
Gebed zonder eind’
Gods toekomst vraagt om open 
ogen, een open hart , om mensen 
die volhouden:  een gebed zonder 
eind.
Lees verder op pagina 7 >>

Eeuw muziek in Ugchelen
Op 1 oktober 1919 werd in Ug-
chelen een muziekvereniging op-
gericht. Dit wordt gevierd met een 
groot muziekfeest op zondag 10 
november.
Lees verder op pagina 9 >>

Midwinterhoorntreffen
Over de heide van het Leesten 
zullen op 28 december de traditi-
onele melodieën van de middwin-
terhoornblazers klinken.
Lees verder op pagina 11 >>

boven schroothopen
van de oude wasserij
de wassende maan

Nico van Dam

Uitgever: Bronkerk Ugchelen Woensdag 6 november 2019 - 56e jaargang nr. 18

Prijzige maanden

Ugchelse Haiku

Wie nomineert u voor de Papierschepper?

Dankdag 2019 in de Bronkerk

In deze Bron o.a:

Vrijdaginloop

DORPSPRIJS 2019

Ugchelnaren, het is weer zover, de commissie 
‘Dorpsprijs Ugchelen’ roept u op om dorpsge-
noten voor te dragen voor de Dorpsprijs 2019. 
De prijs wordt uitgereikt aan ‘personen of in-
stellingen die zich bovenmatig hebben ingezet 
voor Ugchelen’. Het maakt niet uit of het vrijwil-
ligerswerk of beroepsmatig is geweest. 

De winnaar van de Dorpsprijs krijgt als aan-
denken een replica van het beeld van de Pa-
pierschepper, gemaakt door de bekende Ug-
chelse beeldhouwer Lex Quartel. Zoals het 
beeld van de Papierschepper, in het plantsoen 
tegenover UB,  één van de bepalende dorps-
gezichten is in Ugchelen, zo is de winnaar van 
de jaarlijks uit te reiken Dorpsprijs een bepa-
lend gezicht geweest in het ‘leefbaar houden’ 
van Ugchelen.  

In uw omgeving, in uw kennissen- en vrien-
denkring is er vast en zeker wel iemand die 
zich al jaren met hart en ziel heeft ingezet en 
nog steeds inzet voor het nog beter leefbaar 
maken van ons dorp. Denk bijvoorbeeld aan 
sport, cultuur, zorg, natuur, maatschappelijk 
welzijn,… etc. Individueel of in verenigingsver-
band, op de voorgrond zichtbaar of op de ach-
tergrond als een stille kracht. 

Vervolg op pagina 5 >>Papierschepper, Foto: Dirk Reiding

Met de hele gemeente willen we 
God danken voor Zijn gaven en 
vieren en beleven we Dankdag 
in de dienst van 10 november 
a.s.  Doet u ook mee?
Wij vragen u en jullie om iets 
mee te nemen wat op de ‘Dank-
baarheidsmarkt’ weggegeven 
mag worden. Een zelfgebakken 
cake, een pompoen, boontjes of 
bloemen uit eigen tuin, appels 
van eigen boom, zelfgemaakte 
kaartjes, een knuffeltje, een ge-
dicht of een boek alles is goed. 
Ook gewoon iets uit de winkel 
kan.

Jullie kunnen ook een ingredi-
ent meenemen voor de “Soep 
van Samen” die de jeugd voor 
ons gaat maken. Denk daarbij 
aan wortel, prei, bloemkool, ui, 
selderie e.d.
Voor de dienst kunt u dit inle-
veren in de hal van de Duiker.   
Jongeren staan klaar om uw 
bijdrage  in ontvangst te nemen  
voor de Dankbaarheidsmarkt. 
Van harte uitgenodigd.

Vrijdag is 8 november is het de 
tweede vrijdag van de maand 
en staat de Duiker van 16.30 tot 
ongeveer 18.30 uur open voor 
iedereen die in gesprek wil gaan 
met iemand die daar ook aan-
schuift. Kom ook eens binnen, 
het eerste kopje koffie of thee is 
gratis. En misschien kunt u daar-
na tegen een kleine vergoeding 
een soepje of snackje mee-eten.
In december gaan wordt beke-
ken of deze laagdrempelige in-
loop een vervolg gaat krijgen.
Inlichtingen bij Toos Kwappen-
berg, tel. 5331327
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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:
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 20 nov.
Kopij en advertenties via:
ugchelendebron@bronkerk.nl 
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 11 nov. 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
Predikanten: 
Ds. A.R. Davelaar,
Tel. 06-12837524 predikantRD@bronkerk.nl
Ds. E. van Iperen, tel. 8438214
predikantEI@bronkerk.nl 
Kerkelijk werker: 
R. Groen, tel.06-18270616 
kerkelijkwerker@bronkerk.nl  
Kerkenraad:
Voorz.: Mw. A. van der Hart, tel. 5417571
Secr.: C. de Winter, tel. 5414293
scribaKR@bronkerk.nl 
Kerkelijk bureau: voor collectebonnen
en vragen: kerkelijk.bureau@bronkerk.nl
Voor dringende zaken:
tel. 5411491 of 06-15017286
Bankrekeningen: Bronkerk Ugchelen
NL36INGB0000833184 en 
NL88RABO0303318635 
Meldpunt ziekte/herstel Bronkerkleden
mevr. B. Rigterink, tel. 5333718
meldpunt@bronkerk.nl 
Meldpunt overlijden tel. 06-50525501
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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DVDuiker: 15 november 2019
Film: Hidden Figures

Hidden Figures is een 
Amerikaanse biografische 
film uit 2016, geregisseerd 
door Theodore Melfi. Het 
is een heerlijke film over 
doorzettingsvermogen en 
geloven in jezelf. Het verhaal 
van Katherine Johnson, Dorothy 
Vaughn en Mary Jackson. Drie 
briljante Afro-Amerikaanse 
vrouwen die werken bij NASA. 
Ze waren het brein achter een 
van de grootste operaties in 
de geschiedenis: de lancering 
van astronaut John Glenn in 
de ruimte. Een indrukwekkende 
prestatie die het land weer 
moed gaf, de verhoudingen in 
de ‘Space Race’ volledig op 
zijn kop zette en de wereld in 
beweging bracht. Het visionaire 
trio oversteeg geslacht en ras, 
en inspireerde generaties om 
groots te dromen. 
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, inloop vanaf 19.30 uur. 
Entree is € 7,50, voor jongeren  
€ 3. Voor aanvang van de 
film, die kort ingeleid wordt, 
krijgt u een kopje koffie of thee 
aangeboden. De opbrengst van 
de film gaat naar het diaconale 
project in Moldavië “Casa 
Speranta”.

