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‘Veur et goeje doel’

 In 1970 was de eerste ‘kleedjesmarkt’ bij de Bronkerk. Het groeide 
in de jaren daarna uit tot de befaamde Waterloopleinmarkt en 

sindsdien is deze markt een  geliefde en vitale traditie in ons dorp 
gebleken. Hermen Bomhof, de Veluws talige dichter uit Ugchelen 

schreef er in 1982  het nevenstaande gedicht over. 
>> Lees meer over de historie van dit Ugchelse fenomeen 

op pagina 11Feesten én herdenken…

Op 10 mei wordt tijdens de al- 
gemene ledenvergadering van 
de Dorpsraad de Dorpsprijs 
Ugchelen 2021 alsnog bekend 
gemaakt. De prijs, bestaande 
uit het bronzen beeldje van de  
Papierschepper en een oorkon-
de, wordt uitgereikt in UB.

>> Lees verder op pagina 5

De lopers van de Bron zien steeds 
meer de NEE NEE sticker op 
de brievenbus. Prima om zo de  
papierberg te verminderen. Al-
leen …… dan mis je ook de 
Bron. Toch ons fraaie dorpsblad 
ontvangen? Een briefje op de 
brievenbus is dan voldoende 
met  ‘Wél de Bron’. De loper 
vriendelijk aanspreken of een 
mailtje naar: bronbezorger@
bronkerk.nl  kan natuurlijk ook.
Of tel. 055-5422382.

Uitreiking Dorpsprijs 
Ugchelen 2021

 
 Koningsdag 2022

Foto: Mischa Schoemaker / RVD

De Bron toch zeker wel !

Ugchelse HAIKu
ons koningshuis
vertrouwd als het verhaaltje
voor het slapengaan

Nico van Dam

Wij feliciteren onze koning en wensen hem gezondheid, geluk en wijsheid.

RIEMSELS VAN DE WEPEDOORNE 
Waterloopleinmark
‘t Is weer zo wied. De meimoand 
kwamp in ’t land. Un beste tied. De 
bomen zie’j’ weer bluujen en gruun is 
‘t gres. Bie ons wil dat beduujen,
dat met sukses, kordoat en biedehand
jonkvolk rondtrek, bezield van 
idealen, um opgewek de pruttel op 
te halen, meschien niks weerd, mar 
toch zo weerdevol, dat andern z’eert 
en doarveur wilt betalen met heel 
goed geld op onze mark op ’t plein.
Die senten telt. De pegels speult eur 
rol in ‘t karkewark, ’t jeugdwark veur 
groot en klein. Steunt dus de mark. 
Zet eers met animo oew spullen neer. 
Doet ze de mark kedo en koop ze 
weer op ’t plein van Waterloo. As z’oe 
vetelt: Da’s dan un rare boel, bedenk 
dan: ’t Geld is veur et goeje doel!

Ugchelen, mei 1982 
Hermen Bomhof.

Foto: Dirk Reiding
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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
Nico van Dam, tel. 3124044
Eindredacteur volgende Bron:
Jan van Middendorp, tel. 5333672
Fotograaf van deze Bron: 
Johan van Veen, tel. 5062373
Fotograaf volgende Bron:
Theo Logtenberg, tel. 5336253
Volgende Bron verschijnt op 4 mei
Kopij via: ugchelendebron@bronkerk.nl 
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 25 apr. 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. E. van Iperen, tel. 8438214
predikantEI@bronkerk.nl 
Ds. W. Kievit
predikantWK@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 
 
Meer informatie: www.bronkerk.nl

PRAKTISCHE GEGEVENS DORP
Politie Ugchelen:
Politie: Petra van Doorn, 0900-8844 
spreekuur dinsdag 18.30-19.30 uur
politiebureau Europaweg
Vereniging Dorpsraad Ugchelen:
Secretaris en ledenadministratie:
Harco Wolters, tel. 5215008
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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Kerkdiensten

Vakantiegeld Samen Delen 
gaat weer van start. ‘Dat er nog  
mensen zijn die iets voor een  
ander over hebben!’ ver-
zuchtte een mevrouw  
vorig jaar, toen ze een  
bijdrage ontving uit deze  
actie van 31 kerken – ook 
vanuit de Bronkerk –  in de 
gemeente Apeldoorn. Ze had 
tranen in de ogen. Ook dit jaar 
organiseren we dit gebaar van 
verbondenheid weer. Waar veel  
mensen het financieel goed 
hebben, is er een groeiende 
groep mensen die niet of nau-
welijks voldoende inkomen 
heeft voor de vaste lasten en 
dagelijkse boodschappen. 
Op vakantie gaan is er vaak 
helemaal niet meer bij. Doet 
u ook dit jaar weer mee? De 
actie loopt tot en met Pink-
steren – 6 juni. Tot die tijd 
zijn giften en aanvragen van 
harte welkom. Alle informatie 
leest u in de folder die bij deze 
Bron wordt meegestuurd of 
op  www.vakantiegeldsamen- 
delenapeldoorn.nl U kunt 
uw gift overmaken op  
rekeningnummer: NL 69 
RABO 037 37 40 298 t.n.v. de  
Diaconie Protestantse  
Gemeente Apeldoorn (PKN) 
o.v.v. Vakantiegeld Samen De-
len. Iedere bijdrage is welkom! 
Uw gift is aftrekbaar voor de 
belasting. U kunt ook geven via 
de QR-code.

