
Het bestuur van de Kunstroute is trots op deze Bron. 
Niet alleen vanwege weer een nieuwe uitgave met 
Ugchelens nieuws uit de Bronkerk en de Ugchelse 
gemeenschap,  maar we zijn helemaal in onze nopjes 
met het mooie inlegvel, folder of flyer, hoe u het ook 
wilt noemen. 

Deze bijlage is een unieke 2021 corona uitgave waar-
in alle informatie over de kunstroute staat. 
Het is best een gepuzzel geweest om de flyer samen 
te stellen. Hoe groot wordt de tekst, is het logo niet 
te klein? De indeling is belangrijk, gaan mensen de 
flyer vouwen, meenemen op de fiets, hoe draaien ze 
dan de flyer om tijdens het rijden, is de plattegrond 
duidelijk genoeg? 
Na een aantal drukproeven is deze uitgave helemaal 
naar ons zin. 

Doordat we de verspreiding via de Bron kunnen doen 
zijn we er ook van verzekerd dat ieder huishouden 
weet dat zaterdag 2 en zondag 3 oktober Ugchelen 
weer bruist. Overal zullen blauw- wit- groene vlaggen 
en vlaggetjes wapperen.  De grote spandoeken han-
gen inmiddels al, de affiches zijn te zien, de welkom-
sportalen zijn actueel gemaakt, de deelnemende kun-
stenaars gaan hun terrein en expositieruimte inrichten 
en delen ook flyers uit aan familie en vrienden buiten 
Ugchelen. We hebben een lijst met vaste adressen 
van winkeliers, campings, wijkcentra, middenstand, 
horeca, cultuurplaatsen en bedrijven die graag ook 
flyers willen hebben. Weet u wel dat in totaal 4000 
flyers een goede bestemming krijgen? 

Net als u zijn we heel benieuwd hoe dit jaar de kun-
stroute gaat verlopen. Hoeveel mensen komen kij-
ken, waar komen ze vandaan, zal het droog zijn, wie 
weet stralend weer? 

Wilt u de flyer liever digitaal bekijken, dan kan dat na-
tuurlijk ook op www.kunstrouteugchelen.nl. Deze link 
kunt u ook doorsturen naar uw eigen contacten. 

Kortom: de voorbereidingen zijn achter de rug, de 
kunstenaars zijn druk met inrichten en wij volgen bui-
enradar op de voet. Hoe het ook loopt……….het gaat 
een super kunstroute worden met enthousiaste deel-
nemers en bezoekers! 

Uitgever: Bronkerk Ugchelen Woensdag 22 september 2021 - 58e jaargang nr 15

 Buren spotten

We pakken de draad weer op! 
Van harte welkom op zondag-
avond 10 oktober in de Bron-
kerk.
Graag nodigen we je uit om voor 
deze avond na te denken over 
iets wat jou de laatste periode 
positief heeft beroerd en dat met 
elkaar te delen!

Dat zou kunnen zijn: vakantie 
ervaringen, een ontmoeting, 
een mooie foto, een gedicht, 
een krantenartikel , etc.

19.45 –uur kerk open
20.00-uur start avond

Het Kerkcafé 
mag weer open

KUNSTROUTE 2021
BIJNA IS HET ZO VER…

Startzondag: Kom je huis uit!
Op zondag 26 september vieren we als Bronkerk de start van het nieuwe kerkelijke seizoen. We doen dat dit 
jaar met een dienst in de openlucht op het grasveld aan de Wijenburg achter de kerk. Het thema van de bu-
rendag ‘Kom je huis uit’ zal ook in deze viering centraal staan. En we komen dus ook letterlijk ons (kerkelijke) 
huis uit om elkaar te ontmoeten én samen in beweging te komen. Iedereen is van harte welkom!

We beginnen om 9:45 uur met 
koffie en om 10:15 uur begint de 
openluchtdienst. Na afloop is er 
genoeg gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten onder het genot van 
een hapje en drankje en/of samen 
in beweging te komen met sport 
en spel. Voor de kinderen zijn er 
leuke activiteiten voorbereid met 
volop beweging!

Wat neem je mee?
-  Een stoel om op te kunnen zitten
-  Jeu de boules, Kubb, voetbal, 
badmintonrackets o.i.d. 

Ben jij de nieuwe 
bezorger(ster) van 
De Bron?

Vanaf 6 oktober zoeken we nog 
nieuwe enthousiaste bezorgers 
van dit mooie Ugchelse huis 
aan huis blad.  Leeftijd vanaf 
12 jaar. Ook volwassenen die 
graag in beweging zijn, worden 
van harte uitgenodigd om te re-
ageren.

Elke twee weken loop je een 
wijk met 200 tot 300 Bronnen 
tegen een vergoeding.

Interesse? 
Wil je meer informatie?
Stuur een mail naar:
bronbezorging@bronkerk.nl
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DE BRON
KERK- EN DORPSBLAD
Verspreiding in Ugchelen: 
om de 14 dagen huis-aan-huis
Oplage: 2800 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:
Nico van Dam, tel. 3124044
Fotograaf van deze Bron: 
Dirk Reiding, tel.5336538 
Fotograaf volgende Bron:
Johan van Veen, tel. 5062373
Volgende Bron verschijnt op 6 okt.
Kopij via: ugchelendebron@bronkerk.nl 
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 27 september 19 uur 

Coördinator advertenties:
Teun van Amersfoort, tel. 5411491
bronadvertenties@bronkerk.nl 
Verspreiding en bezorgklachten:
bronbezorging@bronkerk.nl
tel. 5422382

PRAKTISCHE GEGEVENS KERK
Zalencentrum:
“Bronkerk” en “De Duiker”
Hoenderloseweg 10, 7339 GH
tel. 5334859
Beheerder: Mw. Angelike Soulier
beheerder@bronkerk.nl 
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.: vacature
Secr.: C. de Winter, tel. 5414293
scribaKR@bronkerk.nl 
Kerkelijk bureau: Collectebonnen, 
Vragen en Ledenadministratie
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 
Huisartsenpraktijk Ugchelen
M. Flenter-Tiemessen, T. Rekveldt en
I. Roodenburg-Nouwen
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
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• De Corona-maatregelen zijn 
versoepeld. Dat betekent dat 
er momenteel 95 mensen bij 
een viering in de Bronkerk 
aanwezig kunnen zijn. Mogelijk 
kan dat aantal de komende tijd 
gaan toenemen. Houd daarvoor 
de website (zie hieronder) in de 
gaten!

•  U hoeft zich niet aan te melden 
als u een viering wilt bijwonen. 
Wel worden de Corona richtlij-
nen in acht genomen: bewaar 1,5 
meter afstand en kom niet als u  
Corona klachten heeft.

