuidelijke) Nederlanden…Soms 
staan er Latijnse muziek uit Span-
je en Italië op het programma. 
Prachtige meerstemmige muziek 
die ons is overgeleverd. Met the-
ma’s die vaak nog reuze actueel 
zijn en melodieën die je op weg 
naar huis nog neuriet.. Niet alleen 
bij onze concerten, maar bij elke 
repetitie worden we begeleid door 
strijk- en blaasinstrumenten, die 
absoluut een extra dimensie aan 
het zingen geven.

“Zingen er ook vrouwen?”, zeg je 
wellicht. Zeker. 

Die zul je zien als je vrijdag komt 
luisteren en/of zingen…
Alle informatie vind je verder op 
www.ensemble-ensuite.nlbij 
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Een tijdje geleden zat ik in de 
trein. Schuin tegenover mij zat 
een echtpaar, reeds op leeftijd (in 
ieder geval vijfenzestig- plus) en 
daarnaast zaten een jonge vader 
en diens dochtertje. Ik schat de 
leeftijd van het meisje op onge-
veer anderhalf jaar; pin mij  niet 
vast op een maand.
De trein stond nog stil op een 
station. Terwijl we uitzicht hadden 
op een wandje met graffiti, een 
beschadigd wachthokje en verge-
lijkbare zaken deed het meisje, in 
de ogen van sommige mensen, 
iets verschrikkelijks. Namelijk: zij 
begon, op een moment dat zij 
de kans kreeg, te spelen met het 
dekseltje van het afvalbakje.

Tja, waar moet dat heen! Ander-
half jaar en dan al zulk gedrag!

Flauw natuurlijk van mij om dat zo 
te schrijven. Maar de reactie van 
het oudere echtpaar was, in mijn 
ogen, pas echt verschrikkelijk. 

Eerst begon de vrouw tegen het 
meisje te bekken dat zo’n deksel-
tje geen speelgoed is. Nu ben ik 
geen professional in kinderen op-
voeden, maar om nu een kind van 
anderhalf jaar te vertellen (op een 
nare, onvriendelijke toon) dat iets 
geen speelgoed is lijkt mij tamelijk 
zinloos en onverstandig.

Wat ik bewonderde was de reac-
tie van de jonge vader. Deze zei, 
heel kalm en rustig, dat hij graag 
zélf zijn dochter wilde opvoeden. 
En hij bleef kalm. Toen begon de 
echtgenoot van de vrouw zich 
ermee te bemoeien. Ook weer 
op een nare, agressieve manier: 
hard praten, spottend lachen, 
vooral niet luisteren en de jonge 
vader niet laten uitspreken.

Wat ik tevens bewonderde was 
dat de jonge vader gewoon bleef 
zitten, samen met zijn kind. Hij 
ging samen met haar een boekje 
lezen, terwijl het oudere echtpaar 
doorging met klieren, uitdagen en 
flauw doen. Een paar stations ver-
der stapten zij uit; hij liet het meisje 
voorzichtig zelf lopen, hij nam alle 
tijd voor zijn dochtertje.

Toen dacht ik, ik hoop dat het 
meisje haar vader als voorbeeld 
neemt en niet twee (vermoedelijk 
met korting reizende) vervelende 
oude lui.

In de trein

Fysiotherapie heeft de laatste de-
cennia enorme kwaliteitsslagen 
gemaakt.  De kennis en vaardig-
heid zijn enorm toegenomen en de 
meeste collega’s hebben zich ge-
specialiseerd. Voorbeelden zijn: ma-
nuele therapie, orthopedie, trauma-
tologie, geriatrie. Het komt steeds 
vaker voor dat patiënten meerdere 
aandoeningen hebben en dat deze 
aandoeningen elkaar beïnvloeden. 
Afzonderlijke behandelingen beper-
ken elkaar. In de geneeskunde is dit 
probleem al langer bekend en zo is 
de specialisatie tot revalidatiearts 
ontstaan. 