Op zondagavond 10 november 
19.30 uur Gebedskring in de 
Bronkerk.

 
 wo 6 nov   Dankdag 2 Samuel 
  6:1-11
do 7 nov 2 Samuel 6:12-23
vrij 8 nov 2 Samuel 7:1-16
za 9 nov  2 Samuel 7:17-29
zo 10 nov Psalm 101
ma 11 nov Hosea 6:4-11a
di 12 nov Hosea 6:11b-7:7
wo 13 nov Hosea 7:8-16
do 14 nov Lucas 20:1-8
vrij 15 nov Lucas 20:9-19
zat 16 nov  Lucas 20:20-26
zo 17 nov Lucas 20:27-40
ma 18 nov  Lucas 20:41-21:4
 di 19 nov      Hosea 8:1-7

Zaterdag 9 november
ONZE LIEVE VROUWEKERK, 
Hoofdstraat 18, Apeldoorn.
16.30 uur: Eucharistievie-
ring. Pastoor Hermens, m.m.v.  
Sostenuto.

Zondag 10 november
BRONKERK 
10.00 uur: drs. K. Bulens, Apel-
doorn. Gezinsdienst: dienst met 
een ander geluid. 
Koffie drinken na de dienst.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering. 
Pastoor Hermens, Gregoriaans.
RANDERODE
10.30 uur: Prot. viering. Ds.  
E. Idema. 

Zaterdag 16 november 
ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur: Eucharistieviering. 
Pastor Sebastian, Samenzang.

Zondag 17 november
BRONKERK
10.00 uur: ds. A. de Graaf, Lie-
ren. 
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering. 
Pastor Sebastian met Credo.
12.00 uur: Doopviering. Pastor 
Sebastian.
RANDERODE
10.30 uur: Prot. viering. Dhr. J. 
Koornstra, m.m.v. KSH Ensem-
ble en Margo van der Eng.

Zondag 10 november:
Vandaag gaat Kees Bulens voor in 
een dienst met een ander geluid. 
Hij is in de Bronkerk een bekend 
gezicht geworden, welkom! De 
dienst rond Dankdag wordt samen 
met de jeugd ingevuld.
Uit Kind op Zondag: 
Wat voor stad wil je hebben?

Jezus gaat met zijn vrienden naar 
Jeruzalem. Wat een mooie stad 
is dat toch! Maar wat wordt Jezus 
boos als hij de marktkraampjes op 
het tempelplein ziet! Hij jaagt de 
handelaars weg, want de tempel 
moet een huis van gebed zijn. Lu-
cas 19: 41-48

Diaconie collecte: Eigen diaconaal 
project: Casa Speranza.
Uitgangscollecte: Voedselbank.

Zondag 17 november
Ds. Arjan de Graaf uit Lieren is 
onze voorganger. Welkom!
Uit Kind op Zondag: 
Wil je dat begrijpen?

De Sadduceeën stellen Jezus een 
(strik?!)vraag over hoe het is in de 
hemel: Een vrouw is op aarde met 
zeven mannen getrouwd geweest, 
omdat de een na de ander over-
leed. Met wie is ze dan getrouwd 
in de hemel? 

Uit het antwoord van Jezus blijkt: 
al zou je het willen begrijpen, dan 
nog zou je dat niet kunnen. Lucas 
20: 27-38

Diaconie collecte: Lokaal Project.
Uitgangscollecte: Voedselbank.

Begin november staan we stil 
bij alles wat God ons in gewas-
sen en werk geeft. We danken 
Hem daarvoor! In veel kerken 
staan allerlei producten van 
de oogst tentoongesteld. Juist 
in deze tijd waarin onze aarde 
steeds meer onder druk staat, 
is stilstaan bij het gekregene 
extra belangrijk! Waar bent u 
dit jaar extra dankbaar voor?

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
BIJ DE DIENSTEN

DVDuiker

Gebedskring

UIT DE BIJBEL
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In de bestuursvergadering van 15 
oktober 2019 kwam onder meer aan 
de orde:
• Transferium. Het advies van 

de werkgroep is blijkbaar voor 
de wethouder Willems nog niet 
rijp om aan het college voor te 
leggen. Hij wil eerst nog een 
verdieping en de Dorpsraad is 
door hem uitgenodigd voor een 
gesprek. Verdere besluitvor-
ming is waarschijnlijk pas begin 
2020

• HNO (Het Nieuwe Oud). Een 
groep geïnteresseerde in-
woners gaat samen met een 
vertegenwoordiger van de 
Dorpsraad in gesprek met de 
initiatiefnemers van dit project, 
dat zich richt op het zelf en sa-
men zaken langer in eigen re-
gie blijven regelen. In een later 
te plaatsen artikel in de Bron 
zal hier meer over worden toe-
gelicht.

• Het Ommetje. Door de nieuw-
bouw aan de Ugchelesegrens-
weg is het noodzakelijk om de 
route van Het Ommetje tijdelijk 
of mogelijk zelfs permanent 
te verleggen. De commissie 

groen zorgt voor het (ver)plaat-
sen van de bewegwijzering.

• Burgerparticipatie. Het project 
van de gemeente om burger-
participatie te bevorderen en 
daarbinnen de rol van dorps- 
en wijkraden (DWR) anders 
in te kleuren verloopt uiterst 
moeizaam. Het gevoel van niet 
gehoord worden en voor een 
voldongen feit te komen staan 
wordt helaas steeds groter en 
het verdere overleg dus ook 
steeds moeizamer.

Ook dit keer was het een vergade-
ringen met een veelvoud aan on-
derwerpen over het leven en wonen 
in ons mooie dorp Ugchelen. Wilt 
u ook een bijdrage leveren aan het 
verbeteren van de leef- en woonom-
standigheden in uw dorp, wordt dan 
gratis lid van de Vereniging Dorps-
raad Ugchelen. Dat kan via onze 
website https://dorpsraadugchelen.
nl/lid-worden of door een brief te 
sturen naar Dorpsraad Ugchelen, 
Postbus 3138, 7339 ZG Ugchelen. 
Met uw steun, zal onze Ugchelense 
stem nog “luider” klinken binnen de 
gemeente Apeldoorn.