•  De kerkdiensten in de 
Bronkerk blijven ook via  
www.kerkomroep.nl digitaal te 
beluisteren. Voor het volgen 
van de dienst met beeld kunt u 
op de website van de Bronkerk 
een link vinden naar Bronkerk  
Ugchelen – YouTube. 

• Raadpleeg de website van de 
Bronkerk (http://www.bronkerk.
nl) voor actualiteiten.

• In de Onze Lieve Vrouwekerk 
kunnen 100 kerkgangers de vie-
ring bijwonen. Mogelijk wordt dit 
aantal de komende tijd meer. 
Houd daarvoor de website van 
de Emmaüs parochie in de ga-
ten.(www.emmaus-apeldoorn.
nl)De vieringen zijn ook online 
te volgen.

• Als u bij de kerkdienst in de 
Onze Lieve Vrouwekerk aan-
wezig wilt zijn, moet u zich 
daarvoor aanmelden via:  
www.meevieren.nl. 

• Wat betreft de diensten in  
Randerode melden wij dat deze 

• voorlopig nog alleen toeganke-
lijk zijn voor bewoners en de vrij-
willigers die hen halen/brengen.

Zaterdag 25 september 
ONZE LIEVE VROUWEKERK, 
Hoofdstraat 18, Apeldoorn.
16.30 uur: Herinneringsvier- 
ing; Pastoraal Team, Credo,  

herinneringsviering Corona.

Zondag 26 september
BRONKERK
10.00 uur: ds. A.R. Davelaar.  
Startzondag
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering;  
pastoor J. Hermens, Sostenuto.

Zaterdag 2 oktober
ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur: Gezinsviering; pastoor 
J. Hermens, Kinderkoor.

Zondag 3 oktober
BRONKERK
10.00 uur: ds. A.R. Davelaar.  
Maaltijd van de Heer.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering;  
Pastoraal Team, Joko Trees.

Zondag 26 september
Het is vandaag startzondag en 
onze voorganger is ds. Regina  
Davelaar.
Thema: Kom je huis uit!
We volgen het thema van 
de burendag op zaterdag 25  
september. In het verlengde 
van die activiteiten (zie elders 
in deze Bron) houden we een 
openluchtdienst op het grasveld 
aan de Wijenburg achter de kerk  
(programma staat ook elders in 
deze Bron). We komen namelijk 
niet alleen ons huis uit, maar ook 
ons kerkgebouw! We lezen over 
Zacheüs, hij werd aangespoord 
om de boom uit te komen en Je-
zus in zijn huis te ontvangen. Zo 
worden ook wij aangespoord om 
in beweging te komen om an-
deren te ontmoeten. We lezen  
Lucas 19: 1-10.

Diaconie collecte: Kerk in Actie  
-  Vredesweek.

Uitgangscollecte: Stichting 
Leergeld.

Zondag 3 oktober
Vandaag vieren we de Maaltijd 
van de Heer en nemen we af-
scheid van onze kerkelijk wer-
ker Remko Groen. Ds. Regina  
Davelaar gaat vanmorgen voor. 
Uit Kind op Zondag: Waar is  
iedereen?
Een vrouw is betrapt op overspel. 
Ze wordt bij Jezus gebracht met 
de vraag: ‘Moet ze gestenigd wor-
den?’ Jezus schrijft in het zand en 
antwoordt: ‘Wie zonder zonde is, 
laat die als eerste een steen naar 
haar werpen.’ 
We lezen Johannes 8:1-11

Diaconie collecte: Kerk in Actie.
Uitgangscollecte: Stichting
Leergeld.

BEREIKBAARHEID PREDIKANTEN
Ds. Regina Davelaar: bij voor-
keur op maandag, dinsdag en  
donderdag - 06 1283 7524.
Ds. Eline van Iperen: bij voorkeur 
’s morgens op maandag tot en 
met vrijdag - 055 8438214.

MELDPUNT BIJ OVERLIJDEN
Marinus Ditzel, tel. 06-3482 7579
b.g.g. Ans van Amersfoort,  
tel. 06-5558 8273.

Kerkdiensten

Burendag en aansluitend Vredes-
week: omzien naar elkaar dichtbij, 

maar ook veraf.

BIJ DE DIENSTEN

Zondag 10 oktober start het 
vierde seizoen van Feestje in 
de Bronkerk. Die middag hopen 
we weer veel kinderen met hun 
(groot)ouders welkom te mogen 
heten. En dat geldt niet alleen 
voor kinderen vanuit de Bron-
kerk, maar ook voor alle andere 
Ugchelse kinderen. Het geheel 
is geschikt voor de leeftijd van 
ongeveer 3 t/m 11 jaar.

Vier keer in dit seizoen organi-
seren we zo’n gezellige middag, 
die bestaat uit drie onderdelen: 
samen ontdekken, samen vieren 
en samen eten, en dat allemaal 
rond een Bijbels verhaal. Eerst 
is er de keuze uit diverse activi-
teiten, bv een knutselwerkje, een 
spel, een buitenactiviteit, iets 
lekkers maken en/of een proefje 
doen, maar ook een gesprekje. 

Bij ‘samen vieren’ wordt er een 
Bijbelverhaal verteld en worden 
er enkele liedjes gezongen; dat 
doen we in de kerk. Tot slot gaan 
we aan tafel: soms eten we pan-
nenkoeken, soms mag je zelf 
iets maken. In ieder geval pro-
beren we, met inachtneming van 
de coronaregels, deze middag 
met een eenvoudige maaltijd ge-
zellig af te sluiten.

Wil je dit als gezin ook eens 
meemaken? Kom dan samen en 
beleef dit mee. Omdat we graag 
willen weten hoeveel mensen er 
komen graag uiterlijk 7 oktober 
opgeven via feestjeindekerk@
bronkerk.nl. We starten om vier 
uur en om ongeveer half zeven 
is het afgelopen.

Komen jullie ook?

wo  22 sept.   Psalm 102:13-29
do  23 sept.   Spreuken 13:1-9
vrij  24 sept.   Spreuken 13:10-25
za  25 sept.   Psalm 62
zo  26 sept.   Efeziërs 4:1-16
ma  27 sept.  Efeziërs 4:17-24
di  28 sept.    Efeziërs 4:25–5:2
wo  29 sept.   Efeziërs 5:3-20
do  30 sept.   Spreuken 14:1-14
vrij  1 okt.      Spreuken 14:15-24
za  2 okt. Spreuken 14:25-35
zo  3 okt. Johannes 8:1-11
ma  4 okt. Johannes 8:12-20
di  5 okt. Johannes 8:21-36

Feestje in
de Bronkerk

Vertrek van ds. Regina Davelaar
Op zondag 5 september heeft ds. Regina Davelaar de 
Bronkerkgemeente verteld dat zij per 1 januari stopt 
als predikant van de Bronkerk. De partner van Regina, 
die nu nog predikant is van de Goede Herderkerk in 
Apeldoorn, heeft een beroep aangenomen naar de Kei-
zersgrachtkerk in Amsterdam. Ze zal daar vanaf januari 
werkzaam zijn. Het gezin gaat ook in Amsterdam wonen.  

