
9:30 uur:  koffie en koek
10:00 uur:  viering voor groot 
en klein met:
popsongs – Buurtbuik – Bijbel
Daarna: 
koffie – taart – spelletjes (ook 
voor de allerkleinsten)
Afsluiting met een heerlijk 
duurzame lunch 
(Zie ook pagina 3)

Op zondag 13 oktober is er 
weer eetcafé Duikeruit. Opge-
ven bij Marinus, uiterlijk
10 oktober (06-50525501).

op het avondlicht
drijven de laatste wolken
dromerig huiswaarts

Nico van Dam

Uitgever: Bronkerk Ugchelen Woensdag 25 september 2019 - 56e jaargang nr. 15

Ugchelen in Beweging

Ugchelse Haiku

Op zaterdag 14 september was de open sportdag 
van Sportvereniging DIO. In Ugchelens Belang wa-
ren er demonstraties en workshops, gratis en voor 
alle leeftijden. Je kon er kennismaken met alle DIO- 
groepen, met leuke moderne nieuwe sporten zoals 
freerunning en het ‘Nijntje beweegt’-programma voor 
de allerjongsten. De activiteiten van de Ugchelse 
sportvereniging zijn: judo, volleybal, gym, dans en 
freerunning. Een echte multi-sportvereniging in de 
ruimste zin, in Ugchelen!

Een leuk gesprek met twee dames van de jeugdcom-
missie, die dit evenement mede organiseerden: Da-
nika Streppel en Thea Jansen. Enthousiast keken we 
met elkaar naar de ‘Nijntje beweegt’-gym. Dat was 
ontroerend mooi. Zulke kleine mensjes, die trouw 
op aangeven van de leidster meededen. Dat is toch 
het begin van jarenlang sporten! Dit evenement en 
het judo waren in Ugchelens Belang, en de andere 
sporten in de gymzaal aan de Angerenstein. Zoals 
freerunning: één en al beweging. Martijn Willemsen is 
daar vrijwilliger, net als bij het turnen. Ik zag hem een 

meisje een compliment geven, ze straalde van oor tot 
oor. Spelvreugde is zo belangrijk bij het sporten; we 
hoeven niet allemaal te winnen. DIO heeft een uit-
stekende open sportdag georganiseerd. Daar zullen 
beslist leden op af komen. De enthousiaste algemene 
voorzitter Herman Holtkamp vertelde me dat zijn ver-
eniging heel toegankelijk is. “Voor iedereen is er een 
sport. We hebben veel enthousiaste vrijwilligers, ve-
len zijn al jaren lid. Onder elkaar is het gezellig, elk 
jaar een jeugdkamp  en om de twee jaar een grote 
uitvoering.”

Een groot springkussen stond opgesteld voor UB en 
op de hoek van de Bogaardslaan waren meisjes aan 
het grimeren. Allemaal om mensen te betrekken bij 
deze DIO-sportdag. Mocht iemand die niet aanwezig 
kon zijn alsnog belangstelling hebben, kijk op de site 
(www.dio-ugchelen.nl) en je kunt een les gratis mee-
doen!

Tekst: Tineke van den Hazel
Foto: Johan van Veen

Genieten van genoeg
29 september 2019

Nijntje beweegt op open dag
SPORTVERENIGING DIO

Honing-, Natuur- en Hobbymarkt

Uitnodiging voor
Startzondag Bronkerk

Eetcafé Duikeruit

Foto: Johan van Veen
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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:
Simon Haverschmidt, tel. 06-44126398
Eindredacteur volgende Bron:
Hester Altink, tel. 06-14930648
Fotograaf van deze Bron:
Johan van Veen, tel. 5062373
Fotograaf volgende Bron:
Theo Logtenberg, tel. 5336253
Volgende Bron verschijnt op 9 okt.
Kopij en advertenties via:
ugchelendebron@bronkerk.nl 
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 30 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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De Pastorale Raad heeft als 
speerpunt voor de komende jaren 
gemaakt: het opzetten van kleine 
huiskamerkringen. Inmiddels zijn 
er vijf groepen die regelmatig bij 
elkaar komen. Graag willen we 
een zesde groep starten. Het doel 
is elkaar te ontmoeten en op te 
bouwen rond zingevingsvraag-
stukken. De groepen hebben een 
open karakter. Ook als u niet bij de 
Bronkerk staat ingeschreven, bent u 
van harte welkom. Er is een media-
theek met materiaal: boeken, dvd’s 
met gespreksvragen, gespreks-
kaarten. De meeste groepen heb-
ben ook zelf materiaal gevonden 
en dit kan op aanvraag gebruikt 
worden door anderen. Startda-
tum: afhankelijk van de groep 
ergens in oktober.  Info en opga-
ve: Mientje Schep, Brouwersmo-
lenweg 361b, tel. 533.00.08,  
mientjeschep@hotmail.com

De diaconie van de Bronkerk is blij 
met particuliere initiatieven op het 
gebied van armoedebestrijding, 
verbetering van onderwijs of ge-
brekkige gezondheidszorg in bin-
nen- en buitenland. Voor dergelijke 
algemene projecten, waarbij inwo-
ners van Ugchelen direct betrok-
ken zijn, wordt tweemaal per jaar 
de diaconale collecte bestemd. De 
aanvragers van een dergelijk doel 
worden op de bewuste zondag in 
de gelegenheid gesteld kort hun 
project toe te lichten. Zij moeten 
als stichting een ANBI-status heb-
ben en niet politiek getint zijn. Het 
verzoek dient kort gemotiveerd te 
worden. Een bestedingsdoel komt 
maximaal 1 x per 2 jaar in aanmer-
king voor een diaconale collecte. 
Betrokken Ugchelenaren die van 
deze mogelijkheid gebruik willen 
maken kunnen hun verzoek bij de 
secretaris van de diaconie, Anne 
van de Vis, indienen: 
secretarisCVD@bronkerk.nl

Hartelijk dank voor de bloemen, 
fijn dat er zo aan ons gedacht 
wordt!