NOVEMBER 2019
8 november: Vrijwilligersavond DR (Op uitnodiging)
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

MAART 2020
17 maart:   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

Waar sprak de dorpsraad over?

NIEUWS VAN DE DORPSRAAD

Wie verdient volgens u dit jaar 
de Papierschepper en wordt 
winnaar van de Dorpsprijs 2019 
in Ugchelen.

De prijs wordt uitgereikt tijdens 
de Nieuwjaarsreceptie van UB 
en de Dorpsraad in januari. De 
commissieleden hopen dat u 
ze het moeilijk maakt met veel 
inzendingen.  De commissie  
bestaat uit de bekende 
gezichten van Wilma van Wijk 
(secr.), Gert Woutersen en Lex 
Quartel, en kent dit jaar twee 
nieuwe leden: Tineke van de 
Hazel en Warner Bruins (vz.).

U kunt uw, met feiten 
onderbouwde, nominaties voor 
6 december sturen naar: Wilma 
van Wijk, secretaris van de 
Commissie Dorpsprijs, email: 
m.vanwijk1@chello.nl.

Dorpsprijs 
>> Vervolg van voorpagina

Gezocht: goede naam voor een mooie plek!

Kent u “de ijsbaan” of noemt u het de “hondenuitlaat-
plek”,  “het bosje bij de Winnemolenlaan” of gebruikt 
u “de speelplek aan de Tonissenlaan”?

Een inwoner heeft de Dorpsraad  gevraagd om een 
goede naam te zoeken bij dit fraai en nieuw ingerich-
te gebied waarvoor onderdelen door bovenstaande 
namen  worden aangeduid.  Een suggestie die we 
van harte overnemen. Net als voor het parkje “De 
Goudvink” willen we daarom een oproep doen aan 

de bewoners van Ugchelen: hoe wilt u dat dit gebied 
wordt genoemd?

Stuur uw suggestie met de reden waarom u dit de 
juiste naam vindt naar : info@dorpsraadugchelen.nl 
Doe dat alstublieft voor 8 december, zodat we 2020 
kunnen beginnen met een nieuwe naam voor dit ge-
bied.  Nu maar hopen dat de ijsbaan met de nieuwe 
naam deze winter al gebruikt gaat worden!
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Gebed zonder eind
OVERWEGING

Wegens succes verlengd. Sint 
en zijn Pieten komen ook dit 
jaar weer graag bij u thuis. Op 
30 november en 5 december 
maken de Sint en 2 Pieten er 
twintig minuten, samen met u, 
een waar feest van. Strooigoed 
nemen de Pieten natuurlijk zelf 
mee.
Geïnteresseerd? Snel opgeven 
(€40) voor 28 november 2019 
(mauddeboer1992@gmai l .
com), vol is vol..
De opbrengst gaat naar het een 
goed doel: een kindertehuis in 
Moldavië, Casa Speranta. Het 
echtpaar Bejan vangt kinderen 
met een beperking op en zorgt 
voor een veilig en kansrijk 
bestaan.

Kerkcafé zondagavond 10
november! ‘Ja. Ik ben 
orgaandonor ?!’ Een leven 
redden. Je hebt het in je. De 
wetgeving omtrent orgaan-
donatie staat op het punt 
gewijzigd te worden.  De regel 
wordt: “u bent donor tenzij u 
hebt laten vastleggen dat u dat 
niet wilt”.  
Dat is op dit moment nog: “u 
bent alleen donor als u zich als 
donor heeft laten registreren”. 
Misschien heeft u al actie 
ondernomen en uw registratie in 
orde gemaakt, maar misschien 
ook niet. In beide gevallen zit u 
misschien nog met veel vragen 
over dit complexe onderwerp! 
Bert en Patricia van der Zwan 
zullen deze avond verzorgen en 
hun eigen ervaring hierover met 
ons delen.  Van harte welkom 
om verder over dit thema 
van gedachten te wisselen. 
Misschien helpt het u verder 
bij het maken van een keuze 
hierin. Vanaf 19.45 u staat de 
koffie/thee klaar!

Mart het muisje

Het hoort bij mijn eerste herin-
neringen. Ik was 3 jaar oud. Mijn 
tante ging trouwen en ik mocht, 
samen met mijn zusje, haar 
bruidsmeisje zijn. Mijn moeder 
naaide mooie prinsessenjurkjes 
voor ons, en: ze nam ons op proef 
mee naar een kerkdienst, om uit 
te testen of wij op de grote dag de 
trouwdienst bij konden wonen of 
dat er oppas voor ons geregeld 
moest worden. Ik weet nog hoe 
hard ik mijn best deed om een 
voorbeeldige kerkganger te zijn: 
stil te zitten en stil te zijn. Maar 
tijdens het gebed, dat ik met stijf 
dichtgeknepen ogen onderging, 
begon ik zachtjes te huilen. Het 
duurde zo lang, ik hield ik het niet 
meer vol. Huilend zei ik: “Ik kan 
mijn ogen niet meer dichthouden”.  
Het was mijn eerste ervaring met 
een gebed zonder eind.

Later kwamen daar andere erva-
ringen overheen. Evenmin posi-
tief. Van die ellenlange gebeden, 
oefeningen in nederigheid, waar-
bij ik de indruk kreeg dat het er 
vooral om ging om niets en nie-

mand te vergeten, en trouw en 
gehoorzaam te blijven aan “God, 
Oranje, Nederland”.
De wereld is intussen veranderd, 
de gezagsverhoudingen zijn ver-
anderd, en het denken over God 
en geloven is veranderd. God is 
(voor velen) niet meer degene die 
zegt “zo ís het en zo móet het”. 
God is eerder degene die vanuit 
zijn toekomst van vrede en ge-
rechtigheid zachtjes roept: “zo 
kán het!” En geloven is minder 
een voor waar aannemen van wat 
gezegd wordt, maar meer een 
geïnspireerd op weg gaan/blijven 
naar die toekomst van recht en 
vrede voor alle mensen. 