Regina was in eerste instantie van plan heen en weer te 
gaan reizen. Het contact met de Bronkerk zou daardoor 
wel minder intensief en meer op afstand komen. Dit leek 
haar geen gewenste situatie waarop ze het besluit heeft 
genomen afscheid te nemen van de Bronkerk.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de af-
scheidsdienst zal zijn en hoe het afscheid vorm zal krij-
gen. Daarover hopen we u in een volgende Bron meer 
te kunnen vertellen.

Uit de Bijbel



DE BRON 22-09-2021 4



DE BRON 22-09-2021 5

De scholen zijn weer begonnen 
en ook het JUB zit niet stil. Zo-
als jullie wellicht zien hebben 
wij ons logo een upgrade ge-
geven! Wij zijn er erg blij mee, 
hiermee zijn wij van uit UB goed 
herkenbaar als jeugdafdeling.

Uiteraard zijn wij ook druk be-
zig om weer leuke activiteiten te 
organiseren voor de Ugchelse 
Jeugd. 

Vrijdagavond 24 september 
zal er weer een Cola disco 
georganiseerd worden in UB! 
Deze disco is voor kinderen 
van groep 4 t/m 8 en duurt van 
19:00 – 21:00 uur, kom je ook 
gezellig dansen op zelf aan te 
vragen muziek?
Deze disco is gratis toeganke-
lijk in het kader van de Buren-
dag op zaterdag 25 september.

Op zaterdag 9 oktober wordt er 
’s middags een kleedjesmarkt 
georganiseerd op de parkeer-
plaats van UB! Dus zoek je 
spullen uit, vraag bij je (groot-) 
ouders of er nog spullen zijn 
welke je mag verkopen! 

Mocht je niets hebben om te 
verkopen dan ben je natuurlijk 
welkom om te kijken of er nog 
leuke spullen te koop zijn!

De kleedjesmarkt start om 14:00 
uur, je mag vanaf 13:30 uur je 
spullen komen uitstallen wij ver-
wachten rond 16:00 uur te ein-
digen. Jij komt toch ook?! Opge-
ven voor de kleedjesmarkt via  
jeugdub@hotmail.nl

Vanaf 27 september a.s. krijgt 
Ugchelen weer een busver-
binding in het dorp en naar 
Apeldoorn-centrum en station. 
Tijdens de Burendag op 25 
september kun je kennis ma-
ken met de Buurtbusvereniging 
Ugchelen die de dienstregeling 
gaat uitvoeren. De buurtbus 
staat voor deze gelegenheid 
van 13.00 tot 15.00 uur achter 
Ugchelens Belang. Enkele be-
stuursleden zijn aanwezig om 
informatie te geven over route, 
dienstregeling, tarieven e.d. 

Vroege vogels en laatbloeiers 
gezocht: Heb je belangstelling 
om ook vrijwillig chauffeur op 
de Buurtbus te worden? Voor-
al voor de eerste en de laatste 
ritten van een dag zoeken we 
nog leden. Informeren en in-
schrijven kan ook tijdens deze 
burendag.

Nieuws vanuit het JUB

Burendag 2021: ‘Kom je huis uit!’
Verdeeld over dertien straten en buurten doen ruim 
vijfhonderd inwoners van Ugchelen op zaterdag 25 
september mee aan Burendag 2021. Een enorm 
aantal! Dankzij de enthousiaste medewerking van 
onze sponsoren en veel coördinatoren is dit moge-
lijk.  Maar er is meer!!!!

• Coladisco.  Voor de kinderen/jongeren in Ugche-
len is er op vrijdagavond 24 september van 19-
21 uur een gratis coladisco in de grote zaal van 
Ugchels Belang. Kinderen hebben onbeperkt toe-
gang, ouderen  moeten buiten blijven. 

• Spelletjes voor de kinderen bij de brandweerka-
zerne. Op  zaterdag 25 september van13-15 uur 
kunnen kinderen deelnemen aan spelletjes die 
georganiseerd worden door de vrijwillige Brand-
weer van Ugchelen. Locatie G.P. Duuringlaan.

• Kennismaken met clubs en verenigingen. Op  
zaterdag 25 september van 13-15 uur. 

U kunt dan een kijkje nemen bij de mooie tuin van  
‘Ugchelen Bloeit’ , Bogaardslaan /hoek Hulkestein. 
Voor informatie, meewerken, in ieder geval staat de 
koffie klaar!

De buurtbus die op 27 september gaat rijden staat 
bij Ugchels Belang. Info voor vrijwilligers en geïnte-
resseerden is daar te verkrijgen.  

Lezen van historische boeken. Is geschiedenis ook 
uw passie en wilt u daarover in gesprek gaan met 
andere lezers dan bent u welkom bij Theo Tomas-
sen, Molecatenlaan 84 . Hij kan u alles over deze 
gezellige leeskring vertellen. 

DIO-Ugchelen 
herbergt al jaren 
in haar zesenze-
ventig jarig be-
staan de sporten 
dans, gymnas-

tiek(turnen), freerunning, judo en volleybal. Met haar 
vierhonderd leden is DIO een vitale en financieel 
gezonde vereniging. Naast het sporten huldigen het 
bestuur, de trainers en de leden een clubcultuur die 
zich laat omschrijven met de kernwoorden gezel-
ligheid, gemoedelijke sfeer, laagdrempelig kunnen 
sporten en een ‘dorpse sfeer’. We zien de clubcul-
tuur die uitgedragen wordt door onze trainers en de 
altijd actieve jeugdcommissie, als het succes van 
DIO!

En toch moeten we vooruit blijven denken en doen.  
Het bestuur heeft met haar leden de afgelopen an-
derhalf jaar stappen gezet om de continuïteit van 
het volleybal binnen de vereniging te verbeteren. 
Daarvoor is verbinding gezocht met volleybalvereni-
gingen die qua ambitie, grootte en clubcultuur grote 

overeenkomsten hebben. En daaruit is de volleybal 
vereniging Primavo voortgekomen. De algemene le-
denvergadering (ALV) heeft onlangs ingestemd met 
het samengaan van Primavo en de afdeling volley-
bal van DIO  in de nieuwe vereniging DIAVO. Het 
vormen van DIAVO met haar bijna 300 leden zal in 
de loop van dit jaar zijn beslag krijgen. Voor allerlei 
lokale activiteiten zoals het buurtvolleybaltoernooi 
en de activiteiten die de jeugdcommissie organi-
seert, is er nauwe samenwerking met DIAVO afge-
sproken en zal er weinig veranderen. Ook blijven 
dezelfde sporthallen in Ugchelen voor het volleybal 
in gebruik.   