Ab Logtenberg

wo 25 sept 1 Samuel 20:11b-23
do 26 sept 1 Samuel 20:24-21:1
vr 27 sept  Lucas 16:19-31
za 28 sept Lucas 17:1-10
zo 29 sept 1 Samuel 21:2-10 
ma 30 sept 1 Samuel 21:11-22:5
di 1 okt  1 Samuel 22:6-23 
wo 2 okt  1 Samuel 23:1-13
do 3 okt  1 Samuel 23:14-28
vr 4 okt  1 Samuel 24:1-8a
za 5 okt  1 Samuel 24:8b-23
zo 6 okt  1 Samuel 25:1-19
ma 7 okt  1 Samuel 25:20-35

Zaterdag 28 september
ONZE LIEVE VROUWEKERK, 
Hoofdstraat 18, Apeldoorn.
16.30 uur: Eucharistieviering. 
Pastoor Hermens, samenzang.

Zondag 29 september
BRONKERK : Startzondag! Voor 
bijzonderheden zie onderaan 
deze pagina.
9.30 uur: koffie met een koek!
10.00 uur: ds. A.R. Davelaar.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering. 
Pastoor Hermens. M.m.v Soste-
nuto.
RANDERODE
10.30 uur: Prot. Viering. Dhr. H. 
Scherrenburg.

Zaterdag 5 oktober 
ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur: Eucharistieviering. 
Pastor Sebastian. M.m.v. Lucen-
te.

Zondag 6 oktober Israëlzondag.
BRONKERK
10.00 uur: ds. A. de Graaf (Lie-
ren). Koffie drinken na de dienst.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering. 
Pastor Sebastian. Credo.
RANDERODE
10.30 uur: R.K. viering. Mw. R. 
Vermeltfoort. 

Zondag 29 september: 9.30 uur 
koffie met koek! 10.00 uur een 
bijzondere viering voor groot 
en klein. Zie onderaan deze pa-
gina!
Vandaag gaat onze eigen predi-
kant ds. Regina Davelaar voor.
Uit Kind op Zondag: Vijf broden 
en een zwaard. In het verhaal van 
vandaag doet David alsof hij na-
mens de koning op een geheime 
missie is. Met een spannend ver-
haal dat hij aan de priester vertelt, 
lukt het hem de heilige toonbroden 
en het zwaard van Goliat te pak-
ken te krijgen. 1 Samuël 21:2-10
Diaconie collecte: Kerk in Actie: 
Moldavië.
Uitgangscollecte: Stichting Leer-
geld.

Zondag 6 oktober
Vandaag gaat ds. Arjan de Graaf 
uit onze bijna buurgemeente Lie-
ren voor. We heten hem van harte 
welkom.
Uit Kind op Zondag: Leve de ko-
ning!
Koning Saul wil David doden. 
Maar juist David krijgt de kans om 
Saul te doden. David loopt met 
een scherp mes op Saul af, die in 
een grot zit en niets doorheeft. 
David snijdt alleen een stuk van 

Sauls mantel af en laat hem in le-
ven. 1 Samuël 24:1-23
Diaconie collecte: Eigen diaconie.
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

Komende zondag (29 september) is het startzondag! 
Thema dit jaar: genieten van genoeg. Een thema dat 
gaat over hoe je leeft, hoe je omgaat met de aarde, 
over rijkdom en armoede, gerechtigheid en duur-
zaamheid, de besteding van je tijd en van je geld. 
Over uit je comfortzone komen en over genieten van 
al het goede dat God je geeft.
Enerzijds gaat het om bewustwording. Wat is ge-
noeg? Hoe kun je genieten van genoeg? Wat zegt 
de Bijbel hierover en wat betekent dit voor ons in de 
21e eeuw? Maar het gaat ook over wat je concreet 

kunt doen. ‘Genieten van genoeg’ zit vaak in kleine 
dingen maar stelt ons ook voor lastige keuzes. Het 
is mooi om dit te leren zien en met anderen te delen 
wat je hebt ontdekt.

In de dienst horen we over een mooi initiatief tegen 
voedselverspilling én gaan we met elkaar in gesprek. 
Want wat vindt jij er eigenlijk van? We zingen poplie-
deren die passen bij het thema en sluiten de ochtend 
af met spannende spellen en een duurzame lunch. 
Iedereen is van harte welkom!

Kerkdiensten
BIJ DE DIENSTEN

UIT DE BIJBEL

Collecte voor 
een lokaal project

Kleine huiskamerkringen

Bedankt

Op zij op zij op zij, wij hebben 
ongelofelijke haast ! ! ! 
We hebben allemaal 24 uur per 
etmaal!
Waar hebben we tijd voor over?
Wat vind jij belangrijk?
Zondag 29 september: 
startzondag in de Bronkerk. 
Een nieuw seizoen breekt aan.

Elke maand worden er in de 
Bronkerk producten ingezameld 
voor de Voedselbank. Iedereen 
die iets wil bijdragen kan dit bren-
gen en in de mand leggen. Op 
zondag staat de mand in de kerk 
bij de preekstoel. Voor de maand 
september worden er producten 
gevraagd zoals aardappelpuree, 
groenten in pot en groenten in 
blik. Wilt u ook bijdragen? Kom 
dan gerust langs om uw produc-
ten te brengen! Dat kan doorde-
weeks in de Duiker en natuurlijk 
op zondag in de kerk. Alvast har-
telijk dank!