wo 20 apr Jeremia 29:10-23
do 21 apr Jeremia 29:24-32
vr 22 apr Psalm 114
za 23 apr Jeremia 30:1-11
zo 24 apr Jeremia 30:12–31:1
ma 25 apr Jeremia 31:2-14
di 26 apr Jeremia 31:15-22 
wo 27 apr Jeremia 31:23-30
do 28 apr Jeremia 31:31-40
vr 29 apr Jeremia 32:1-15
za 30 apr Jeremia 32:16-25
zo 1 mei Jeremia 32:26-44
ma 2 mei Johannes 21:1-14
di 3 mei Johannes 21:15-25
wo 4 mei Psalm 55:1-16 

Bronkerk (http://www.bronkerk.nl) 
Onze Lieve Vrouwekerk  
(http://www.emmaus-apeldoorn.nl).
Informatie over de Bronkerk leest 
u ook in de digitale nieuwsbrief 
(DNB) van de Bronkerk. Hiervoor 
kunt u zich aanmelden via: 
aan_afmeldendigi talenieuws-
brief@bronkerk.nl

Online diensten
Bronkerk: via 
www.kerkomroep.nl en You Tube. 
Een link hiervoor staat op de 
website van de Bronkerk en in 
de DNB.

Onze Lieve Vrouwekerk: via 
Kerkdienstgemist.nl. 
Een link hiervoor staat op de 
website van de OLV.  
Randerode: alleen toegankelijk 
voor bewoners en dienstdoende 
vrijwilligers.

Zaterdag 23 april 
ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur Gebedsviering met  
diaken Ronald Dashorst    

Zondag 24 april
BRONKERK
10.00 uur: ds. W Blanken;  
Zutphen 
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering; 
pastoor J. Hermans; m.m.v.  

Robert Foppen en  Fons  
Kronenberg

Zaterdag 30 april 
ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur: Eucharistieviering; 
pastoor J. Hermans, m.m.v. Elni 
Vaasen en Lylian Huisman

Zondag 1 mei
BRONKERK
10.00 uur: ds. E. van Iperen
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering; 
pastoor J. Hermans, m.m.v.  
Credo

De diensten in de Bronkerk  
beginnen ook in de zomermaan-
den om 10 uur.

Zondag 24 april
Ds. Wim Blanken uit Zutphen is 
vandaag de voorganger.

Diaconie collecte: 
Project Moldavië
Uitgangscollecte: 
Stichting Schuldhulpmaatje
Apeldoorn

Zondag 1 mei
In deze dienst, die om 10 uur 
begint, gaat voor ds. Eline van 
Iperen.

Diaconie collecte: 
Eigen diaconie 
Uitgangscollecte: 
Stichting Sint’ Egidio

BEREIKBAARHEID PREDIKANTEN
Ds. Eline van Iperen: bij voorkeur 
’s morgens op maandag tot en 
met vrijdag - 055 8438214

MELDPUNT BIJ OVERLIJDEN
Ans van Amersfoort, 
tel. 06-5558 8273

‘Zoals een boom 
geplant aan helder water

zo is de mens 
die op de Heer vertrouwt’

Uit de bijbel

Voedselbank

BIJ DE DIENSTEN
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Vandaag hoorde ik op het journaal dat het morgen een 
hele mooie zonnige dag wordt, vooralsnog de warm-
ste dag van dit jaar.  Het mooie, warme, koude, natte 
en gure weer wisselt zich in vlot tempo af. Menig keer 
vraag je je af ‘was het in verleden ook zo grillig of heeft 
dit toch te maken met de opwar-
ming van de aarde’? Dat dit bij 
meer Ugchelenaren leeft zien 
we ook terug in de reeds door u 
ingevulde enquêtes want Duur-
zaam, Groen & Water is 1 van 
de 3 meest ingevulde thema’s.

Enquête: tussenstand uitkomsten tot op heden
Op het moment dat we dit schrijven zijn na publicatie in 
de Bron reeds tientallen enquêtes door U ingevuld en 
daar zijn we super blij mee!  Fijn om van u te horen wat 
leeft in Ugchelen. Wat heeft u ons als Ugchelenaar tot 
nu toe laten weten? Hieronder enkele high-lights. Van 
de 5 thema’s worden de thema’s Wonen en voorzienin-
gen (24%), Veiligheid en mobiliteit (22%) en Duurzaam 
groen en water (21%) als het meest belangrijk door u 
ervaren. Zorg en welzijn staat op plek 4, Sport en re-
creatie op plek 5. In deze Bron geven wij u alvast een 
tussentijds inkijkje in de uitkomsten behorende bij de 
thema’s Veiligheid & Mobiliteit en Sport & recreatie. 