Voor de vereniging DIO-Ugchelen is het een ader-
lating maar de continuïteit van het volleybal staat 
voorop. DIO concentreert zich in de toekomst de 
sporten gymnastiek(turnen), dans, freerunning en 
judo!

Herman Holtkamp
(voorzitter DIO-Ugchelen)

DIO en Primavo bundelen de krachten
VOLLEYBALVERENIGING

Buurten in de Buurtbus
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Het inloophuis van Stichting 
‘kLEEF! is er voor mensen die 
geraakt zijn door kanker, en voor 
hun naasten. Veel mensen kennen 
onze stichting, maar weten niet wat 
er gebeurt achter de voordeur. Tij-
dens ons open huis op woensdag 
29 september, geven we iedereen 
de gelegenheid om kennis te ma-
ken met het inloophuis en staan 
de deuren open voor alle belang-
stellenden. U bent van harte wel-
kom tussen 10.00 tot 15.00 uur.  
Gastheren en gastvrouwen staan 
klaar om uw vragen te beantwoor-
den en om u rond te leiden door 
het huis. Stichting ‘kLEEF! is een 
laagdrempelig inloophuis aan Vos-
selmanstraat 4 in Apeldoorn voor 
mensen die met kanker worden 
geconfronteerd en/of hun naasten 
of nabestaanden. Tijdens de ope-
ningsuren kunt u binnen lopen en 
kunt u er met al uw vragen terecht. 
Deskundige gastvrouwen en gast-
heren hebben ruim de tijd voor u 
in een veilige omgeving. Maar in 
het huis kunt u ook kennismaken 
met verschillende activiteiten, ge-
spreksgroepen en spreekuren.

We starten op dinsdag 5 okto-
ber om 9:30 bij Tennisclub Ug-
chelen Ugchelsegrensweg 10, 
7339 CT Ugchelen. Op dit mo-
ment is de route nog niet bekend 
. De route zal ongeveer 12 km 
zijn. Deelname is gratis. Info via:  
wandeleninugchelen@gmail.com

Bij een aantal mensen uit 
Apeldoorn is de wens ontstaan om 
een kinderclub op te starten voor 
de kinderen van het azc. Voor we 
daadwerkelijk kunnen starten heb-
ben we nog twee mensen nodig 
die mee willen draaien in het team, 
om samen vorm te geven aan de 
opstart van deze kinderclub. Wan-
neer de kinderclub eenmaal van 
start is gegaan, zullen er meer vrij-
willigers nodig zijn. Een kinderclub 
bij azc Apeldoorn! Een plek waar 
kinderen heerlijk kunnen spelen, 
luisteren, zingen en knutselen. 
Een plek waar ze de onzekerheid 
even kunnen vergeten en waar ze 
kind kunnen zijn. Een plek waar 
ze horen over de liefde van Je-
zus, ook voor hen. Heb jij hart voor 
kinderen? Wil jij hen in aanraking 
brengen met de liefde van Jezus? 
Dan komen we graag met jou in 
contact! Bij interesse of vragen: 
bel of mail gerust!  Kijk ook eens 
op: https://www.gave.nl/kinder-
werk. Contactpersoon is Charlotte  
Molenaar charlotte.molenaar99@
gmail.com | 06-51442762.

Ugchelen in beweging
OVERWEGING

Komend weekend is het dan zover: na negen-
tien maanden, bijna twee jaar, komt er een ein-
de aan de anderhalvemetersamenleving. Reden 
voor een feestje! En dat komt mooi uit, want de 
versoepelingen vallen samen met een belangrijk 
weekend voor Ugchelen. ‘Kom je huis uit!’ is het 
thema. Zaterdag komen we ons huis uit voor een 
gezellige koffieochtend en/of een middagje bor-
relen met de buren. Tussendoor kan je terecht bij 
je nieuwe hobby, sport of andere organisatie die 
de deuren voor je openzetten. En zondag komen 
we ons huis uit voor de openluchtdienst achter 
de kerk om zo de start van een nieuw seizoen te 
vieren.

We beginnen zondag met een warming-up, want 
we zijn wel een beetje stram geworden van zo-
veel maanden lockdown. Het is tijd voor wat rek-
ken en strekken, hupsen en springen, zodat we 
weer in de benen komen en een beetje soepel 
worden. Het vergt ten slotte oefening en ook wel 
wat durf om je huis uit te komen en je weer in 
een grotere groep mensen te begeven. Dit week-

end komen we nog buiten samen (hopen op mooi 
weer!), maar het mag straks ook weer binnen. 
Best een beetje spannend als je het mij vraagt. 
En de kwetsbaren onder ons zullen met deze ver-
soepelingen juist weer extra voorzichtig zijn en 
misschien zelfs wel opnieuw veroordeeld tot bin-
nen blijven. Laten we hen niet vergeten!

Ik kijk uit naar een weekend vol ontmoeting, ge-
zelligheid en sportiviteit. Op naar een seizoen 
waarin we weer samen kunnen bewegen, samen 
kunnen genieten van gezamenlijke interesses en 
ons prachtige dorp, samen ons volkslied zingend:

Ugchelen, O Ugchelen wie hold zo van oe
Met al oe kleinzielig en därpse gedoe
Ie lik doar zo mooi tegen Apeldoorne an
Ie bint nog gien stad en doar holle wie zo van

Ugchelen in beweging! Doe je mee?

Ds. Regina Davelaar

Het Noaberschap staat nog steeds voor u klaar!

Open Huis bij
Stichting ‘kLEEF!

Wandelen in Ugchelen

Vrijwilligers gezocht 
voor kinderbijbelclub 

We weten allemaal dat het leven er al anderhalf 
jaar lang anders uitziet. U zult begrijpen dat Corona  
veel consequenties heeft  gehad voor de hulpvra-
gers en vrijwilligers van het Noaberschap.

Het was heel begrijpelijk dat de dorpsbewoners 
met een hulpvraag zo min mogelijk mensen over de 
vloer wilden. Hetzelfde geldt voor de vrijwilligers: 
“Je wilt niet het risico lopen een hulpvrager te be-
smetten en ook voor mezelf ben ik voorzichtig.”

Hierdoor waren er beduidend minder hulpvragen 
dan vóór de pandemie, maar zo langzamerhand 
weet men ons weer te vinden. We voelen ons weer 
iets veiliger, al blijven we nog wel wat voorzichtig.
Bij deze willen we aangeven dat we nog steeds 
openstaan voor hulpvragen.
- wordt het lastig voor u om boodschappen te doen? 
- vindt u het fijn als er regelmatig iemand komt  
   koffiedrinken? 
- zoekt u een wandelmaatje?

- zou het fijn zijn als iemand u naar de specialist in 
  het ziekenhuis kan brengen?
- heeft u vragen over uw computer?
- ook andere vragen zijn mogelijk.

Belt u ons en wij kijken wat we voor u kunnen doen. 
Zie telefoonnummers onderaan.