Bronkerk zamelt in
voor Voedselbank

Startzondag: genieten van genoeg
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De zomervakantie is voorbij en de scholen zijn weer begonnen. Ook 
de zaalsporten in Zevenhuizen en Ugchelen zijn weer gestart. We ge-
bruiken gymzalen van Accres: Gentiaanstraat, Agricolastraat en Klin-
gelbeek (Ugchelen). Op woensdagavond en donderdagavond wordt er 
gesport in een gezellige en ontspannen sfeer. Beweging en bewegen, 
daar draait het bij ons om. Op de website www.zaalsportapeldoorn.nl 
kun je informatie over de vereniging vinden. We hebben vier verschil-
lende groepen met elk een eigen programma. De contributie zou geen 
probleem moeten zijn: 3 euro per klokuur. Kom een keer meedoen en 
kijk of het wat voor je is. Bewegen helpt om gezond te blijven.

Op 28 september organiseert Marielle Slats twee wandeltochten voor 
het goede doel, namelijk sponsorgeld voor Nepalese weesjongeren. Zo 
steunt zij het werk van de Mountain Child Care, een organisatie die 
weesjongeren met coaching, opleiding, stages en begeleiding helpt om 
hun dromen waar te maken. Daarbij maken de jongeren (net als Mari-
elle) een zware tocht van zes dagen door de Himalaya. Door aan de 
wandeling deel te nemen, helpt u om het sponsorbedrag van € 500,- bij 
elkaar te krijgen. Na de wandeling wordt een pannenkoek geserveerd 
(waarbij het beslag wordt gesponsord door de familie Oldenburg van 
Pannenkoekenhuis Ugchelen). 

Aanmelden kan via: lookingmarielle@hotmail.com o.v.v naam, 
keuze afstand. 
Er kan gestart worden tussen 14.30 en 15.30 uur.

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) 

SEPTEMBER 2019
25 september : Besloten periodiek overleg bestuur DR met weth-
ouder
25 september : Besloten bestuursvergadering Dorpsraad
28 september : Zwerfvuilactie Ugchelen
OKTOBER 2019
8 oktober : Schoonmaken Geurtssprengen
15 oktober : Besloten bestuursvergadering Dorpsraad
NOVEMBER 2019
1 november : Vrijwilligersavond DR (Op uitnodiging)
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 ver-
slaglegging veelvuldig op beeldmateriaal vastgelegd. Indien u deelneemt 
aan of aanwezig bent bij deze activiteiten, geeft u de vereniging op grond 
van de AVG toestemming voor het maken van foto’s en filmbeelden en 
voor het gebruik, publicatie en de opslag daarvan.

Agenda

Zaalsport is weer begonnen

Wandelen voor het goede doel
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Deze week (21 t/m 29 september) is het de Vredes-
week. Omdat vrede niet vanzelfsprekend is. Omdat 
er gebieden zijn waar oorlog gevoerd wordt, maar 
ook omdat we in onze eigen samenleving een tijd 
van verharding kennen. Er is ver weg én dicht bij 
huis sprake van geweld, van onbegrip en verwij-
dering. Maar het kan anders en daar zet PAX zich 
voor in. En gelukkig gebeurt het ook al anders: vre-
desactivisten onderhandelen overal ter wereld voor 
een dialoog tussen strijdende partijen of voor een 
staakt het vuren. En dichterbij huis zijn er mensen 
die een stap zetten naar buurgenoten die tot nu toe 
vreemde voor ze zijn. Als je goed om je heen kijkt 
zie je dat op veel plekken moedige mensen – met 
vallen en opstaan – zich blijven inzetten voor vrede.

En ook in de Bron besteden we aandacht aan deze 
vredesweek. We zongen afgelopen zondag in de 
kerk over vrede, we bidden voor vrede en sturen 
vredeskaarten naar mensen die zich inzetten voor 
vrede. 

 PAX deelt in deze week de vredesduif uit aan men-
sen die zich in het bijzonder hebben ingezet voor 
vrede. Dit jaar krijgt o.a. Typhoon (hiphop-muzikant) 
zo’n vredesduif uitgereikt. Ik houd van rappers. Ik 
houd ervan als ze maatschappelijke kwesties ver-
werken in hun muziek. Ik houd van hun kwetsbare 
teksten in combinatie met hun stoere houding. En 
ik houd in het bijzonder van Typhoon: de manier 
waarop hij kwetsbaar durft te zijn, verbinding zoekt 
en woorden geeft aan zijn geloof. Een voorbeeld. 
Bij de uitreiking van de duif zegt hij: “Durf over je 
grenzen te gaan, want juist dat wat je spannend 
vindt en daar waar je jezelf kwetsbaar voelt. Juist in 
dát gebied, dáár leer je van elkaar.” 

Durf je ook? En als je niet weet hoe, begin dan met 
liefde voor de ander die anders is, maar ook ge-
woon maar een mens. Lobi da basi! (Liefde is de 
baas)

Ds. Regina Davelaar

Vrede verbindt over grenzen
OVERWEGING

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.

Lieve God
Dank u dat wij in een tijd leven 
waar zoveel uitvindingen worden 
gedaan om het leven wat makke-
lijker te maken. Ik dank u voor de 
computer, wasmachine, lampen 
en medicijnen. Dank u dat u men-
sen gemaakt heeft die dat uitge-
vonden hebben. Ik bid u dat ook 
arme mensen in de hele wereld 
de uitvindingen mogen krijgen zo-
dat hun leven makkelijker wordt. Ik 
bid u ook dat er nog meer mooie 
uitvindingen mogen komen zodat 
het leven nog leuker wordt. 
Dat bid ik in Jezus naam, Amen.