Bij die verandering past ook een 
andere visie op bidden. En, jawel, 
zelfs een pleidooi voor een gebed 
zonder eind. 
In de zin van het volhouden van 
het zoeken van verbinding met de 
Zaak van God: zijn toekomst van 
vrede en gerechtigheid. Bidden 
is de gerichtheid op die toekomst 
tot de jouwe maken, en je in dat 
licht afvragen: “Wie ben ik? Waar 

ben ik mee bezig? Wat dient de 
vrede en gerechtigheid?” Bidden 
is het onrecht in deze wereld en 
in ons eigen leven niet normaal 
gaan vinden. Bidden is je hart blij-
ven openen voor het visioen van 
vrede dat sinds mensenheugenis 
ons roept, en proberen niet on-
verschillig te worden, of cynisch, 
of bitter. 

Gods toekomst vraagt om open 
ogen, om een open hart, om men-
sen die volhouden, en inderdaad: 
om een gebed zonder eind.

Ds Eline van Iperen.

Lees dit samen met uw (klein)kind

Mart het muisje liep terug, 
hoorde hij daar iemand roepen? 
“Muis, muis kun je me helpen?” 
Hij keek snel om zich heen 
maar zag niets. Mart ging op 
het geluid af en onder een tak 
zat een mier vast. “Muis kan je 
me helpen?” “Natuurlijk help ik 
jou.”, zei Mart.Met z’n tanden 
sleepte hij de tak weg. “Dank 
je wel muis, ik ben Mirabel de 
mier, wie ben jij?”. “Ik ben Mart, 
wat is er gebeurd?”. Mirabel be-
gon te vertellen: “Ik was in een 
land hier ver vandaan, op een 
parkeerplaats waar heel veel 
mensenauto’s reden. 

Daar woonde ik in een mieren-
nest en aten wij veel zoete din-
gen die mensen lieten liggen. Ik 
klom op een parkeertafel in een 
beker, toen hebben de mensen 
mij per ongeluk meegenomen. 
Ik ben net ontsnapt uit de auto 
maar kwam vast te zitten. Ge-
lukkig heb jij mij gered. Ken jij 
mieren in de buurt waar ik nu bij 
kan wonen?”. 
Mart moest lachen, hij kende 
heel veel mieren,  overal was 
het druk,  maar er was vast 

wel plek voor een nieuwe mier. 
“Kom, we lopen naar een mie-
renhoop toe, daar mag je vast 
wonen.” “Mogen mieren zomaar 
bij andere mieren gaan wonen?” 
vroeg Mart. 

“Nee niet echt, maar de Veluwe 
waar jij woont staat in de hele 
wereld bekend dat er alleen 
maar aardige wezens leven.” 
Bij de mierenhoop aangekomen 
vroeg Mirabel of ze daar mocht 
wonen en dat mocht als ze maar 
mee werkte met de rest. Mirabel 
keek Mart lachend aan, “dank 
je wel dat je me gered hebt, nu 
voel ik mij hier al weer thuis en 
kan ik hier samenwerken. Mie-
renhopen hebben namelijk werk 
genoeg er zijn voedselmakers, 
verkenners, soldaten en luizen-
kwekers. 

Alles doen ze samen en dat 
werkt heel goed.” Mart dacht 
na, misschien werkte hij wel te 
weinig samen. Als je samen iets 
doet wat stom is, maar wel moet 
gebeuren, dan is het  een stuk 
leuker en gaat het vaak beter, 
hij was blij dat hij dit geleerd 
had van een mier.  

Remko Groen
Kerkelijk (jeugd)werker Bronkerk

Op zaterdag 30 november a.s. 
geeft CKV Novo-Cantare een 
najaarsconcert met als thema: 
“Een Nieuw Lied”.
Het concert wordt gegeven 
in De Hofstad, Hofveld 52 te 
Apeldoorn.
De aanvang 20.00 uur; entree: 
€ 10,-.

Medewerkenden aan dit 
concert zijn: Annemarie de 
Jong, sopraan; Evan Bogerd, 
orgel, en Dennis de Bruijn, 
piano. De algehele leiding 
is in handen van Jan Willem 
Docter

Tijdens dit concert zal o.a. 
de Messe Breve No 7 in C 
“Aux chapelles” van Charles 
Gounod te beluisteren zijn.
CKV Novo-Cantare telt ruim 90 
leden en werkt aan een breed 
repertoire, bestaande uit o.a. 
cantates en internationale 
koormuziek. Het koor heeft 
voor het nieuwe seizoen weer 
diverse medewerkingen en 
een concert op de agenda 
staan. Nieuwe leden kunnen 
zich ook op projectbasis 
voor dit concert aanmelden. 
Informatie hierover vindt u op 
www.novo-cantare.nl. 

Najaarsconcert door 
Novo-Cantare

Pietenactie

Kerkcafé

Gezocht: zwarte damesjas
Ik zoek mijn zwarte damesjas. 
Deze is verwisseld met een 
andere jas tijdens één van de 
kennismakingsbijeenkomsten 
met predikanten in de Bronkerk. 
In mijn jas zat onder meer 
een sleutelbos. Mevrouw Vos, 
telefoonnummer 055-3017324.
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Een eeuw muziek in Ugchelen

Het is bijna zover: het grote muziekfeest op 
zondag 10 november aanstaande. 
Op 1 oktober 1919 werd in Ugchelen een 
muziekvereniging opgericht onder de naam 
Kunst Na Arbeid (KNA). Deze vereniging is in 

de jaren 60 van de vorige eeuw opgesplitst in 
twee verenigingen: KNA en Entre Nous (EN). 
Op den duur bleken deze verenigingen te 
klein om te kunnen overleven en besloot men 
samen verder te gaan, maar dan wel onder 
een nieuwe naam: op 19 oktober 1990 werd 
de Muziekvereniging Ugchelen (MVU) opge-
richt dus vieren wij nu een eeuw muziek in 
Ugchelen.