Heeft u de enquête nog niet ingevuld? Dit kan nog 
steeds, uw input is zeer gewenst!
We maken meteen van de gelegenheid gebruik om 
onze enquête nogmaals bij u onder de aandacht te 
brengen, hoe meer ingevulde enquêtes we van u mo-
gen ontvangen, des te beter vertegenwoordigd dit de 
mening van de Ugchelenaren. Hierbij daarom nog-
maals de QR-code. Neem uw tablet of telefoon, zet de 
camera aan, richt uw camera op de code, waarna de 
QR-code automatisch ‘gelezen’ wordt. U wordt (zonder 
dus een feitelijke foto te nemen) direct doorgelinkt naar 
onze online enquête waar U meteen kunt starten met 
invullen. Lukt dit niet dan kan dit mogelijk liggen aan de 
instellingen van uw telefoon. 
Het is ook mogelijk om via de link op onze website 
www.dorpsraadugchelen.nl  onze enquête in te vullen.

Algemene Leden Vergadering Dorpsraad op 10 mei
Ook onze ALV van 10 mei a.s. brengen we nog graag 
bij u onder de aandacht. We starten die avond om half 
8 met de vergadering in Ugchelens Belang. Naast de 
officiële (verplichte) agenda punten zijn er die avond 
ook 3 sprekers. De commissie water, Hart Veilig 
Ugchelen en ook de Gemeente Apeldoorn komen aan 
het woord. Ook wordt die avond de Dorpsprijs 2021 uit-
gereikt hierover leest u verderop meer. Komt u ook?! 

Nieuws vanuit de Dorpsraad 

Commissie heeft keuze gemaakt
Uitreiking Dorpsprijs 2021 tijdens ALV 10 mei

Ingezonden door Warner Bruins, 
voorzitter Dorpsprijs Ugchelen.

Nominatie verschoven van kerst 
2021 naar ALV 10 mei a.s.
Eindelijk is het dan toch zover, de 
Dorpsprijs 2021 kan alsnog worden 
uitgereikt. Omdat de uitreiking van-
wege Corona niet tijdens de nieuw-
jaarsreceptie in januari plaats kon 
vinden, heeft de Dorpsraad beslo-
ten om de prijs uit te reiken tijdens 
de aankomende algemene leden-
vergadering op 10 mei a.s. 

Tot een keuze kunnen komen
De Commissie Dorpsprijs (War-
ner Bruins, Tineke van de Hazel, 
Wilma van Wijk, Gert Woutersen) 
heeft uit de ingezonden nominaties 
vanuit de Ugchelse gemeenschap, 
een keuze kunnen maken en die 
voorgedragen aan de Dorpsraad. 
Tijdens het keuzeproces bleek 
maar weer eens dat Ugchelen een 
dorp is met een groot en rijk scala 
aan vrijwilligers. Mede door de in-
zet van die vele vrijwilligers is Ug-
chelen een leefbaar dorp waarin 
we graag willen wonen. Het was 
dan ook dit jaar weer een uitdagen-
de klus voor de commissie om tot 
een voordracht te komen.  

De Papierschepper als oorkonde 
voor de bijdrage van een belang-
rijke vrijwilliger voor Ugchelen
“Zoals het beeld van de Papier-
schepper, in het plantsoen tegen-
over UB, één van de bepalende 
dorpsgezichten is in Ugchelen. Zo 
is de winnaar van de jaarlijks uit 
te reiken Dorpsprijs een bepalend 
gezicht geweest in het ‘leefbaar 
houden’ van Ugchelen in 2021.” 
Benieuwd wie de Papierschepper 
krijgt uitgereikt? Kom dan naar de 
algemene ledenvergadering van 
de Dorpsraad op 10 mei in UB.

Dorpsprijs De Papierschepper, 
gemaakt door de Ugchelse beeld-
houwer Lex Quartel. In het plant-
soen voor UB staat het origineel. 

Foto: Dirk Reiding. 

Hieronder een korte terugkoppeling 
van enkele door u aangegeven pun-
ten uit de ingevulde enquêtes (tus-
senstand per 9-4-2022): Is de poli-
tiezorg in Ugchelen op niveau: 54% 
is het hier redelijk mee eens, 19% 
mee oneens en 23% is het er mee 
eens. Er wordt o.a. aangegeven dat 
de wijkagent niet voldoende zichtbaar 
is. De sociale controle wordt vrij hoog 
gewaardeerd met 69% en 30% vind 
dit redelijk. Er zijn veel WhatsApp 

groepen. Bijna 70% geeft aan zich 
veilig te voelen en tot zover voelt nie-
mand zich onveilig. Een dorpsmeld-
punt voor punten aangaande veilig-
heid vindt men gewenst, meer dan 
90% is het hier redelijk tot mee eens. 
Het brandweerkorps wordt goed 
gewaardeerd, 73% vindt dat dit van 
voldoende niveau is. De verkeers-
veiligheid voor voetgangers, fietsers 
en autoverkeer wordt door 23% als 
niet goed/minder goed ervaren, 55% 
vindt het van een redelijk niveau, 22% 
vindt het van een afdoende niveau. 
Wat opvalt is dat men vindt dat de 
verkeersveiligheid van voetgangers 
en fietsers meer aandacht behoeft. 