Verder willen we een oproep doen voor vrijwilli-
gers. Onze lijst is door ziekte, verhuizingen, enz. 
wat kleiner geworden. Er is met name behoefte aan  
mensen die voor de gezelligheid bij een ander op 
bezoek willen gaan.

Wilt u hier meer informatie over, dan kunt u altijd 
bellen met:

Floortje van der Heijden tel.nr.: 06 41808328
Annemieke Debets  tel.nr.: 06 14976776
Wineke Blom  tel.nr.: 06 41816541
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In plaats van deelnemende woningen bezoeken, komt de NVM-makelaar dit keer bij jou thuis in Ugchelen, 
op zaterdag 2 oktober. Uit onderzoek door de NVM kwam naar voren dat huiseigenaren diverse woonvra-
gen hebben en op zoek zijn naar deskundig en persoonlijk advies. Daarbij komt dat we er vanwege covid 
nog geen voorstander van zijn, dat mensen nu massaal woningen gaan bezoeken.

Hoe ziet de nieuwe NVM Open Huizen Dag eruit? In vorige edities lieten we potentiële kopers laagdrempe-
lig kennismaken met het woningaanbod. Dit keer komt de NVM-makelaar laagdrempelig bij jou thuis langs 
om vrijblijvend je woonvragen te beantwoorden.  

Ga voor meer informatie naar onze website; www.buurman.nl of neem telefonisch contact op met Buurman 
Makelaardij, via 055-5332915. 

Jumping Ugchelen
Alweer voor de tiende keer stond Jumping  
Ugchelen op de agenda bij ponyclub de Bosruiters 
uit Ugchelen. Tijdens deze wedstrijd wordt er ge-
streden om de Gouden Cap. Onder goede weers-
omstandigheden kon het talrijke publiek genieten 
van mooie ponysport. De deelnemers aan Jumping  
Ugchelen rijden verschillende springparcoursen: een 
progressief parcours om de Herman Bos Trofee, de 
Derby van Ugchelen en tot slot de Grote Prijs van  
Ugchelen.  Tijdens deze parcoursen komt het aan op 
rijstijl, techniek, snelheid, durf en springvermogen. 
Parcoursbouwer Rogier Bos had drie prachtige, se-
lectieve, maar wel ponyvriendelijke parcoursen ont-
worpen. 

Hoogtepunt van de dag was de spectaculaire Grote 
Prijs van Ugchelen, waarbij één van de ouders van de 
deelnemers ook in actie moesten komen. Aan het eind 
van de dag werd er een totaalklassement opgemaakt 
van de verschillende onderdelen. De verrassende 
overall winnaar van Jumping Ugchelen 2021 was Me-
gan Broekhuizen met Ester. Zij ontving de hoofdprijs 
van de dag: de Gouden Cap. Onder aanvoering van 
de nieuwe kampioen werd de prijsuitreiking afgeslo-
ten met de traditionele ereronde op muziek.

Meer informatie over ponyclub de Bosruiters: www.
bosruiters.nl

Zoals al eerder bekend gemaakt, 
is toneelvereniging Ernst en Luim 
er in 2020 mee gestopt. Er zou 
toen een verkoopdag gehouden 
worden om allerlei spullen te ver-
kopen. Maar door de vervelende 
corona kon en mocht dit niet door-
gaan. Na een jaar van spanning en 
onzekerheid, kunnen wij nu toch 
starten met de verkoopdag. Deze 
staat nu gepland voor zaterdag 
9 oktober in gebouw Ugchelens 
Belang. De verkoop zal plaats-
vinden van 13.00 tot 15.00 uur.  
Vriendelijke groet, bestuur en le-
den van toneelvereniging Ernst 
en Luim.

Het Fietsgilde Apeldoorn houdt 
dinsdag 28 september een recre-
atieve fietstocht naar Bruggelen 
en De Krim. Op de Herenhul, een 
wat afgelegen heuveltop in het 
Engelanderholt,  herinnert een 
zwerfsteen aan het roemrijke ver-
leden van deze plek.  Hier werd 
in de late middeleeuwen recht 
gesproken, hier vergaderden de 
hertog van Gelre met edelen, rid-
ders en afgevaardigden van de 
Gelderse steden. Deze dagtocht 
van ca. 40 kilometer vertrekt om 
10.00 uur vanaf de parkeerplaats 
Dubbelbeek bij Zwembad Aqua-
centrum Malkander, Apeldoorn. 
De route gaat over verharde en 
soms onverharde wegen en pa-
den door heuvelachtig gebied. U 
moet zich van tevoren aanmelden, 
het liefst via e-mail (fietsgilde@
ziggo.nl), maar telefonisch kan 
ook op werkdagen tussen 18.00 
en 20.00 uur (06-83605380). 
Voor nadere informatie: zie  
www.fietsgilde-apeldoorn.nl of  
telefonisch 055 - 843 05 34.

De Dierenbescherming houdt 
haar jaarlijkse collecte van 4 okto-
ber tot en met 9 oktober.  Bij de 
supermarkten is het Beter Leven 
Keurmerk te vinden op bijna alle 
vlees en vleesproducten. Een 
keurmerk dat door de Dierenbe-
scherming is opgezet. Voor de 
aanschaf van hond, kat of konijn 
is al jaren het dierenasiel De Kui-
pershoek aan de Kuipersdijk in 
Apeldoorn een vertrouwd adres. 
Dit dierenasiel is, samen met 
de dierenambulances die ook in 
Ugchelen rijden,  onderdeel van 
de organisatie waarvoor deze 
collecte wordt gehouden.  Wie 
een handje wil helpen met col-
lecteren, kan zich aanmelden bij 
Wilma Pothoven, tel. 5337700 of  
wilma.pothoven@gmail.com.

Verkoop van toneel-
attributen Ernst en Luim

‘Makelaar komt bij jou thuis voor advies’
NVM OPEN HUIZEN DAG

Fietstocht naar Bruggelen 
en De Krim

Collecte voor 
Dierenbescherming
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DVDuiker toont vrijdag 8 okto-
ber de film The Little Comrade.

The Little Comrade is een in-
drukwekkende film uit 2018, 
geregisseerd door Moonika 
Siimets die de jaren vijftig in 
Sovjet-Estland vanuit een uniek 
perspectief in beeld brengt. Het 
verhaal is gebaseerd op twee 
autobiografische romans van 
Leelo Tungal, een geliefd auteur 
in Estland.

Het is 1950 en Sovjet-Estland 
gaat gebukt onder de Stalinisti-
sche terreur. Als de moeder van 
de 6-jarige Leelo wordt afge-
voerd, zegt ze tegen haar: ‘als 
je je goed gedraagt, zal ik snel 
terug zijn’. Woorden die Leelo 
niet kan vergeten. Ze doet daar-
om haar uiterste best om braaf 
te zijn, maar wat precies goed 
en fout gedrag is, wordt steeds 
verwarrender. Waarom is de 
Estlandse vlag ineens verbo-
den? Wie is toch die vijand van 
het volk? Ondanks alle pogin-
gen om zich goed te gedragen, 
rolt Leelo van het ene probleem 
in het andere. En diep van bin-
nen groeit bij het kleine meisje 
de angst dat het haar schuld is 
dat haar moeder nog steeds niet 
thuis is.