Muziek neemt een belangrijke plaats in Ug-
chelen in. Als er wat te vieren of te herdenken 
is in Ugchelen dan is ook de muziekvereni-
ging van de partij. Muziek activeert het hele 
brein. Het is een van de krachtigste middelen 
om emoties op te roepen. Waarom maakt een 
liedje blij, actief of juist rustig? Muziek kan 

stress verminderen, de stemming verbeteren 
en zelfs helpen bij dementie. Muziek ontspant 
en prikkelt de hersenen. Zelf muziek maken, 
zorgt voor veranderingen in de hersenen en 
een toename van verbindingen in gebieden 
die betrokken zijn bij het luisteren en de mo-
toriek. 
Altijd al eens willen ervaren wat muziek met je 
doet? Kom dan meespelen met ons meespeel-
concert om 13:45 uur. Ook is er de gelegen-
heid om kennis te maken met de instrumenten 
die bespeeld worden in het harmonieorkest. 

Ben je dan zo enthousiast geworden dan kun 
je bij de vereniging gaan meespelen, een in-
strument kun je lenen en ook zorgt de vereni-
ging voor muziekles. 

Praktische informatie
Zondag 10 november 2019
11:00 uur  opening muziekdag door MVU
13:45 uur meespeelconcert
16:00 uur afsluiting

Locatie: Dorpshuis Ugchelens Belang, 
 Bogaardslaan 81 in Ugchelen
Toegang:  Gratis

Uit de Apeldoornsche Courant 1923
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De organisatie van het Gelders Midwinterhoorn Treffen is te gast op 
zaterdag 28 december bij Staatsbosbeheer, Ugchelen, de Leesterheide. 
Over de heide en door het smeltwaterdal zullen de traditionele melodieën 
van de midwinterhoornblazers klinken. Het geluid draagt kilometers 
ver, zeker als het licht gevroren heeft. De organisatie is in handen 
van de Midwinterhoornblazers uit Ugchelen. De blaasgroep bestaat 
5 jaar en dat willen ze op gepaste wijze vieren met de zustergroepen 
uit Gelderland. Deze groepen zijn lid van de Federatie van Gelderse 
Midwinterhoorngroepen.

Zo’n 45 blazers strijden om de prijs “Beste blazer van Gelderland” en 
om de prijs “Beste blaasgroep van Gelderland”. De Ugchelense blazers 
zullen deze prijs verdedigen, zij waren vorige jaar “Beste

blaasgroep van Gelderland”. Eerst zal de jeugd gaan blazen en 
aansluitend de volwassenen.

Vanaf 13:45 uur tot 16:00 uur worden de beste midwinterhoornblazers 
uit Gelderland door een 3-koppige jury beoordeeld. De jury heeft 
geen zicht op de blazer. Ze zitten in een deels afgesloten werkkeet. 
Alleen de muzikale uitvoering van de blazer wordt beoordeeld. Er zijn 
verschillende beoordelingspunten te verdienen. Zo wordt er beoordeeld 
op zuiverheid, de melodie, de wijze van uitvoering en op techniek.
Het evenement is mede mogelijk gemaakt door de Gemeente 
Apeldoorn. Wethouder Cziesso zal als portefeuillehouder voor Kunst en 
Cultuur van de Gemeente Apeldoorn het evenement openen.

Foto: Johan van Veen

Gelders Midwinterhoorn Treffen op het Leesten

Zonnepanelenactie ook in Ugchelen
Op 30 oktober start de gemeente Apeldoorn in 
samenwerking met het Regionaal Energieloket 
een tweede ronde van de zonnepanelenactie 
voor woningeigenaren. Deze actie is een 
vervolg op de succesvolle eerste fase in 
Apeldoorn Zuid-Oost. Nu is het westelijke deel 
van de gemeente aan de beurt. 

Door de vraag naar zonnepanelen te bundelen 
wordt het voor individuele woningeigenaren 
makkelijk om zonnepanelen aan te schaffen en 
zo te besparen op hun energiekosten.

Het Regionaal Energieloket heeft in 
verschillende plaatsen in het land soortgelijke 
acties georganiseerd. 

Wethouder Mark Sandmann is dan ook blij met 
de samenwerking. “Met de zonnepanelenactie 
zorgen we voor een kwalitatief goed aanbod 
voor een prettige prijs, maar vooral ook voor 
gemak, door deelnemers te ontzorgen. 
Zo maken we Apeldoorn samen een stukje 
duurzamer”.   

Succesvolle eerste ronde 
Tijdens de eerste zonnepanelenactie dit 

voorjaar in Apeldoorn Zuid-Oost schreven 
ruim 650 huishoudens zich in voor een 
woningopname. 
Hiervan lieten 290 huishoudens via de actie 
zonnepanelen installeren. “Echt een succes!” 
aldus Irma van Buren van het Regionaal 
Energieloket. 

Vrijblijvend inschrijven
De inschrijving voor de zonnepanelenactie 
start op 30 oktober en loopt door tot en met 3 
december. 
Woningeigenaren met de postcodes 3888, 
7334, 7335, 7336, 7339, 7345, 7346 en 7348 
ontvangen een persoonlijke brief en kunnen 
zich vanaf 30 oktober aanmelden voor de actie. 

Na inschrijving ontvangen zij per e-mail een 
uitnodiging voor een woningopname inclusief 
adviesgesprek. 
Na de woningopname volgt een vrijblijvende 
offerte op maat, waarop iedereen zelf kan 
beslissen om mee te doen.  

Gratis nestkastjes
Als extraatje krijgen deelnemers dit keer 
ook een gratis nestkastje als zij tot installatie 

overgaan. “Want groene energie is niet de 
enige manier om Apeldoorn te verduurzamen. 
Ook biodiversiteit en natuur rondom het huis 
zijn belangrijk.” aldus projectmanager Sander 
Lubberhuizen van Energiek Apeldoorn. 

“En als we dan toch het dak op gaan, kunnen we 
net zo goed direct een nestkastje installeren.” 
Zolang de voorraad strekt, geeft de gemeente 
gratis nestkastjes weg. 

Deelnemers kunnen kiezen uit drie soorten 
kastjes: voor huismus, gierzwaluw of vleermuis. 

Informatieavond
Voor geïnteresseerden is er een informatie-
bijeenkomst op 12 november. 

Deze wordt gehouden in het scholencomplex 
Sprengeloo van 19:30 – 21:00 uur. Aanmelden 
voor de informatieavond kan via 
www.regionaalenergieloket.nl/apeldoorn. 