Remko Groen
Kerkelijk (jeugd)werker Bronkerk

Contact met Remko kan via:
kerkelijkwerker@bronkerk.nl

www.instagram.com/remkog1986 
(Alle verhaaltjes en gebeden zijn 

hier ook na te lezen)

In Apeldoorn op de Laan van 
Westenenk 108 wordt momen-
teel de laatste hand gelegd aan 
de inrichting van Dorcas Regio-
centrum Apeldoorn. Deze hoort 
bij de hulporganisatie Dorcas 
uit Andijk. De opbrengsten ko-
men ten goede aan projecten 
die door Dorcas Aid International 
wereldwijd worden uitgevoerd 
en die gericht zijn op de duur-
zame hulp aan de allerarmsten. 

Activiteiten binnen het Regiocentrum:
• Kringloopwinkel
• Taalonderwijs voor status-

houders
• Opslag voor andere Dorcas 

vestigingen.

Voor de werkzaamheden in het 
nieuwe centrum zijn wij op zoek 
naar enthousiaste vrijwilligers. 
Voor het in ontvangst nemen of 
ophalen van goederen bij men-
sen thuis, het sorteren en prijzen 
daarvan en voor kassawerkzaam-
heden. Natuurlijk zijn er nog veel 
meer werkzaamheden wanneer 
het centrum straks van start gaat. 
Vrijwilligers kunnen met een paar 
uur inzet al een belangrijke bijdra-
ge leveren. Heeft u belangstelling  
dan kunt u contact opnemen met 
Hieke Goos via 06-51410171 of 
dorcasregiocentrumapeldoorn@
dorcas.nl.

DVDuiker: 4 oktober 2019
Film: Tous les Soleils

Tous les Soleils is een Franse  
komedie uit 2017 van schrijver 
en regisseur Philippe Clau-
del. Alessandro is een alleen-
staande Italiaanse professor in 
de barokmuziek die in Straats-
burg woont samen met zijn pu-
berdochter Irina en zijn broer 
Crampone, een excentrieke an-

archist. Alessandro heeft soms 
het idee dat hij twee tieners 
moet opvoeden. In een poging 
om een modelvader te zijn ver-
geet hij om zijn eigen liefdesle-
ven weer op te bouwen, voorna-
melijk doordat hij wordt omringd 
door een groep vrienden waar-
door hij zich niet eenzaam voelt. 
Maar wanneer zijn dochter 
een eerste liefde beleeft, komt 
Alessandro’s leven op zijn kop 
staan. De film heeft prachtige 
muziek uit La Tarantella en een 
mooie mix van Italiaanse en 
Franse acteurs.

U bent van harte uitgenodigd 
voor deze film van DVDuiker, 
het is de eerste in het nieuwe 
winterseizoen. De avond begint 
om 19.45 uur in de Duiker, in-
loop vanaf 19.30 uur. Entree is 
€ 7,50, voor jongeren € 3. Voor 

aanvang van de film, die kort in-
geleid wordt, krijgt u een kopje 
koffie of thee aangeboden. De 
opbrengst van de film gaat naar 
het diaconale project in Molda-
vië “Casa Speranta”.

DVDuiker: Tous les soleils

Dorcas Regiocentrum 
in Apeldoorn

Vrijwilligers gezocht
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Ik denk af en toe best veel te weten van planten en die-
ren. Maar dan blijkt soms ook, dat ik er best erg naast 
zit. Zoals heel recent weer, vlak bij huis, naast de gym-
zaal. Ik liep weer eens lekker te wandelen, toen ik een 
specht (de grote bonte specht) hard hoorde ‘timme-
ren’. Dan is zo’n vogel op een boom aan het timmeren 
in de hoop lekker voedsel (een insect of ander beestje) 
onder de bast van de boom los te krijgen. Ik keek uiter-
aard ook, of ik het dier kon zien. En inderdaad: ik zag 
hem. Maar het was helemaal geen specht. Het was 
een boomklever!
Nou weet ik van zowel de grote bonte specht als van 
de boomklever, dat ze hier vrij veel voorkomen. Zelfs 
vanuit mijn huis zijn beide soorten wel te zien. Maar 
van de boomklever wist ik helemaal niet, dat die, net 
zoals een specht, soms op een boom aan het timme-
ren was.
Er komen verschillende vogels in Nederland voor, die 
als spechten in de boom klimmen. Allereerst de echte 

spechten, waarvan in Nederland vier soorten redelijk 
vaak te zien zijn; de grote bonte specht wel het meest. 
Dan hebben we de boomkruiper, een vogeltje zo groot 
ongeveer als een mus, dat op een boomstam alleen 
omhoog kruipt. En hier dus de boomklever, groter 
dan de boomkruiper, maar kleiner dan de grote bonte 
specht. En die boomklever dus, die zowel omhoog als 
omlaag kruipt.
Zoals gezegd, ze komen vrij veel hier in de buurt voor. 
De bijgevoegde foto heb ik een paar weken geleden 
genomen vlak bij het Gelre ziekenhuis. Daar zaten er 
vijf bij elkaar; waarschijnlijk ouders met pas uitgevlogen 
jongen.
Zoals gezegd: ik wist dus helemaal niet, dat ook de 
boomklever timmert op de boombast. En dat leert je 
dan weer één ding: hoe oud je ook bent, je bent nooit 
te oud om te leren!

Tekst en foto: Gerard Koops

De BoomkleverOp zondag 29 september zet IVN 
Apeldoorn een bewegwijzerde 
herfstwandeling uit van circa 3 
kilometer in Stadspark Berg & 
Bos (Apeldoorn). Langs de route 
staan naambordjes, kleine tekst-
panelen met wetenswaardighe-
den en anekdotes over diverse 
paddenstoelen en andere herfst-
vruchten.
Starten kan tussen 11.00 uur en 
16.00 uur vanaf de zijingang As-
selsestraat bij de ‘nepbushalte’ 
van Trim Apeldoorn. In het Thee-
huis is een herfstexpositie. Aan-
melden hoeft niet. Voor informa-
tie, 
zie: www.ivn-apeldoorn.nl of 
bel 055-3662954.