Enkele geënquêteerden vinden dat er 
te hard wordt gereden, specifiek wor-
den ‘de busjes’ genoemd. Sommigen 
vinden dat bepaalde fietspaden ver-
licht zouden moeten zijn (bijvoorbeeld 
Veldekster). Verder worden sommige 
splitsingen en kruisingen als gevaar-
lijk aangeduid. Ontmoediging auto-
verkeer (autoluw), stimuleren fietsen/
lopen worden ook aangeduid als ver-
betering van de verkeersveiligheid.
Uw mening over het aanbod van  
AED’s is verdeeld in 4 groepen: 15% 
vindt het niet genoeg, 27% vindt het 
aanbod redelijk, 38% vindt het af-
doende en 19% heeft geen mening 
(of weet het niet?).

Hieronder een korte terugkop-
peling van enkele door u aange-
geven punten uit de ingevulde 
enquêtes (tussenstand per 9-4-
2022):

53% van u vindt dat recreatie-
voorzieningen voor kinderen 
goed, 6% onvoldoende, 23% re-
delijk goed en 18% heeft geen 
mening. Echter het aanbod van 
specifiek speeltuinen wordt dan 
met 59% weer als redelijk goed 
ervaren en 18% als goed. Voor-
beelden hiervan zijn gewenste 
plekken bij de Veldekster, ‘het 
groene hart’ en de locatie oude 
bieb en tankstation.

Voorhanden fietsroutes worden 
met bijna 60% als goed gewaar-
deerd. Het aanbod van vereni-
gingsleven in Ugchelen wordt 
van redelijk goed tot en met goed 
gewaardeerd met 76%.

Het behoud of uitdragen van 
cultureel erfgoed van Ugchelen 
wordt van redelijk goed tot en 
met goed gewaardeerd met 82%. 
Dit zal vast ingegeven zijn door 
alle vrijwillige inzet binnen onze 
commissies, stichtingen en vrij-
willigers uit Ugchelen zelf! Verder 
lijkt er meer behoefte aan een 
ruimte voor het uitoefenen van 
padel, zou Het Leesten meer be-
nut kunnen worden voor sport en 
is er een wens voor meer vlakke 
wegen/paden voor skeeleren en 
steppen.

Ook benieuwd wat Padel is? 
Padel is een racket- en balsport. 
Het wordt voornamelijk met vier 
spelers gespeeld, waarbij een 
bal, gelijkend op een tennisbal, 
met een racket over een net ge-
speeld dient te worden. Het lijkt 
op een  mix van tennis en squash
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WEB
OVERWEGING

Het is 1854. De blanke regering 
van Amerika wil land kopen van 
een indianenstam, en de indianen 
verplaatsen naar een reservaat. 
Chief Seattle probeert zich in een 
historisch geworden toespraak te 
verweren:

“U wilt ons land kopen. We weten 
dat als wij ons land niet verkopen 
de blanke man met zijn geweren 
komt en het in bezit neemt.
Hoe kun je de lucht, de warmte 
van het land kopen of verkopen? 
De geurende bloemen zijn onze 
zusters, het rendier, het paard, de 
grote adelaars, onze broeders. De 
rivieren dragen onze kano’s en 
voeden onze kinderen. Als wij ons 
land verkopen moet u bedenken en 
aan uw kinderen leren dat de rivie-
ren onze broeders zijn. En ook uw 
broeders en dat u voortaan net zo 
vriendelijk moet zijn voor de rivie-
ren als u voor uw broeders zou zijn.
Wij weten dat de blanke man onze 
manier niet begrijpt. Hij is een 
vreemde, die in de nacht komt en 
van het land neemt wat hij nodig 
heeft. Hij behandelt de aarde, die 
toch zijn moeder is, en de lucht, die 
zijn broeder is, als koopwaar, die hij 
kan uitbuiten en weer verkopen als 
goedkope kralen. Zijn honger zal 
de aarde kaal vreten en slechts een 
woestijn achterlaten. 
Wat er met de aarde gebeurt, 
gebeurt met de kinderen van de 

aarde. Leer uw kinderen eerbied 
voor de aarde, dat de aarde onze 
moeder is. De mens heeft het web 
van het leven niet geweven. Hij is 
slechts één draad ervan. Wat hij 
met het web doet, doet hij met zich-
zelf”. 