Op deze webpagina is ook meer informatie 
over de zonnepanelenactie te vinden. Vanaf 
30 oktober kan men zich hier ook vrijblijvend 
inschrijven voor de actie. 
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Wel eens gedacht: natuurgids 
worden, dat is iets voor mij? 
Voor mensen die het interes-
sant vinden om de natuur te 
beleven én anderen daarvoor 
enthousiast te maken orga-
niseert IVN Apeldoorn de na-
tuurgidsenopleiding. De Na-
tuurgidsenopleiding kent een 
programma voor beginnende 
en voor ervaren natuurliefheb-
bers. 

Voor een overzicht van de 
natuurgidsenopleiding en de 
mogelijkheden om daarna 
actief te worden houdt IVN 
Apeldoorn op woensdagavond 
dinsdagavond 19 november 
om 19.30 uur een informatie-
bijeenkomst over de nieuwe 
natuurgidsenopleiding (NGO) 
die in 2020 gehouden wordt. 

De bijeenkomst is in het IVN-
Lokaal De Vijfster, Texandri-
laan 30 te Apeldoorn. De na-
tuurgidsenopleiding (kortweg 
NGO) voor minder ervaren 
natuurliefhebbers bestaat uit 
4 cursussen gericht op het 
verwerven van natuurkennis 
en aanvullende opdrachten. 

Je wordt begeleid door een 
ervaren gids. Ervaren natuur-
liefhebbers met uitgebreide 
kennis kunnen de aanvullende 
opleiding van 12 bijeenkom-
sten volgen. 
Deze bijeenkomsten bestaan 
uit lessen en excursies. De 
lessen worden gegeven in 
IVN-Lokaal De Vijfster. De 
excursies zijn op verschil-
lende locaties in het werk-
gebied van IVN Apeldoorn in 
en rond Apeldoorn, Voorst en 
Epe. Meer informatie over de 
natuurgidsenopleiding en het 
inschrijvingsformulier is te vin-
den op 
www.ivn-apeldoorn.nl.

Natuurgids
worden bij IVN?

Aan de Hulkestein 45 heeft de Scoutinggroep al heel 
lang zijn vaste stek. Hoe kan het ook anders in zo’n 
uitdagend bosgebied. Met sprengen, bergen en dalen 
en bossen waar je in kunt verdwalen! Zaterdag 26 
oktober was er weer een ‘Open dag’ waar iedereen 
van kon meegenieten. De voorzitter van deze groep 
‘Bert Ouwerkerk’ vertelde heel enthousiast het een 
en ander over zijn scouting. Alle leidinggevenden 
hebben een speciale naam, waardoor je weet bij welke 
groep hij of zij hoort. Met een ‘Professor Plof’ had ik 
een gesprek, hij hoorde bij de Bevergroep, over het 
ledenaantal. Bij de groep horen 138 leden totaal en 
onderverdeeld zijn dat 67 jeugdleden en 20 scouts 
leiding. Het is een hele hechte groep en er worden 
heel wat vaardigheden aangeleerd. Dat was duidelijk 
zichtbaar op het terrein. Een samenwerking  die je 
niet overal ziet in de maatschappij. Iedere zaterdag  
komen ze op dit terrein samen en gaan aan de slag 
met diverse bezigheden.De bijeenkomsten iedere 
zaterdag, jongens en meisjes, zijn: 
Bevers: leeftijd 4,5 tot 7 jaar van 12.30 tot 14.30 uur
Welpen: leeftijd 7 tot 11 jaar van 12.30 tot 14.30 uur    
Scouts: leeftijd 11 tot 15 jaar van 14.30 tot 17.30 uur
Explorers: leeftijd 15 tot 17 jaar van 14.30 tot 17.30 uur

Duidelijk was op het terrein te zien wat ze met z’n allen 
hebben gepresteerd om deze open dag tot een succes 
te maken!  “LAAT JE UITDAGEN” was hun advies: 
klim eens in een toren, gebouwd door de scouts, 
van 16 m hoog!  Wel met een gezekerd tuig voor 
de absolute veiligheid, want ook daar wordt steeds 
op gewezen!  Een draaimolen, zelf uitgedacht, met 
hout en touw, er komt geen spijker aan te pas, was 
onder de jeugd al een succes, maar ik zag ook vaders 
vrolijk ronddraaien! Een restaurant in een schitterende 
zitkuil waar popcorn en marshmallows werden 
klaargemaakt.  Een gezellig vuurtje werd in de gaten 
gehouden door Welpen. Kratstapelen, een jongetje 
hing aan een touw met katrol hoog in de bomen en 
steeds weer met een krat hoger onder zijn voetjes! 
Wederom gezekerd en met veiligheid van eigen 
leden. Die verantwoordelijk zijn voor hun bouwsel.                                                                                                                    
Een stormbaan, cursus vuur maken, schoenwerpen, 
spookhuis, schiettent!   En dan nog voor elke bezoeker 
koffie, thee of limonade, super!                                                                         
De Scouting is meegegroeid en is een moderne 
organisatie geworden, waar je je kind aan kunt toe 
vertrouwen!  ( info@uw2.nl) 

Tineke van den Hazel, Foto: Johan van Veen

Scoutinggroep “Ugchelse Woudlopers“
OPEN HUIS

Nieuw in “Ons  Achterhuus”
Ja, zo langzamerhand is het Achterhuus 
een redding voor het winkelend publiek in 
Ugchelen. Je kan het zo gek niet bedenken 
of ze hebben het. Nu, door een gesprek met 
Sandra kwam ik tot de ontdekking, dat er 
nog meer aan hun uitgebreide arsenaal is 
toegevoegd. Van Henri de Witte hebben 
ze het DHL service-punt en de  Stomerij-
service overgenomen. Wederom is er ruim-
te gemaakt en ja hoor, het is bijna gelukt 
in de overvolle zaak. Sommige hoekjes 
zijn aangepast en artikelen verdwenen.                                                                                                                                       
Achterin de zaak zien we zowaar nieuwe 
meubelen staan, een prachtige ‘kleine’ se-
lectie van alles wat gemaakt wordt door 

“WOODLET” uit Apeldoorn.  De twee crea-
tieve dames Sandra en Miranda  weten deze 
‘shops in de shop’ zo creatief te benutten, 
het lijkt wel een heel gezellig warenhuis. 