Wandelen in Ugchelen’ kan weer 
op dinsdag 1 oktober. De start is 
om 09.30 uur bij Tennisclub Ug-
chelen aan de Ugchelsegrens-
weg 10.
Dit keer lopen we langs de Ug-
chelse beken en sprengen.  We 
lopen eerst via de Goudvink 
richting de Veldekster. Dan via 
de Mettaweg en de nieuw aan-
gelegde natuur tussen de A1 en 
De Cloese. Weer langs TCU en 
nu richting de Winkewijertspreng. 
Die lopen we af tot de samenloop 
met de Grift bij de stoplichten aan 
de Jachtlaan. Dan terug via de 
Eendrachtspreng en de Ugchel-
se beek. De route is ongeveer 13 
kilometer.

Het Fietsgilde Apeldoorn houdt 
op vrijdag 27 september een re-
creatieve fietstocht ‘IJkbasis en 
Exodus’ naar de Loenermark.
Deze dagtocht van ongeveer 40 
kilometer vertrekt om 10.00 uur 
vanaf de parkeerplaats Dubbel-
beek bij Zwembad Aquacentrum 
Malkander, Dubbelbeek 56, Apel-
doorn. Een pittige route over zo-
wel vlakke verharde wegen als 
(half)verharde fietspaden door 
heuvelachtig terrein. Er wordt 
gefietst in groepen van 15 tot 20 
personen onder leiding van een 
gids, die regelmatig stopt om al-
lerhande bijzonderheden over de 
omgeving te vertellen.
Fietsers kunnen aan deze tocht 
gratis deelnemen. Deze tocht 
wordt aangeboden door Erfgoed-
platform Apeldoorn. Vooraanmel-
ding is niet nodig. Eten en drin-
ken voor onderweg dient men 
zelf mee te nemen.
Voor nadere informatie:
zie www.fietsgilde-apeldoorn.nl 
of bel 055-8430534.

Speuren naar 
herfstvruchten

Fietsen naar Loenermark

Wandelen langs 
Ugchelse beken

Als opening van het winterseizoen houdt ponyclub 
de Bosruiters uit Ugchelen op zondag 6 oktober een 
spelletjesdag.
Op het terrein van de Bosruiters zal er een groot aan-
tal spelletjes met en zonder pony worden gespeeld. 
Op het programma staan onder andere estafettes, 
ringsteken en stoelendans.
Voor de oudere, meer ervaren deelnemers is er een 
crosstraining/cross door het aangrenzende bosge-
bied. Tussen de middag eten we iets lekkers.
Ook kinderen (van 6 t/m 18 jaar) die nog niet lid zijn, 
maar wel een eigen- of verzorgpony hebben, worden 
door het bestuur van de Bosruiters van harte uitge-
nodigd om mee te doen. 
Deelname is gratis.
Aanvang 10.30 uur, einde rond 14.00 uur
Het terrein van de Bosruiters ligt aan de  
Zr. Meyboomlaan, tegenover de ingang van ver-
pleeghuis Randerode.
Aanmelden via www.bosruiters.nl > hoofdmenu > op-
geven spelletjesdag of via info@bosruiters.nl.

Spelletjesdag de Bosruiters

NATUURLIJK UGCHELEN
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Dat klinkt misschien wat dramatisch uit de mond van 
de kerkrentmeesters, maar in opperste dankbaar-
heid hebben we ons die zucht weleens laten ontval-
len. Marinus is iemand die staat voor zijn zaak. En 
die zaak vat hij heel breed op: als koster gaat hem 
het wel en wee van de gemeente aan het hart. Kerk-
diensten, rouw- en trouwdiensten: het moet allemaal 
vlekkeloos verlopen. En het verlíep vlekkeloos. Mari-
nus hield de gang van zaken voor en tijdens de dienst 
nauwlettend in de gaten, daarbij geassisteerd door 
een zeer gemotiveerd kostersteam.

Tegelijkertijd is Marinus een op-en-top gastheer. 
Dat ondervinden niet alleen de bezoekers van de 
kerkdiensten. Ook de talloze bezoekers van het ge-
meentecentrum De Duiker -zijn ‘’toko’’- voelen zich 
graag geziene gasten. Ze komen daarom ook steeds 
weer terug. Voor vergaderingen, sport en spel, van 
’s morgens vroeg tot ’s avonds laat (of nog later) wist 
men zich verzekerd van de ondersteunende verzorg-
ing door Marinus en zijn team. Marinus behield het 
overzicht, zorgde voor de bemensing van De Duiker 
en hield de kwaliteit van de dienstverlening hoog. Hij 
heeft zijn zaken op orde en kan prima organiseren. 
Door de goede samenwerking heeft hij zelfs vele 
overstromingen en Waterloopleinmarkten weten te 
doorstaan! Huurders, bezoekers en deelnemers aan 
kerkelijke vergaderingen en activiteiten voelden zich 
altijd welkom. 

Marinus heeft de kerk en het gemeentecentrum De 
Duiker mede smoel gegeven. 
De nieuwe vloer in de kerk, het vernieuwde erf, het 
opfrissen van De Duiker en de zalen beneden: dat 
zijn allemaal zaken die mede met zijn inzet konden 
worden uitgevoerd! Kortom, een zakelijke koster/

beheerder met een pastorale twist. Zo willen we ons 
hem graag blijven herinneren. 