Het land is verkocht, het reservaat 
bleek geen water te bevatten, de 
indianenstam bestaat niet meer. Al-
leen de naam van de huidige stad 
Seattle herinnert nog aan hen en 
aan hun indrukwekkende opper-
hoofd.

Het is 2022. Wij zijn geen indianen. 
Wij kunnen onmogelijk leven zoals 
zij. Dat hoeft ook niet. Maar dat 

onze relatie tot de schepping ver-
ziekt is, is een feit. Wij beschouwen 
de schepping als “van ons” i.p.v. 
ons deel te weten van een breek-
baar web. Wij heersen-halen-heb-
ben-en-houden i.p.v. ons op aarde 
gast te weten en ons als zodanig te 
gedragen.

Een nieuwe houding begint met 
verwondering om wat gegeven is, 
om het mógen leven, om de sa-
menhang van alles. Dan volgen 
vanzelf eerbied voor onze “zusters 
en broeders”, en genieten van ge-
noeg. Heb je naaste (zij die nú en 
ná ons leven) lief als jezelf.

Ds Eline van Iperen

In voorgaande jaren werd de 
aanvangstijd van de kerkdienst 
in de Bronkerk in de zomer-
maanden vervroegd naar 9.30 
uur, half tien. Van meerdere 
gemeenteleden kwam de vraag 
de aanvangstijd in de zomer- 
en wintermaanden  gelijk te 
houden. De kerkenraad is aan 
dit verzoek tegemoet gekomen. 
Vanaf dit jaar beginnen alle re-
guliere zondagse erediensten 
om 10 uur.

Op zondag 10 april was 
het Palmpasen in de Bron-
kerk. 33 Kinderen luis-
terden naar het verhaal  
hoe Jezus op een ezel in Jeru-
zalem kwam en door de men-
sen als Koning met palmtakken 
begroet werd. Daarna gingen 
de kinderen zelf Palmpaasstok-
ken maken en kwamen vrolijk 
in optocht de kerkzaal binnen. 
Zie de foto’s hieronder:

Diensten in de Bronkerk 
om tien uur

Foto: Johan van Veen

Palmpasen 
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Vogelschieten
OOK UGCHELEN

Op de zaterdag voor Koningsdag organiseert Ugchelens Belang het Ugchel-
se vogelschieten. Inmiddels voor de 73e keer. Het evenement bestaat in Ug-
chelen sinds 1949. Het idee is ooit overgenomen van het vogelschieten in 
Hoenderloo.  Er deden vaak wel tegen de honderd schutters mee. De jeugd 
schiet sinds 1985 op een eigen vogel. Dat leverde dus koningen en (jeugd)
koninginnen op, zoals bijvoorbeeld in 1987 Erica Reezigt. Éénmaal weigerde 
de vogel te vallen, in 2000 (na zeven uur schieten!); slechts een vleugeltje 
kwam toen omlaag. Daardoor werd de schutterskoning van 1999 opnieuw 
de koning. Éénmaal ging het feest niet door vanwege de regen (in 1972), en 
2001 kon geen doorgang vinden vanwege de MKZ-crisis. Het schietterrein is 
in de loop der jaren meermalen verplaatst. Van het terrein aan de Hoender-
loseweg achter camping De Wapenberg, naar de Casimirlaan bij de familie 
Klopman, naar de locatie Dennenheuvel (tegenover Randerode), en ten slotte 
naar het terrein achter het dorpshuis (in 2002). Natuurlijk wordt er tegenwoor-
dig vanwege de veiligheid en het milieu met een kogelvanger geschoten. Er 
zijn prijzen voor de schutter van de kop, de staart, de linkervleugel en de rech-
tervleugel. En natuurlijk voor de romp die de felbegeerde koningstitel oplevert. 
Het verhaal gaat trouwens dat de schutters in het begin een beetje rondom 
de vogel schieten, omdat het feest anders te snel voorbij is. Frits van Loenen 
senior en zijn zoon waren bekende vogelmakers bij de schutters in Ugchelen.  
Senior maakte aanvankelijk de vogel alleen; later vaak samen met Frits junior 
en Jan Kluin. Ze waren vaak maanden tevoren al bezig. Om te beginnen met 
overleggen over de houtsoort. Vurenhout bleek te zacht, waardoor de vogel 
te snel neerdaalde. Douglashout of sparrenhout waren het beste. Senior ging 
steeds meer raad geven en zorgde voor de locatie, een schuurtje met hout-
kachel, en junior voor het gereedschap. Samen met Jan Kluin werd het hand-
werk dan gedaan. Samen leverden ze daarmee een belangrijke bijdrage aan 
de schutterij. Na 25 jaar vogels maken, vond Frits junior het welletjes en gaf hij 
de klus over aan Gep Hofman en Jan Timmer. Het maken van de vogel alleen 
is niet het enige belangrijke, ook het inwijden daarvan of liever gezegd het “nat 
maken” van de vogel. En de daarbij bijhorende sterke verhalen die dan naar 

boven komen. Frits junior was trouwens ook nog schutterskoning in 1987.
En als de vogel gevallen is, kan het vat Koningsbier aangeslagen worden. Het 
hoogtepunt van de dag! Oorspronkelijk ging dat op kosten van de schutters-
koning. Later werd het vat aangeboden door UB. Jaren geleden was er op 
koningsdag in Ugchelen ook nog een optocht. De schutterskoning reed dan, 
behangen met de koningsketen, in een open auto mee. Dat gebruik bestaat 
niet meer. En nu maar hopen op goed weer, een degelijke vogel, koud bier, en 
veel schutters op 23 april.