Altijd heerst er sfeer, een ontmoetingsplek 
voor heel Ugchelen. Vriendelijk en meeden-
kend voor iedereen en een smile ook als je 
niets koopt!

Dat is denk ik ook hun geheim, van het een 
komt het ander. Een kopje koffie in het Kof-
fiehuus, een broek korter maken in het Ver-
stelhuus, een pakje ophalen van de DHL 
service, of nog even naar de stomerij? Die 

is wel heel snel,  ’s middags voor 15.30 uur 
gebracht, volgende dag ongeveer half vier 
gehaald!  

Een leuke kledinglijn voor een maatje meer 
van af maat 40. Speelgoed was er altijd 
al, maar nu is er ook  een collectie betaal-
baar houten speelgoed. Sandra maakt een 
rondje met mij door de zaak,  bij de heerlijk 
geurende theesoorten kijken we nog even 
rond en  stoppen bij de chocoladetruffels. 
“Die smaken natuurlijk heerlijk bij een kopje 
thee,”  zegt Sandra vol trots.

Tineke van den Hazel
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Op dinsdag 19 november van 
19.30 tot 21.30 uur wordt de eerste 
najaars ledenvergadering gehou-
den van de vereniging Ugchelens 
Belang. Naast de begroting voor 
2020 staan er een statutenwijzi-
ging en wijzigingen in het bestuur 
op de agenda. 

De agenda en de bijbehorende 
stukken staan vanaf 13 november 
op de website: 
www.Ugchelen.nu.

Het bestuur van Ugchelens Be-
lang is een te klein team gewor-
den om de vereniging Ugchelens 
Belang goed vooruit te helpen. 
Er is dringend behoefte aan een 
voorzitter en algemene bestuursle-
den voor nieuwe initiatieven en om 
het werk gezellig en beheersbaar 
te houden.

De Vereniging Ugchelens Belang 
bestaat dit jaar 107 jaar en is eige-
naar van het dorpshuis, waarvoor 
begin dit jaar een nieuwe horeca-
exploitant is geworven. Samen 
is er enthousiast gewerkt om het 
Dorpshuis Ugchelens Belang aan-
trekkelijker te maken en zo de con-
tinuïteit te waarborgen.

Er zijn veel vrijwilligers die de be-
staande activiteiten mogelijk ma-
ken. Denk daar bij o.a. aan de 
Sinterklaasintocht, de Coladisco’s,  
het Vogelschieten en de spelletjes 
met Koningsdag, de wekelijkse 
Soos 55+ , het ReparatieCafé  en 
de oliebollen verkoop.
Op dit moment wordt er hard ge-
werkt aan een feestweek in 2020 
ter ere van 75 jaar bevrijding.
Ugchelens Belang  houdt  zich na-
drukkelijk bezig met het verbinden 
van inwoners, verenigingen, orga-
nisaties en bedrijven. Kortom wij 
doen ons best om onze leefomge-
ving leuker, socialer en aantrekke-
lijker te maken. We staan middenin 
de samenleving van Ugchelen. 
Maar daarvoor hebben we uw hulp 
nodig, als lid, als vrijwilliger, maar 
ook als medebestuurder (zowel 
vrouw als man).

Komt u het bestuur versterken? 
Schroom niet en meldt u dan aan 
bij de secretaris Monique Nijhof, 
via secretaris@ugchelensbelang.
nl of bel 06 40 85 93 34. 

Op 23 november houdt crematorium Heidehof van 
10.00 tot 15.00 uur een open dag vanwege haar 25 
jarig bestaan. U bent van harte uitgenodigd voor een 
uniek kijkje achter de schermen! De medewerkers 
geven  rondleidingen en beantwoorden uw vragen.
Er is een uitgebreid programma met onder meer uit-
vaartverzorgers van Monuta die vertellen over de mo-
gelijkheden bij een uitvaart. Daarnaast zijn er diverse 
bedrijven aanwezig, zoals:
• Kroes Glasblazerij demonstreert glasgeblazen 

urnen;
• Aqua Omega vertelt over asverstrooiing op zee 

en vanuit de lucht;
• Bloembinderij De Eeuwige Lente laat rouwboe-

ketten zien;
• Hutten Catering vertelt over de samenwer-

king met de Verspillingsfabriek en De Zorg-
bakkerij en er mag ook geproefd worden! 

• Bob Ruesink toont mogelijkheden in het vastleg-
gen van uitvaarten op film;

• Memories to Keep laat kleine, houten urnen zien.
Er is ook vermaak voor kinderen.

Begraafplaats Heidehof
Ook de medewerkers van begraafplaats Heidehof 
zijn deze dag aanwezig om uw vragen te beantwoor-
den. Daarnaast kunt u:
• Informatie krijgen over soorten graven, rechten 

en onderhoud;
• Uitleg krijgen over hoe een graf gegraven wordt;
• Zien met welke machines er gewerkt wordt;
• Rondleidingen krijgen over de begraafplaats; 
• Horen welke verschillende manieren van begra-

ven er zijn;
• Kijken in een graf- en urnenkelder;
• Zien welke soorten asbezorgingen er zijn.
Komt u ook? Graag tot zaterdag 23 november!

OPEN DAG
Ugchelens Belang

vereniging

Gebe Crematorium Heidehof bestaat 25 jaar

Kerstherbergen 2019
De Kerstherbergen bieden gele-
genheid om samen met anderen 
het feest van licht en warmte te 
vieren. Samen een klein hapje 
eten, naar muziek en verhalen 
luisteren, genieten van koffie of 
thee met iets lekkers erbij en dat 
alles in een ongedwongen, pret-
tige en vredige sfeer. Iedereen is 
van harte welkom in de Kersther-
bergen. 

‘De Herberg’ in het centrum is 
open op Kerstavond: 
17:00 – 19:30 uur, 1e Kerstdag: 
13:00 – 16:00 uur en 2e Kerstdag 
13:30 – 16:00 uur, Deventerstraat 
40, ingang Griftstraat.
In De Maten is ‘de druif’ open op 
2e Kerstdag van 11:00 – 15:00 
uur in Kerkcentrum De Drie Ran-
ken. Ingang achterzijde gebouw 
aan het Violierenplein.