Marinus houdt van de zon. Menigmaal liet hij zich ver-
kleuren onder de Egyptische zon. En ook de Bron-
kerk -die hem zeer dierbaar is- zette hij in het zonnetje 
door twee grote schijnwerpers te schenken, die de 
kerk ‘s avonds in een vloed van licht zetten. Daarom 
is het nu tijd om Marinus in het zonnetje te zetten. 
Het speciale logo voor zijn afscheid ondersteunt dat 
duidelijk: Marinus, neem het ervan. Het is je van harte 
gegund!

Héél hartelijk bedankt!

College van Kerkrentmeesters

Marinus kan niet weg!
De voorbereidingen voor het 
feestje zijn alweer in volle 
gang. Want we willen er klaar 
voor zijn als op zondagmiddag 
13 oktober, 16.00 uur, de kin-
deren weer met hun ouders of 
grootouders naar de Bronkerk 
komen. Wat staat hen daar te 
wachten? Allereerst een warm 
welkom, want we zijn blij om 
verwachtingsvolle gezichtjes 
te zien. Daarna kunnen de kin-
deren, samen met hun (groot)
ouders, proefjes, spelletjes 
en andere activiteiten doen. 
Terwijl ze bezig zijn, beleven 
ze alvast iets wat later in het 
Bijbelverhaal terugkomt. Deze 
zondag is dat ‘Het huis op de 
rots’. In de viering later op de 
middag wordt er over dit ver-
haal verteld en gezongen. Ook 
het uitspelen daarvan kan een 
onderdeel zijn.

Tot slot gaan we met z’n allen 
gezellig eten, een fijne manier 
om elkaar nog beter te leren 
kennen.

Het feestje is geschikt voor 
kinderen vanaf 2 jaar. Als 
je nog nooit geweest bent: 
probeer het eens, iedereen is 
welkom. Geschikt voor gelovi-
ge en niet-gelovige mensen en 
alles wat ertussen in zit.

Opgeven is wel fijn, want dan 
rekenen we bij de maaltijd op 
je: 
feestjeindekerk@bronkerk.nl.
En ben je deze keer niet in 
de gelegenheid? We houden 
weer een Feestje in de Kerk 
op zondag 22 december (Ker-
stfeest), op 8 maart en op 14 
juni.

Bijbelzondag

Feestje in de Kerk

Op zondag 27 oktober is het 
Bijbelzondag. Het is goed om 
eenmaal per jaar extra te be-
nadrukken hoe bijzonder de 
Bijbel is.

Als Bijbelvereniging krijgen 
wij vele duizenden verzoeken 
per jaar om een Bijbel: een 
Nieuw Testament, een volle-
dige Bijbel, een strip- of groei-
bijbel, een kleuter- of kinder-
bijbel, een Groot Letter Bijbel. 
De grote belangstelling voor 
Bijbels heeft onder andere te 
maken met het feit dat we Bij-
bels in meer dan 70 talen op 
voorraad hebben.

Bijbel aanvragen? Ga naar 
www.bijbelvereniging.nl/bijbels-
bestellen

Lekkere cake, goede koffie en fijne gesprekken: alle 
ingrediënten bij elkaar voor een gezellig samenzijn.
Tijdens de zomermaanden is er op initiatief van de 
pastorale raad ‘Welkom in mijn tuin’ georganiseerd. 
Koffie drinken bij iemand thuis op de derde en vierde 
zondag van de maand. Een laagdrempelige activi-
teit, bedoeld voor iedereen, gezellig op een andere 
manier elkaar ontmoeten en in gesprek gaan. En de 
gesprekken waren zeer geanimeerd. 
Veel mensen kwamen koffie drinken in de openge-
stelde tuin. 
Hierbij een paar reacties van bezoekers:

• “Gezellig zo in de zomertijd, dan is de zondag 
vaak stil, omdat mijn kinderen op vakantie zijn.”

• “Leuk om mensen ook eens op een andere ma-
nier te ontmoeten.”

• “Ik ben al een keer geweest, mag ik dan nog een 
keer komen?” (Jazeker, dat mag!)

• “Ik kan niks terug doen, mijn tuin is niet groot ge-
noeg. (Geeft niet, evengoed van harte welkom!)

Samenvattend: een geslaagde activiteit, die volgend 
jaar zeker een vervolg zal krijgen.
Dank aan een ieder, die zijn of haar tuin heeft open-
gesteld.

Welkom in mijn tuin

NOODKREET KERKRENTMEESTERS
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Steeds vaker lezen we dat bewegen beter is dan 
lang zitten. De Gezondheidsraad adviseert de mi-
nister van VWS om mensen te stimuleren blijvend 
meer te bewegen. Daar worden we allemaal be-
ter van. Maar bewegen is niet voor iedereen fijn of 
gemakkelijk. Soms heeft iemand een extra duwtje 
nodig of een goed advies.

Maak kennis met de specialist in gezond beweeg-
gedrag en stap binnen tijdens de Week van de Oe-
fentherapie/Valpreventieweek. Dat kan op vrijdag 
4 oktober tussen 12.00 en 13.00 uur of maandag 
7 oktober tussen 16.15 en 17.15 uur bij Oefenthe-
rapie Cesar Ugchelen (Bogaardslaan 18A, achter 
de Apotheek). Bezoekers krijgen een gratis hou-
dingscheck, tips met betrekking tot valpreventie 
of advies rondom (langdurige) pijnklachten in nek, 
rug of schouders, spanning gerelateerde klachten 
of slapeloosheid. 

U bent van harte welkom om zelf te ervaren wat 
Oefentherapie voor u kan betekenen!