U bent van harte uitgenodigd 
voor deze film van DVDuiker, de 
eerste na een lange tijd vanwe-
ge de coronamaatregelen. De 
filmavond begint om 19.45 uur, 
inloop 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’.

Van vrijdag 29 oktober tot en 
met zaterdag 11 december is 
de jaarlijkse oliebollenactie van 
Vereniging Ugchelens Belang.  
Wil je meehelpen als bakker, ver-
koper, koerier of beslagmaker, 
of heb je nog vragen over deze 
actie, stuur dan een mail naar  
ub.ugchelen@gmail.com.

The Little Comrade

UB zoekt vrijwilligers
voor oliebollenactie

Op de duofiets door Ugchelen
FIETSMAATJES APELDOORN

In en rondom de gemeente 
Apeldoorn kun je heerlijk fietsen. 
Voor inwoners die minder mobiel 
zijn, is die mooie omgeving he-
laas maar beperkt toegankelijk. 
Terwijl het juist dan extra fijn is 
om lekker naar buiten te gaan, in 
beweging te blijven en onder de 
mensen te zijn.
 
‘Fietsmaatjes’ is een landelijk ini-
tiatief dat iedereen die niet (meer) 
zelfstandig kan fietsen in staat 
stelt om samen met een fietsma-
tje (vrijwilliger) op een elektrisch 
ondersteunde duofiets op pad te 
gaan. Nu zijn duofietsen vaak al-
leen beschikbaar voor bewoners 
van instellingen. Fietsmaatjes 
maakt ze ook toegankelijk voor 
mensen die nog thuis wonen. 
 
De wind door de haren. Je favoriete route van vroe-
ger fietsen. Door de trapondersteuning kan dit naar 
eigen vermogen. Onderweg gezellig contact met je 
fietsmaatje die naast je zit. Wij vinden dat Fietsmaat-
jes in de regio Apeldoorn niet mag ontbreken. 
 
Nieuwsgierig? Op donderdag 7 oktober vanaf 19.30 
houden we een informatiebijeenkomst. Na opgave 
ontvangt u de nader te bepalen locatie. Iedereen die 
het leuk vindt om meer over Fietsmaatjes te horen, 
eenmalig mee te denken of eventueel als samenwer-
kingspartner, mede-initiatiefnemer of (fiets)vrijwilliger 
een steentje bij te dragen, is welkom! Graag gaan we 
met u in gesprek over de meerwaarde van een derge-
lijk burgerinitiatief voor de gemeente Apeldoorn. Ook 
zijn we benieuwd naar uw vragen en tips. Op basis 
van deze bijeenkomst besluiten we of er voldoen-

de draagvlak is om daadwerkelijk met Fietsmaatjes 
Apeldoorn van start te gaan.
 
De initiatiefnemers zijn:
- Stephan de Ru uit Apeldoorn, enthousiast geworden 
door zijn vader die bij Fietsmaatjes Alphen aan den 
Rijn fietsvrijwilliger is;
- Marijke Booijink uit Ugchelen, voormalig fietsvrijwil-
liger en coördinator bij Fietsmaatjes Leiden Leider-
dorp;
- Jeroen van Meijgaarden uit Ugchelen, zelf fanatiek 
fietser.
 
Graag aanmelden voor de informatiebijeenkomst via: 
fietsmaatjesApeldoorn@hotmail.com
Meer informatie: www.fietsmaatjes.nl

Ledenvergadering Dorpsraad Ugchelen
Wij nodigen u uit voor de openbare algemene ledenver-
gadering van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen op dins-
dag 28 september 2021 om 19.30 uur in het dorpshuis 
Ugchelens Belang aan de Bogaardslaan. Maatregelen 
met betrekking tot corona zullen moeten worden nage-
leefd volgens de dan geldende RIVM-regels.
 
De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening;
2. Mededelingen;
3. Wijziging Statuten, Vereniging Dorpsraad Ugchelen;

(Nieuwe Statuten, vanaf 21 september op de website  
www.dorpsraadugchelen.nl, leden krijgen e-mail, pa-
pieren versie in Dorpshuis);

4. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 23 april 
2019;

5. Goedkeuring  jaarverslag 2019 / 2020: een verant-
woording van de activiteiten van de dorpsraad in 
2019 / 2020, met daarin opgenomen het financieel 
verslag (de verslagen zijn op de vergadering beschik-
baar);

6. Bestuursverkiezing / her-benoeming bestuursleden
Het bestuur bestond in het verenigingsjaar 2019 
/ 2020 uit de volgende leden: Wineke Blom, Leo 
Mooijman, Ron Brummelkamp, Henk Laurens, Wil-
lem van Toorn en Vicky Huijsdens. Op 1 april 2020 

is het voltallige bestuur vereniging Dorpsraad Ug-
chelen afgetreden. Een oproep in De Bron voor een 
nieuw bestuur heeft vijf kandidaat leden opgeleverd, 
namelijk: Bas ter Riele, Tom Mulder, Harco Wolters, 
Maik van Liempt, Ron Brummelkamp en Diane Kok-
ke. Tegenkandidaten, lid van de vereniging, kunnen 
zich tot uiterlijk 21 september 2021 schriftelijk melden 
bij de secretaris. De kandidaatstelling moet worden 
voorzien van minimaal vijf handtekeningen van leden 
van de vereniging.

7. Benoeming kascommissie 2021;
8. Vaststelling begroting verenigingsjaar 2021;
9. Rondvraag;
10. Pauze tot ongeveer 20.30 uur;
11. Presentatie / Informatie: Door het nieuwe Bestuur;
12. Sluiting.
 
Wij hopen u te mogen ontmoeten op deze vergadering.
 
Met vriendelijke groet,
Vereniging Dorpsraad Ugchelen
  
De verslagen zullen vanaf 18.45 uur in de zaal ter in-
zage liggen. Daarnaast zijn de vergaderstukken 
na 21 september te downloaden vanaf de website  
www.dorpsraadugchelen.nl

Copyright Foto: Fietsmaatjes.nl – Wim Schellekens
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Rouwen om het verlies van een partner, dat kun je al-
leen doen, of in samenspraak met lotgenoten. Het voor-
deel van dat laatste kan zijn dat je in contact komt met 
mensen die uit ervaring spreken, die herkennen wat jij 
meemaakt, en ook op zoek zijn naar de weg in dat on-
bekende ‘land’ waarin je terecht bent gekomen doordat 
je dierbare levensgezel er niet meer is.