In de fysiotherapie gebeurt nu het-
zelfde. Fysiotherapeuten zijn zo 
gespecialiseerd dat zij niet meer in 
staat zijn om aandoeningen die bui-
ten hun specialisatie vallen, goed te 
beoordelen en behandelen. Voor-
beeld:  de geriatrie-fysiotherapeut 
die onvoldoende kennis heeft van 
traumatologie of orthopedie en de 
patiënt met nieuwe heup onderbe-

handelt. 
De fysiotherapeuten van Praktijk 
Fysiotherapie Ugchelen hebben 
zich  daarom gespecialiseerd op 
minstens drie gebieden die niet di-
rect in elkaars verlengde liggen. Dit 
maakt dat de praktijk de enige in 
Apeldoorn is die gespecialiseerd is 
in het behandelen van patiënten met 
meerdere aandoeningen. De beste 
zorg leveren is alleen mogelijk als 
de samenwerking met andere be-
handeldisciplines goed is. Daarom 
wordt er nauw samengewerkt met 
huisartsen, thuiszorgorganisaties, 
woonzorgcentra, ergotherapeuten, 
oefentherapeuten en podothera-
peuten in de wijk.  

Elke patiënt, hoe gecompliceerd de 
aandoening ook is, verdient de best 
mogelijke revalidatie. Soms kun-
nen we de klachten verhelpen maar 
vaak gaat het erom met de best mo-
gelijke behandeling het beste uit het 
leven te halen.

Heeft u vragen over uw klachten of 
wilt u zich aanmelden voor behan-
deling  dan kunt u bellen of gewoon 
langskomen op de praktijk.
Praktijk Fysiotherapie Ugchelen,
Bazemolenweg 32, 
7339  HV Ugchelen
Telefoon: 055-533 0821. 
info@fysio-ugchelen.nl
www.fysio-ugchelen.nl

Fysiotherapie Ugchelen

Het ligt er nu leeg en kaal bij op dat hoekje van de 
Ugchelsegrensweg en de Ugchelseweg. Back in 
Town’, het vertrouwde plekje van destijds, ons eni-
ge echte dorpscafé.  Gonny en Toon maakten dat 
lange jaren tot een gezellige huiskamer voor een 
praatje en een drankje en, niet te vergeten, een 
heerlijk hapje. Jammer, dat er een einde aan kwam, 
maar er kwam ook ruimte voor een nieuw begin!                                                                                                                                           
Toon en Gonny maakten nu het 100 jaar oude  
dorpshuis weer tot een gezellige huiskamer. Ze nemen 
hun sfeer mee! Er wordt gebiljart, gezongen, toneel  
gespeeld, soos gehouden, gefeest en wat niet al. Ver-
gaderingen van Ugchelens Belang en de Dorpsraad  
vinden er plaats en dat is goed voor een bloeiend 
dorpsleven. We kijken vaak rond in ons dorp Ugche-
len en vinden dan vele lege winkels, jammer.
 
Zijn de tijden veranderd, wat meer afstandelijkheid, 
zelfs in Ugchelen? Dat zou ik zeker niet zeggen, de 
maatschappij is aan het veranderen en daar moeten 
wij en de middenstand, allemaal op inspringen. Onze 
oude dorpse mentaliteit moet weer boven komen drij-

ven! Alle nieuwkomers moeten nog wennen aan een 
dorp. Maar ze komen in groten getale naar Ugchelen. 
Huizen staan voor torenhoge prijzen te koop, dus is 
Ugchelen heel populair!
Kijk naar het ’t Achterhuus. Deze dames hebben dat 
goed begrepen. Een keur aan leuke spulletjes, een 
‘Verstelhuus’, een leuk klein restaurant en dat alles in 
één. Gonny en Toon dragen, als nieuwe pachters van 
UB, heel positief bij!  Ze geven ruimte voor ontmoe-
ting. 

Dat is toch het begin van saamhorigheid? Gonny 
laat horen, dat alles mogelijk is. De gezelligheid 
staat altijd  voorop, het buitenterras aan de achter-
kant van het gebouw ziet er prachtig uit. Gemoder-
niseerd en uit de wind, dat maakt het in deze lange 
warme zomer tot een geliefd plekje. We vergeten 
het leuke oude plekje aan de Ugchelseweg nooit!                                                                           
Toch doet Ugchelens Belang  van nu,  er zeker niet 
voor onder.

Tineke van den Hazel, Foto: Dirk Reiding

Op dat hoekje
DORPSE HERINNERINGEN
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Helaas lees ik dat een Natuur-
liefhebber die voor de Bron 
schrijft duidelijk de regels over-
treedt.

Als zijn stukje over het Sala-
mandergat goed wordt gelezen 
en mensen gaan er naartoe en 
ze gaan er een rondje omheen 
lopen zijn ze duidelijk in over-
treding. Er staan bordjes met 
Kwetsbaar gebied en daarom 
heen is het dus verboden toe-
gang. Duidelijk zat.