Sabine Kruitbosch en Linda Kuiper
Oefentherapeuten Cesar Ugchelen

www.oefentherapieugchelen.nl

Hannie Bloem is 65 jaar lid van zangvereniging 
Crescendo, dat is toch wel heel bijzonder! Als 
15-jarig meisje werd ze lid van de zangvereni-
ging van de kerk ‘Looft den Heer’. Later werd die-
zelfde vereniging ‘Crescendo’. Hannie heeft er 
altijd heerlijk gezongen en doet dat nog steeds.
Harmke van Kampen is een 50-jarige jubila-
ris. Ze heeft met Hannie en vele andere leden, 
vaak ook op leeftijd, altijd gezongen. In vele ta-
len zongen ze in voorbije jaren. Jammer, dat al-
les anders wordt, iedereen wordt ouder en we 
zingen nu ’s middags. Dat is voor de leden nu 
makkelijker. Ons bestuur redt het nog steeds, de 
saamhorigheid blijft en we hebben plezier! Beide 
dames kijken terug op fantastische evenemen-
ten. Zo zongen ze in Hoog Soeren, waar nu het 
golfterrein is, een concours dat klonk als een 
klok.  Ze wonnen onder leiding van de dirigent, 
de heer Oostenrijk de hoofdprijs en nog wel met 
lof!  Ieder jaar gaat de vereniging op reis, natuur-
lijk moet er dan ook gezongen worden. Maar de 
gezelligheid zullen de dames nooit vergeten. Nog 
steeds is het een koor, dat het heel goed met 
elkaar kan vinden. In goede en in slechte tijden. 
Er zijn natuurlijk bij zo’n oude vereniging leden 
die ook al heel lang lid zijn, alleen hebben die nu 
geen kroonjaar. Het feestje hebben ze met z’n 
allen gevierd in de Duiker met een heerlijk diner. 
Harmke bekeek niet zo lang geleden wat oude 
foto’s en kwam tot de conclusie dat ze wel oud 
geworden zijn. Maar desondanks een gezellig en 
trouw koor. De opkomst is iedere middag prima. 
Lachend vertellen ze mij dat, al zijn ze beiden 
tachtigers, ze zich echt niet oud voelen. Zingen 
is zo gezond voor je lijf en je leden, ze zijn van 
verlegen jonge vrouwen allebei mondiger gewor-
den. Met hun tijd meegegaan. Het repertoire is 
veranderd en aangepast. Zong Hannie vroeger 
bij de kerkdiensten religieuze gezangen, nu zijn 

Harmke van Kampen (links) en Hannie Bloem. 
Foto: Johan van Veen

het vrolijke moderne liederen. “We hebben geluk 
gehad met onze dirigenten. Meneer Bosman was 
er meer dan 25 jaar bij betrokken.” 

Hannie en Harmke, gefeliciteerd met dit unieke 
jubileum en blijf nog lang zingen, het houdt jullie 
echt jong!

Tineke van den Hazel

Op woensdag 9 oktober houden 
de basisscholen in Apeldoorn en 
Ugchelen van 9.00 tot 12.00 uur 
een open dag voor ouders met 
kinderen die voor het eerst naar 
de basisschool gaan. Of voor  
andere geïnteresseerden. Op
www.basisscholenapeldoorn.nl 
staat een overzicht van alle 
deelnemende basisscholen.
Ouders en kind(eren) kunnen de 
sfeer op verschillende scholen 
proeven en in gesprek gaan met 
directie, leerkrachten, leerlingen of  
ouders over het onderwijs, de 
cultuur en de dagelijkse gang 
van zaken. Ook voor peuters is 
deze open dag een leuk moment 
om alvast een kijkje te nemen op 
school.  Veel scholen in Apeldoorn 
werken nauw samen met kin-
deropvangorganisaties, die vaak 
ook gevestigd zijn in het school-
gebouw. Op de meeste scholen 
kunnen ouders ook daar een kijkje 
nemen en in gesprek gaan met 
pedagogische medewerkers. De 
open dag van de basisscholen 
is een initiatief van Leerplein055, 
PCBO Apeldoorn en Veluwse 
Onderwijsgroep.

De Zonnebloem viert dit jaar haar 
zeventigjarig jubileum!  Een van de 
doelstellingen van de Zonnebloem 
is het bevorderen van het welzijn 
van ouderen met een lichamelijke 
beperking, met name wanneer 
deze ouderen hierdoor dreigen te 
vereenzamen. Om aan de wens-
en en behoeften van deze gasten 
van de Zonnebloem tegemoet te 
komen, is er behalve de inzet van 
vrijwilligers,  geld nodig. Daarom 
organiseert de Zonnebloem jaar- 
lijks de landelijke lotenactie, 
waarbij de plaatselijke afdelingen 
zoveel mogelijk loten proberen 
te verkopen. Voor deze actie 
verleende AH van den Heuvel 
Ugchelen op zaterdag 17 augus-
tus onderdak aan de afdeling  
Dorpenstreek (Ugchelen, Beek-
bergen, Lieren, Hoenderloo).
Vrijwilligers van deze afdeling  
mochten daar een stand op- 
bouwen en loten verkopen.
In totaal zijn er ruim tachtig loten 
verkocht. AH van den Heuvel 
Ugchelen, bedankt! Het groot-
ste deel van de opbrengst van 
deze verkochte loten komt ten 
goede aan het vrijwilligerswerk 
van de verkopende afdeling Dor-
penstreek. Deze afdeling is nog 
steeds op zoek naar vrijwilligers.
Meer weten over dit mooie vrijwil-
ligerswerk? Neemt u dan contact 
op met Hanneke Terburg,
bestuurslid Dorpenstreek 
tel. 055-5418369

Open dag basisscholen 
Ugchelen en Apeldoorn 

Zeventig jaar Zonnebloem

Week van de Oefentherapie en Valpreventieweek

Crescendo zit in hun bloed
TROUWE KOORLEDEN
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Bij het passeren van twee jon-
gens hoorde ik een kort, maar 
wezenlijk onderdeel van hun 
gesprek. ”Je hebt toch nog 
twee oma’s?” “Ja, de ene is 
heel leuk, de andere een ouwe 
zeur en heeft overal wat op aan 
te merken.”