Om hen met elkaar in contact te brengen, starten Ma-
rijke van der Roest en ds. Eline van Iperen dit najaar in 
Ugchelen een gespreksgroep voor rouwenden: ‘Verder 
na verlies’. De eerste bijeenkomst start op 4 november 
in De Duiker. Hoewel hun initiatief geboren is in de Bron-
kerk in Ugchelen, staat de gespreksgroep nadrukkelijk 
ook open voor niet-kerkelijk meelevenden. Het gaat im-
mers om mensen.  

“Wij willen op die manier mensen ruimte geven om hun 
gevoel onder woorden te kunnen brengen. Praten over 
de dood en over verlies is hier geen taboe” aldus Ma-
rijke en Eline, “en ervaring leert dat mensen veel aan 
elkaar kunnen hebben, juist omdat ze lotgenoten en dus 
ervaringsdeskundigen zijn.” 

Marijke en Eline zijn van plan de bijeenkomsten thema-
tisch op te zetten. Beginnend met een ochtend waarop 

ieder vertelt wie ze hebben verloren en hoe het allemaal 
gegaan is. Was er tijd om samen naar het afscheid toe 
te leven, of kwam het juist heel plotseling? En wat bete-
kende dat, voor jou, voor die ander, voor jullie samen? 
De thema’s in de daaropvolgende bijeenkomsten zijn 
bijvoorbeeld: ‘Moeilijke dagen, hoe kom je die door?’ en 
‘Wat geeft troost, en wat juist niet?’. Naast gesprekken 
staan er ook creatieve activiteiten op het programma, 
want soms kun je meer zeggen via een tekening, met 
muziek, of met symbolen dan met woorden. De initia-
tiefnemers hopen dat de deelnemers ervaringen gaan 
uitwisselen, en elkaar troost kunnen bieden in een 
moeilijke periode. “Het is geen therapie; wij geven enkel 
de aanzet om mensen met elkaar in contact te brengen 
en (bege)leiden het gesprek. En we hopen dat er iets 
groeit dat goed doet”.

Er wordt gerekend op een minimale groepsgrootte van 
zes personen. De bijeenkomsten vinden plaats op don-
derdag, van 10.00 – 12.00 uur in De Duiker (Hoenderlo-
seweg 10 in Ugchelen). De data zijn: 4 en 18 november, 
2 en 16 december, 6 en 20 januari. Opgeven kan tot 1 
oktober bij ds. Eline van Iperen, predikantEI@bronkerk.
nl, 055-8438214.

ds. Eline van Iperen

De komende maanden kunt u 
goederen brengen voor de Water-
loopleinmarkt op de laatste woens-
dagmorgen van de maand, tussen 
09.00 en 11.00 uur.  In verband met 
de ruimte nemen we geen kleding, 
meubels en zomerartikelen aan. 
Grote spullen kunnen we helaas 
niet bergen. Bij twijfel kunt u bellen 
met Hettie Wouda, 055-5221201. 
Meer informatie kunt u ook vinden 
op www.bronkerk.nl

Na een lange tijd van stilte is het ge-
lukkig weer mogelijk: er is weer een 
Eetcafé Duikeruit! Iedereen vanaf 
60 jaar is van harte uitgenodigd om 
hieraan  mee te doen op zondag 17 
oktober. Om 12.00 uur bent u wel-
kom in de Duiker, Hoenderloseweg 
10 om elkaar te ontmoeten  en ge-
zellig samen te genieten van  een 
versbereide driegangenmaaltijd. 
De kosten zijn € 7,50 per persoon, 
exclusief de drankjes. Aanmelden 
is wel noodzakelijk, dit kan tot vrij-
dag 15 oktober bij Marinus, tel. 
06-348.27.579 of bij Ans, tel. 06-
555.88.273.

‘Verdieping en Ontmoeting’ (voor-
heen Vorming en Toerusting). On-
der deze nieuwe titel is er ook dit 
jaar weer een programmaboekje 
samengesteld waarin alle activi-
teiten zijn opgenomen die er in en 
rondom de Bronkerk plaatsvinden. 
Het boekje geeft een overzicht 
van het seizoen 2021-2022. Op de 
website van de Bronkerk komt het 
te staan, maar het is ook mogelijk 
een papieren versie op te vragen. 
Daarvoor graag een mailtje naar 
scribakr@bronkerk.nl.

De heer of mevrouw C. Klein Essink 
stuurde de volgende oproep naar 
de redactie van De Bron: “Onlangs 
heb ik hier in Wageningen iemand 
ontmoet die, net als ik, in Ugchelen 
is geboren en als kind en jongvol-
wassene heel veel herinneringen 
heeft aan ‘ons’ dorp. We hadden 
een heel gezellige middag. Veel ge-
praat. ‘Weet je nog dat………? En 
toen……….’ Ik kon hem mijn boek 
laten zien van Hans Boon over  
Ugchelen. Hij was erg enthousiast. 
Binnenkort viert hij zijn 88ste ver-
jaardag. Het zou fijn zijn als ik het 
boek voor hem kan kopen. Wie kan 
mij helpen?!” Reacties zijn welkom 
via t.kleinessink@chello.nl.

Waterloopleinmarkt

‘Een land waar je de weg niet kent’
GESPREKSGROEP VOOR ROUWENDEN

‘In balans’ met Oefentherapie Cesar
‘In balans zijn’ kan je letterlijk nemen als je het hebt 
over vallen en opstaan. In de valpreventieweek van 
27 september tot 3 oktober zullen wij hier in de praktijk 
Oefentherapie Cesar Ugchelen extra aandacht aan 
besteden. Heeft u interesse in onze tips en adviezen, 
neem dan contact met ons op.

Maar in balans zijn kan je ook figuurlijk benaderen. 
Heeft u balans in alles wat u doet? In activiteit en 
rust, in belasting en belastbaarheid, in inspanning en 
ontspanning, in willen en kunnen? In het afgelopen 
jaar gingen veel dingen ineens anders. Thuis werken, 
online vergaderen, sportscholen (tijdelijk) dicht en ga 
zo maar door. Hierdoor kan het zijn dat er ineens een 
disbalans in uw dagelijks leven is ontstaan. Ook nu 
alles weer beetje bij beetje opengaat en begint, kunt 

u ervaren dat het weer zoeken is naar balans. Hier-
bij kunnen klachten ontstaan als pijn in nek, rug of 
schouders, vermoeidheid, stress/spanning en slaap-
problemen. Als oefentherapeuten Cesar kunnen wij u 
helpen! Door niet alleen te kijken naar de klacht zelf, 
maar vooral ook waar die klacht vandaan komt. Heeft 
het te maken met uw houding en manier van bewe-
gen? Of spelen spanningen een rol bij het ontstaan of 
in stand houden van de klachten? De relatie zien tus-
sen oorzaak en gevolg is de basis voor de behande-
ling en het creëren van bewustwording, het (opnieuw) 
leren (her)kennen van je eigen gebruiksaanwijzing en 
het hervinden van de balans. 