Gevraagd:
suggesties voor
goede doelen

Een gedeelte van de opbrengst van 
de Waterloopleinmarkt en (gedeel-
ten van) legaten mogen we, ieder 
jaar weer, schenken aan goede 
doelen. Als u een goed doel wilt 
aanbevelen voor de opbrengsten 
van de markten in 2020 geef die 
dan, voor 11 november, door aan: 
gradus.buitenhuis.1@kpnmail.nl.  
Er is voorkeur voor bestedings-
doelen waarbij de contactpersoon 
binding heeft met Ugchelen. De 
aanvraag moet kort en bondig zijn 
met een concrete bestemming. 
Om in aanmerking te komen voor  
opbrengsten van de Waterlooplein-
markten  is het een pré, als vrijwil-
ligers van die goede doelen mee 
helpen bij de jaarlijkse Waterloo-
pleinmarkt. 

Uitnodiging algemene 
ledenvergadering 
Ugchelens Belang

UB zoekt voorzitter
en bestuursleden

voor ons gemeentecentrum De 
Duiker. Wij vragen horecamede-
werkers (m/v), die ons team ko-
men aanvullen.

Je werkt met een gezellig team in 
een goede sfeer met veel afwis-
seling.

Ben jij een enthousiaste teamwer-
ker, goedlachs, gastvrij en flexibel? 

Kom in actie en reageer snel! Mail 
naar personeelzcvk@bronkerk.nl.  

Wil je informatie? Bel dan met 
Marinus Ditzel: 06 50 52 55 01.

Vrijwilligers gevraagd



DE BRON 06-11-2019 16



DE BRON 06-11-2019 17

Het is al laat op de avond Het is 
kil, nat en winderig. Diep in hun 
jas gedoken wandelen mensen 
achter hun honden aan.

Lijntje strak bij het lopen, lijntje 
slap bij het poepen. De hond 
bepaalt de route, de mens volgt. 
Zijn vrijheid beperkt zich tot het 
roken van een sigaretje of het 
kijken op de smart Phone. Soms 
beide. Blokje om heen, blokje om 
terug.

Is hier de menselijke waardigheid 
niet in het geding: een dier dat de 
mens verplichtingen oplegt?

Liever zou hij al onder de douche 
gaan, langer op de bank zitten, 
eerder naar bed toe…Niks daar-
van!

Het wordt tijd dat de techniek de 
mens te hulp komt. Zoals vaker 
een probaat middel om van een 
verplichting af te komen. Eerst de 
grasmaaier met handbediening, 
daarna de elektrische maaier en 
nu de robotmaaier: weer tijd voor 
een boek! 

Nu is de ontwikkeling van een uit-
laatrobot  aanstaande. Hij heeft 
al een naam: Robuit. Geweldig 
perspectief om Robuit zijn voor-
geprogrammeerde werk te laten 
doen: tijdstip instellen, duur van 
de wandeling, regenhoedje op 
of niet, alles is instelbaar! Met 
het poepschepje en –zakje gaat 
hij op zijn doel af met behulp van 
warmte- of reuksensoren. En 
deponeert dat in een bak bij zijn 
oplaadstation. 

En technische ontwikkelingen 
gaan snel: de robothond is een 
volgende stap! Die hoeft niet 
meer uit! Geen uitwerpselen, 
want ook geen voer! Hun baas-
jes geven hem zelf hun naam: 
dat is mensenwerk. Je kiest zelf 
het gewenste formaat, karakter 
en vormgeving. Als je nog steeds 
hondengeur en haren in huis wilt, 
dan kan dat. Zijn programmering 
is ook heel uitgebreid: aanhan-
kelijk, ondeugend, kwispelend, 
waakzaam. Je kiest, naar gelang 
jouw stemming en het tijdstip, de 
gewenste stijl.

Zullen we in 2030 niet ons hoofd 
schudden over een beschaving 
die haar woonomgeving liet ver-
vuilen door uitwerpselen…?

De Atalanta
NATUURLIJK UGCHELEN

Ja, vlinders zijn echte zomer-
dieren. Insecten die vooral ge-
nieten van de zon. Zou je toch 
denken? Maar dat geldt niet 
voor alle vlinders! Vandaag, nu 
ik dit schrijf, (begin oktober) zag 
ik in mijn tuin toch nog een grote 
vlinder, een fraaie Atalanta. En 
dat klopt, want er zijn wat dat 
betreft drie soorten vlinders. 
Vlinders die in de winter overle-
ven als ei, rups of pop. Vlinders 
die het land verlaten. En vlin-
ders die overleven als volwas-
sen vlinder. En die Atalanta  is 
een vlinder, die het hele jaar als 
volwassen vlinder is waar te 
nemen. Maar in een echt fikse 
winter overleven ze hier in ons 
land niet. De meeste Atalanta’s 
trekken dan ook in het najaar 
weg in zuidelijke richting. Net 
zoals sommige vogelsoorten. 
En in het voorjaar komen ze in 
fikse aantallen vanuit het zuiden 
weer naar West-Europa.

Die Atalanta’s planten zich dan in 
Nederland wel voort. Van globaal 
mei tot juli leven de rupsen, vooral 
op brandnetels en hun familiele-
den. Eind juli begint die nieuwe 
generatie dan rond te vliegen en 
zich lekker vol te eten. En dan zijn 
er inderdaad twee mogelijkheden. 
Ze kunnen zich, zo vanaf tweede 
helft september, weer naar het zui-

den verplaatsen. Of ze proberen te 
overwinteren. Als ze naar het zui-
den trekken, dan overwinteren ze 
rond de Middellandse zee. Daar 
wordt dan ook weer een nieuwe 
generatie voort gebracht. Als ze 
hier overwinteren, dan vindt er 
geen voortplanting plaats. En met 
de gematigde winters van de laat-
ste jaren, is de kans dat ze zo’n 
overwintering overwinnen is, best 

een stuk groter geworden.
Nu kan je zeggen, dat alle vlinders 
mooi zij. Nou, “mooi” is natuurlijk 
een nogal persoonlijke uitdrukking. 
Maar van de Atalanta kan je toch 
minstens wel zeggen, dat het een 
opvallende vlinder is. Ik was dan 
ook blij om hem weer in mijn tuin 
te zien.

Foto en tekst: Gerard Koops

Ingezonden uit een een privécollectie. Wie weet uit welk jaar deze foto is?
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