Tekst: Theo Tomassen, met dank aan bijdragen van Frits van Loenen.  
Foto: Jan van Middendorp
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Vijftig jaar Waterloopleinmarkt
Met bakfietsen, auto’s en zelfs 
per trekker werden in 1970 op 
twee zaterdagen de, dikwijls 
mooie, spullen huis-aan-huis in 
Ugchelen opgehaald. De ene 
zaterdag de helft van het dorp, 
de volgende zaterdag de andere 
helft. Op de daarop volgende za-
terdag werd de “kleedjesmarkt” 
gehouden. Deze kleinschalige 
opzet werd de start van een 
groots jaarlijks Ugchelens ge-
beuren, de Waterloopleinmarkt. 
De ca. 40 vrijwilligers, voor een 
belangrijk deel de jeugdleden 
van de toenmalige Hervormde 
kerk en woonachtig in Ugche-
len, legden hiervoor de basis. In 
de daaropvolgende jaren bleef 
de opzet tamelijk kleinschalig. 
De werving van de vrijwilligers 
werd door de kerkenraadsleden 
gedaan, de vrijwilligers van die 
tijd voelden zich sterk verbon-
den met de kerk. Na de vor-
ming van de Protestantse Kerk 
te Ugchelen en de uitbreiding 
van de Bronkerk in 1991 kreeg 
de organisatie van de Water-
loopleinmarkt een boost. In de 
daaropvolgende jaren werd een 
werkgroep geïnstalleerd die de 
organisatie van de markt over-
nam van de kerkenraadsleden. 
Ook werd de woensdagmorgen-
groep geïntroduceerd waar he-
den ten dage een dertigtal vrij-

willigers in de kelder van de kerk 
wekelijks de verzamelde goede-
ren sorteert. In die jaren nam het 
totaal aantal vrijwilligers toe tot 
ca. vierhonderd. De markt groei-
de en groeide, het aantal vrijwil-
ligers evenzo. In verband met 
deze groei is, rond de eeuwwis-
seling een computerprogramma 
gemaakt waarmee het al of niet 
beschikbaar zijn van de vrijwil-
ligers, hun wensen en de uit-
eindelijke bezetting  inzichtelijk 
gemaakt kon worden.  Dit hulp-
middel is in de afgelopen jaren 
van onschatbare waarde geble-
ken. Natuurlijk, alle ruim vier-
honderd vrijwilligers moeten nog 
wel worden gebeld en gevraagd 
naar hun bereidheid weer mee 
te doen. Een hele klus voor de 
vijftien “bellers”. 

Het merendeel van de huidige 
vrijwilligers zijn Ugchelenaren 
die zich verbonden voelen met 
de Bronkerk. Ook Ugchelenaren 
die niet verbonden zijn met de 
Bronkerk doen met veel plezier 
mee voor de goede doelen en 
het dorpsgevoel. Daarnaast zijn 
er ook ca. tachtig vrijwilligers die 
“van buiten” komen, uit het hele 
land, o.a. uit Groningen, Amster-
dam, Deventer, Breda. 
De Waterloopleinmarkt startte in 
1970 met de hulp van met name 
jeugdige vrijwilligers. Door de 
demografische ontwikkelingen 
is het nu vooral de oudere gene-
ratie die de Waterloopleinmarkt 
in volle bloei houden, gelukkig 
nog steeds bijgestaan door een 
groep jongeren, o.a. de scouts 
uit Ugchelen.

Vertegenwoordigers van de Bron-
kerk en de Vereniging Ugchelens 
Belang hebben de traditionele 4 
mei herdenking weer voorbereid. 
Genodigden en belangstellen-
den zijn welkom in de Bronkerk 
alwaar vanaf 19.30 uur een kor-
te herdenking wordt gehouden. 
Aansluitend vertrekken de aan-
wezigen in een stille tocht naar 
“De Kei”. Daar vindt om 20.00 
uur de plechtigheid en kransleg-
ging plaats. De Eloyschool heeft 
monument De Kei geadopteerd, 
vandaar dat leerlingen van de 
school een belangrijke rol heb-
ben bij de herdenking. Tevens 
zullen de muziekvereniging  
Ugchelen, scoutinggroep de  
Ugchelse Woudlopers, een verte-
genwoordiger van de Bronkerk en 
afgevaardigden van het comité 4 
mei een bijdrage leveren.