Hoe wil je later herinnerd wor-
den? Omdat ik zelf nooit een 
oma heb gekend, was de oma 
van mijn partner de leukste die 
er was. Een mooi mens, zelf-
standig, eigenzinnig, eentje die 
genoot van het leven. Al had 
mijn partner het nodige op haar 
aan te merken. Zo’n lieverdje 
was het nou ook weer niet ge-
weest.

De scherpe kantjes waren er 
in de loop der jaren afgegaan. 
Haar leven was geen weg ge-
weest vol rozengeur en ma-
neschijn. Het leven had haar 
getekend, maar ze liet zich niet 
tekenen door het leven. Met 
haar energie en levensmoed 
kon ze de krassen wegpoetsen 
en werd ze voor mij een vrolijk 
en lief oud mens. 

‘En jij, wie zeg jij dat ik ben?’ 
Een bekende vraag uit de Bij-
bel. Ook een oeroude vraag, 
want willen we niet allemaal 
graag gezien en herinnerd wor-
den als…. Vul zelf maar in.
Hopelijk gaat het dan niet om 
wat je hebt gedaan, positie en 
carrière, maar wie was je als 
mens!

Hoe heb je je leven ingevuld en 
kleur gegeven, ook als er geen 
kleur te bekennen was?

Jongeren hebben het makkelij-
ker. Een jonge zeur? ‘Ach, die 
weet nog niet wat er in het leven 
te koop is. Hebben nog niet ge-
leerd te relativeren.’ Alhoewel, 
sommige jonge activisten ko-
men dicht bij een ouwe dram-
merige zeur. 
Een keer in de spiegel kijken en 
je afvragen, ben ik degene die 
ik wil zijn?

Soms wordt in rouwadverten-
ties het zo benoemd, ‘ het gaat 
om het spoor dat je achterlaat.’
En dan wil toch niemand  als 
een ouwe zeur de ogen slui-
ten...

Ouwe zeur

Levende muziek in UB’s Dorpskamer is een te-
rugkerend genoegen. Zondagmiddag 29 septem-
ber zorgen Danny and the Wildcats voor vermaak. 
Rock’n’roll op veler verzoek, zo van drie tot zes. 
Danny en de andere Wildcats speelden in verschil-
lende andere Apeldoornse bandjes. Op het reper-
toire van de band staat muziek uit de jaren vijftig en 
zestig, van toenmalige tienerhelden Fats Domino, 
Cliff Richard, Elvis Presley, afgewisseld met minder 
voor de hand liggende liedjes van Eddie Cochran en 
een enkele countrycrooner. Op de dansvloer wordt 

geswingd, gejived en lijn gedanst, maar met  toekij-
ken en luisteren is ook niets mis.
Op de agenda van de Dorpskamer, steeds up to 
date op de website dorpskamerugchelen.nl, staan 
voor de komende weken de volgende evenementen: 
kinderdisco (grote zaal, 27 september 19.00 - 21.00 
uur), Burendag (28 september), Gereedschapbeurs 
(grote zaal, 5 oktober), Ladies First (zondagmiddag 
6 oktober), Fillmore East Live band (grote zaal, 11 
oktber), Knap Eigenwijs Dameskoor (grote zaal, 12 
oktober).

Rock’n’roll in de Dorpskamer
DANNY AND THE WILDCATS

De 13-jarige tennisster Rose Nijkamp uit Ugchelen 
heeft een prachtig tenniszomerseizoen achter de 
rug.

Naast de nationale titels in open- en ranglijsttoer-
nooien, was ze finaliste in de single bij NJK en de 
titelwinnares in dubbel bij NJK in Hilversum begin 
augustus. Ook is Rose aardig gestegen op de inter-
nationale ranglijst afgelopen jaar. Momenteel hoort 
ze bij de top 30 op de Internationale Junioren Rang-
lijst in haar eigen leeftijd (geboren 2006).

In het weekend van 8 en 9 september werden in 
Amsterdam de Landelijke PJK gehouden. Rose 
werd in mei 1ste in de categorie meisjes enkel t/m 
14 jaar in Nijmegen tijdens de Provinciale Gelderse 
Kampioenschappen (PJK Gelderland). De winnaars 
van de twaalf provincies werden uitgenodigd om 
met elkaar te strijden in Amsterdam. Zaterdag wer-
den de partijen binnen gespeeld vanwege de regen. 
Rose won overtuigend met 6-0 6-0 haar tweede 
ronde tegen de winnares van PJK Utrecht, Isabelle 
van Hillegersberg. Met duidelijke cijfers speelde ze 
op zondag in de halve finale tegen de winnares van 
PJK Zeeland, Danique Vermue. Het werd 6-0 6-3. 
In de finale liet ze weer hoog niveau tennis zien. Ze 
was met 6-1 6-3 sterker dan haar tegenstander, de 
eerste geplaatste Kyra Shetty die provincie Noord-
Holland vertegenwoordigde. Shetty zorgde voor 
een verrassing in de halve finale. Ze won met 6-3 
6-2 van de top 10 nationale speler Dylara Okur. 

Het is voor Rose het derde  jaar op rij dat zij met 
succes de Gelderse toptennis vertegenwoordigt tij-
dens Landelijk Provincie Kampioenschappen. Ook 
in 2018 en 2017 ging Rose met de Nationale PJK-
titel naar huis.

Tennisster Rose Nijkamp weer in de prijzen

Danny and the Wildcats. Foto: Jan van Middendorp
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