Oefentherapie Cesar Ugchelen: Bogaardslaan 18a; 
055-5430119; www.oefentherapieugchelen.nl

Eetcafé Duikeruit

Verdieping en Ontmoeting

Boek gezocht

Bronnetje
Huishoudelijke hulp gevraagd

2 uur per 14 dagen
Telefoon 06-38283525
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Een goede kennis zegt regelma-
tig: “Ik heb weer behoefte aan 
een peuk.”
Nu wens ik ieder zijn plezier of 
genot. Met discussies over wel 
/niet verslaafd zijn en de moge-
lijke consequenties van teveel 
nicotine ben ik gestopt. ‘Stop-
tober’ probeert mensen over de 
streep te trekken 28 dagen niet 
te roken. Hans Klok is met zijn 
magische krachten ingescha-
keld om het stopproces te on-
dersteunen. Alle stoppers,  veel 
succes!!!

Roken is ieders goed recht, 
maar het is een kwalijke zaak 
dat twee van de drie peuken op 
straat gegooid worden en in het 
riool terecht komen. Elke peuk 
vervuilt 8 liter water! Filters zijn 
voor een deel van plastic en de 
plasticsoep spoelt al door de 
oceanen. Jammer, dat zoveel 
milieufreaks dit dan weer moe-
ten opruimen…

M’n kennis laat zich niet vac-
cineren tegen corona. Je weet 
niet wat ze in je lijf spuiten, wie 
weet word je er ziek van. Dat 
je ziek kunt worden van teveel 
peuken trekt hij in twijfel. “Opa 
rookte ook en werd 88.” Het 
klopt, niet iedereen wordt ziek 
van een peuk of corona, komt 
in het ziekenhuis of op de IC 
terecht.  Van alle mensen met 
corona in het ziekenhuis is bijna 
90 procent niet gevaccineerd. 
Je niet laten vaccineren is een 
goed recht. En natuurlijk helpt 
het verantwoord met je gezond-
heid om te gaan, gezond te eten 
en te sporten. Op grond van 
vrijheid, lichamelijke integriteit 
en het recht op eigen  keuzes is 
niet vaccineren te verdedigen. 

Maar wat als je ziek wordt en in 
het ziekenhuis belandt. Heeft 
dan de andere 90 procent het 
recht te zeggen: ‘Sorry, het was 
je eigen keus’. ‘Mijn operatie 
gaat nu voor, ik wacht al een 
half jaar.’ 

Zou het helpen de deur van 
het ziekenhuis dicht te houden 
als ze toch ziek worden? Eigen 
keus?  Eigen verantwoordelijk-
heid? Is gelijk de druk van de 
zorg af! 

De Peuk

Bronstspotter moet reserveren
WILDKIJKSCHERM HOOG BUURLO

Bezoekers van de edelhertenbronst bij het wild-
kijkscherm Hoog Buurlo moeten hun bezoek voor-
af reserveren.  Gezien de drukte bij de populaire 
wildkijkplek aan de Alverschotenseweg en de co-
ronaregels is voor deze oplossing gekozen. Re-
serveren van een kijkmoment moet  vanaf vrijdag 
10 september tot en met woensdag 6 oktober. De 
verplichting om te reserveren geldt alleen voor de 
avond tussen 17:00 en 20:15 uur. Elk kwartier kan 
er een groepje van maximaal 20 bezoekers achter 
het wildkijkscherm plaatsnemen om te genieten 
van de bronst.

De wildobservatieplaats Hoog Buurlo is een erg 
gewilde plek om van de edelhertenbronst te ge-
nieten, maar 1,5 meter afstand houden is hier met 
grote groepen onmogelijk. Afsluiten lag daarom 
voor de hand, zoals inmiddels bij andere natuuror-
ganisaties wel is gebeurd. In overleg met instan-
ties heeft Staatsbosbeheer besloten dit niet te 
doen en te gaan werken met een reserveringssys-

teem. Daarmee kunnen de bezoekers gestroom-
lijnd worden en blijft dit bijzondere moment in het 
leven van het edelhert voor iedereen te beleven. 
Er kan worden gereserveerd via de website van 
www.staatsbosbeheer.nl/wildhoogbuurlo

Staatsbosbeheer vraagt voor een bezoek aan het 
kijkscherm een bijdrage van 1,50 euro per vol-
wassene en kinderen betalen 1 euro. Door een 
bijdrage te vragen, kan Staatsbosbeheer deze 
openstelling realiseren en de bronstbeleving toch 
mogelijk maken in coronatijd. 

Een wildobservatieplaats is een locatie waar be-
zoekers vanachter een wildkijkscherm kunnen ge-
nieten van het Veluwse wild. Bezoekers kunnen 
hier de wilde dieren spotten in hun eigen leefge-
bied. Door het scherm storen de dieren zich niet 
aan de bezoekers. Het huidige wildkijkscherm aan 
de Alverschotenseweg is een populaire locatie 
omdat het wild zich hier vaak laat zien. 

Zaalsport Klingelbeek weer van start
Na anderhalf jaar gedwongen pauze is er weer gesport 
in de gymzaal aan de Klingelbeek. 

De corona-periode heeft onze vereniging geen goed ge-
daan. We willen graag samen sporten en bewegen en 
dat mocht niet. Ook zijn enkele leden vertrokken. Geluk-
kig was het weerzien van de overgebleven leden goed 
en plezierig. En er is weer fijn gesport. Nog niet heel 
fanatiek, want we moeten weer wennen.

Zaalsport Apeldoorn bestaat inmiddels 41 jaar. Ons 
40ste verenigingsjaar verliep dus zonder zaalsport. 
Maar nu sporten we weer wekelijks in drie verschillende 
gymzalen, waaronder één in Ugchelen. Met trimmen, 
conditie, volleybal en Zumba. Op de website van de ver-
eniging (www.zaalsportapeldoorn.nl) staat precies wan-

neer we wat doen. Nieuwe leden zijn van harte welkom. 
We sporten in gemoedelijke en ontspannen sfeer. Het 
accent ligt op bewegen en het op verantwoorde wijze 
gebruiken van allerlei spieren die je makkelijk vergeet 
als je je normale dagelijkse dingen doet. De contributie 
die we betalen is laag. Als we de zaalhuur en trainers 
kunnen betalen, dan zijn we tevreden.

Kom gewoon een keer meedoen. Dat mag twee keer 
vrijblijvend. Je kunt dan even ervaren hoe het is om bij 
onze vereniging te sporten. En je zult merken dat bewe-
gen goed voor je is. En hopelijk verloopt dit jaar normaal. 
Wij doen in elk geval allemaal ons best om de corona 
buiten de deur te houden.

Wie weet zien we je een keer verschijnen in de zaal.
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