Al jaren kom ik daar en al jaren 
zie ik daar ringslangen. Gewoon 
op het bankje zitten en maar 
kijken en wachten. De ring-
slangen hebben hun rustplaats 
op de kant aan de overkant. 
Je moet ze dus niet verstoren. 
Als ze gaan jagen doen ze dat 
in het water. Ze eten kikkers en 
libellen.

P.S. Ik moet er niet aan denken 
dat iedereen daar een rondje 
omheen gaat lopen. De boel 
plattrapt en de ringslangen ver-
stoort.
Een natuurliefhebber die de re-
gels respecteert en naleeft,
Nel Appelmelk

De Dierenbescherming houdt 
haar jaarlijkse collecte van 30 
september tot en met 5 oktober. 
De Dierenbescherming is in Ug-
chelen o.a. bekend door de au-
to’s van de Dierenambulance. 
Voor de aanschaf van hond, 
kat of konijn is al jaren het die-
renasiel De Kuipershoek van 
de Dierenbescherming aan de 
Kuipersdijk in Apeldoorn een 
vertrouwd adres. 
Bij de supermarkten is het Be-
ter Leven Keurmerk te vinden 
op bijna alle vlees en vleespro-
ducten.  
Er zijn nog te weinig vrijwilligers 
in Ugchelen om in alle straten 
te kunnen collecteren . Wie 
een handje wil helpen met col-
lecteren kan zich aanmelden bij 
Wilma Pothoven tel. 5337700 of 
wilma.pothoven@gmail.com .

Salamandergat

Op zaterdag 14 september or-
ganiseert sportvereniging Dio 
Ugchelen een super leuke sport-
dag. Tussen 10.00 en 16.00 uur 
kan iedereen bij de gymzaal aan 
de Angerenstein in Ugchelen en 
in het dorpshuis Ugchelens Be-
lang diverse workshops volgen 
en kijken naar demonstraties. Er 
komen diverse sporten voorbij: 
gymnastiek, judo, volleybal, tur-
nen, dansen, springen en free-
runnen. 

Lijkt het je leuk om hier aan mee 
te doen? Vooraf opgeven is niet 
nodig. Kijk op de website voor 
het volledige programma van 
deze dag, www.dio-ugchelen.nl 

Mocht je deze dag verhinderd 
zijn, geen probleem! In de week 
van 16 tot en met 21 september 

zijn alle lessen open voor ieder-
een die een proefles mee wil 

doen. Ook de lesindeling is te 
vinden op onze website.

Open (sport) dag bij Dio Ugchelen

Als je mijn verhaaltjes leest, denk je misschien dat ik 
een hoop weet van planten en dieren. Maar er is veel 
meer, dat ik niet weet. Zo zag ik onlangs een leuke vlin-
der in mijn tuin. Leek wel wat op een witje, maar hij was 
wat kleiner en had wat meer bruin/zwart. Gelukkig zijn 
er dan mogelijkheden, om zo iets op te zoeken. Ik heb 
er wel een foto van gemaakt, dan gaat het opzoeken 
natuurlijk wat gemakkelijker. En ik heb het gevonden, 
niet in een boek maar op internet. Die vlinder heet: 
Buxusmot!
En dat geeft dan opeens een flinke wending aan mijn 
verhaaltje. Want ja, die Buxusmot is best een mooi 
vlindertje. Maar het is een enorme vreter, die hele 
buxusheggen op eet. En die heggen staan juist in van 
die heel fatsoenlijke voortuinen!

Die Buxusmot is een nieuwkomer in Nederland, zelfs 
in Europa. In 2006 is deze vlinder voor het eerst in 

Europa waargenomen, bij de grens van Zwitserland 
en Duitsland. In Nederland kwam hij voor het eerst in 
2007. En nu is hij over heel Europa verspreid! Van oor-
sprong kwam deze vlinder voor in Zuidoost Azië. Door 
menselijk ingrijpen is hij (waarschijnlijk bij verpakkings-
materiaal) naar Europa gekomen.

Er zijn wel vaker insecten onbedoeld het land inge-
komen. Denk maar eens aan de Coloradokever, die 
met aardappels is meegekomen. Maar er zijn nog veel 
meer nieuwkomers.

Maar het gaat ook slecht met veel vlinders, (en andere 
planten en dieren) die hier wel thuishoren. En  dat is 
dan vaak (soms ook onbedoeld) veroorzaakt door 
menselijk ingrijpen.

Tekst en foto: Gerard Koops

Heel mooi en toch lelijk?
NATUURLIJK UGCHELEN

Hulp gevraagd 
voor Collecte
Dierenbescherming
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