Op zondag 15 mei aanstaande 
is er weer een ‘Kerk op schoot  
viering’ met ds. Beer. Kom gezel-
lig luisteren naar een Bijbelverhaal 
over Abraham die op reis gaat, af-
gewisseld met veel liedjes. De kin-
deren doen zo mogelijk zelf mee 
in het verhaal. Neem je alvast een 
rugzak met wat spulletjes mee 
voor onderweg op reis?

Natuurlijk zijn je vader, moeder, 
opa, oma, broertje, zusje, vriendje, 
vriendinnetje, buurjongen, buur-
meisje ook van harte welkom.
Deze viering begint om 11.30 
uur.

Wij vinden het leuk als jullie 
komen. Graag opgeven via  
kerkopschoot@bronkerk.nl zodat 
we weten hoeveel kinderen er 
komen.

Hartelijke groet,
Ady te Hennepe en Tiety Feijen
kerkopschoot@bronkerk.nl

Woensdag 4 mei
Dodenherdenking

Foto: Johan van Veen

Kerk op schoot

Op 2 april trokken 40 vrijwilligers Ugchelen in om zwerfvuil op te ruimen. Gelukkig was de sneeuw ver-
dwenen en was het mooi weer. Er werden 51 zakken vol afval verzameld. Na afloop smaakte de lunch in 

De Dorpskamer van Ugchelens Belang lekker. Volgende actiedag:  zaterdag 24 september 2022.
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Momenteel is er in Petite Galerie (Ugchelseweg 38) 
een schilderijenexpositie van Nino Kouwenhoven.  
De schilderijen zijn ook te koop.
Mijn vader is op latere leeftijd begonnen met schil-
deren; door zelfstudie heeft hij zich bekwaamd in het 
schilderen met acryl. Zijn bloemenschilderijen vind 
ik het mooiste; ze zijn fleurig, sprekend en soms lijkt 
het of je ze zó van het schilderij kunt plukken! Erg 
realistisch. Hij schildert altijd naar een voorbeeld; hij 
maakt foto’s in de tuin, arrangeert voorwerpen uit 
de woonkamer of gebruikt een beeld van een be-
roemd kunstwerk dat hij mooi vindt zoals ‘Suzanne 
Fourment’ van Rubens, ‘Meisje met brede hoed’ van 
C.v.Everdingen of ‘Het puttertje’ van C. Fabritius. 
Daar is hij zelf heel erg trots op. Hij vindt het erg 
leuk om bekende schilderijen na te schilderen, vaak 
zijn dat afbeeldingen van personen.  De schilderijen 
hebben verschillende formaten en zijn  daarom ook 
verschillend van prijs. Ik nodig u van harte uit om 
eens een kijkje te komen nemen en iets te kopen 
dat u zelf leuk vindt om in huis te hebben of om als  

cadeau te schenken met bijvoorbeeld een (huwe-
lijks)verjaardag, moederdag of vaderdag. Deze ex-
positie is open voor de verkoop op zaterdagen van 
13:00 -17:00 uur tot eind mei 2022. Ook met het fes-
tival ‘Cultuur bij je buur’, het weekend van 23 en 24 
april a.s., is de galerie open voor de verkoop; mijn 
vader zal op de zondag zelf aanwezig zijn.
Omdat mijn vader inmiddels 80 jaar is en in Den 
Haag woont, neem ik (dochter) de honneurs waar 
voor de verkoop: mocht u hem zelf willen ontmoeten 
dan kan dat op zondag 24 april of op 28 mei; de laat-
ste verkoopdag van deze expositie.
Graag tot ziens ! 

Anita Musters Kouwenhoven

Antoinet Blokland, vervangend directeur op  
Wereldschool de Vlinder in Ugchelen doet de volgende  
oproep:  We hebben sinds kort een verdubbeling van 
het aantal leerlingen  i.v.m.  vluchtelingenkinderen uit 
Oekraïne. Wij zijn daarom hard op zoek naar extra 
handen in de school.

Zoals u weet wordt het oude schoolgebouw aan de 
Hoenderloseweg sinds de zomer van 2021 gebruikt 
voor het onderwijs aan nieuwkomers. De naam van 
onze school is: Wereldschool de Vlinder. Sinds 4 
april 2022 geven we op Wereldschool de Vlinder ook 
onderwijs aan kinderen uit Oekraïne. Dit maakt dat 
we in plaats van 2 groepen, nu werken met 5 groe-
pen. We doen dit werk met veel passie en plezier 
maar lopen tegen organisatorische punten aan.

Vandaar deze oproep; bent of kent u een vrijwilliger 
die, een vaste dag of meerdere dagen in de week, 
kan ondersteunen in de school dan horen we dat 
graag! Taken waar we aan denken zijn:
• Koffie- en theezetten 
• Telefoon aannemen
• Absenten opnemen
• Container aan de weg zetten
• Kopie of knip werkzaamheden uitvoeren etc.

Wat ons betreft is er vooral hulp nodig van 08.30 tot 
10.30u. Daarnaast zoeken we ook nog leerkrachten 
en onderwijsassistenten. Voor meer informatie kunt 
u bellen naar: Antoinet Blokland 0629360555.

Ouderen zijn vaak deels of vol-
ledig afhankelijk van anderen 
en daardoor kwetsbaar voor al-
lerlei vormen van misbruik, zo-
als bijvoorbeeld financiële uit-
buiting. Naar schatting 30.000 
ouderen (65+) zijn jaarlijks het 
slachtoffer daarvan. Aangeno-
men wordt dat het feitelijke aan-
tal hoger ligt. Voorbeelden zijn 
het weg nemen van geld, siera-
den en goederen, maar ook ex-
tra pinnen met de bankpas van 
de oudere. In 85% van geval-
len is de pleger een familielid. 
Maar ook mantelzorgers, ande-
re professionals en vrijwilligers 
maken zich hieraan schuldig. 
Ouderen doen vaak geen aan-
gifte, omdat ze zich schamen of 
omdat ze niet weten hoe ze dat 
moeten aanpakken. Veel tips 
vindt u in de folder Senioren en 
veiligheid. Ook is er een handi-
ge tipkaart te downloaden, die 
kort uitlegt hoe om te gaan met 
onbekenden aan de deur. Het 
zou fijn zijn als u met ouderen, 
familie, vrienden of buren, dit 
bespreekbaar  maakt.
Daarnaast heeft iemand uit de 
Parate Groep afgelopen zater-
dag een persoon aangespro-
ken die zich verdacht gedroeg. 
De politie werd erbij gehaald. 
De persoon had geen plau-
sibele verklaring omtrent zijn 
gedrag. Laten we met z’n allen 
goed blijven opletten en bij een 
verdachte situatie: bel 112!
Petra van Doorn

Spreekuur iedere dinsdag van 
18.30 tot 19.30 uur in het poli-
tiebureau aan de Europaweg 79 
petra.van.doorn@politie.nl

We starten op dinsdag 3 mei 
om 9:30 bij Tennisclub Ugche-
len, Ugchelsegrensweg 10 in  
Ugchelen.

Dit keer lopen we over de Rich-
tersweg, na de A1 rechts het 
bos in. Langs het Noordse huis 
richting Spelderholt. Daar lo-
pen we over de stuwwal . We 
lopen verder over het Maarten 
van Rossum pad  en gaan via 
het Salamander gat en de Kop-
pelsprengen terug naar TCU. 
De route is ruim 12 km en deel-
name is gratis.

Info via: 
wandeleninugchelen@gmail.com

Politienieuws
Senioren en financiële 
uitbuiting

Wandelen in Ugchelen

Expositie Petite Galerie

Vlindertuin zoekt vrijwilligers

Eten belangrijker dan schone lakens
In Nederland hebben we het 
graag over het weer, maar in de  
Indische cultuur is eten toch echt hét  
gespreksonderwerp van de dag. 
Woensdag 13 april was dan ook een 
bijzondere dag voor bewoners van 
woonzorgcentrum Rumah Saya. 
Onze Indische bewoners genieten 
vanaf dan namelijk van alle dagver-
se gerechten die uit de spiksplinter-
nieuwe keuken komen. Je kunt het 
zo gek niet bedenken, of het wordt in  
Ugchelen bereid. Alles wordt zelf 
gemaakt, van verse ingrediënten,  
inclusief de boemboes; de kruiden-
pasta’s. Voorheen werd al het be-
reide eten vanuit de locatie Bussum 
naar de locatie in Ugchelen gere-
den. Dat is nu dus verleden tijd. De  
nieuwe keuken is voor de bewoners 
een vreugdevolle gebeurtenis. Niet 
alleen omdat zij heerlijke dagverse 

maaltijden geserveerd krijgen. Voort-
aan krijgen zij een stuk voorbereiding 
mee door de fysieke aanwezigheid 
van de keuken. De zintuigen wor-
den geprikkeld, de herinneringen en 
verhalen komen los! De plaatselijke 
bereiding van het eten draagt ook 
bij aan het algehele welzijnsgevoel.  
Verbinding en samenzijn kan een 
nu nog prominentere plek innemen, 
doordat de keuken als het ware het 
kloppende hart van het woonzorgcen-
trum is geworden. Selamat makan 
dus, extra genieten! De opening van 
de keuken werd op woensdag 13 april 
de hele dag gevierd. Doorlopend wer-
den er lekkernijen, snacks en hapjes  
geserveerd voor bewoners en hun  
familieleden, personeel en vrijwilli-
gers. Zanger John Less zorgde voor 
entertainment. Om 16:00 uur was 
de officiële opening door Tante Lien 

(Wieteke van Dort). Zij hielp de chef-
kok met het bereiden van tjendol (een 
cocktail van kokos, palmsuikersiroop 
en stukjes gelei) waarna er geproost 
werd op de nieuwe keuken.
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Cultuur bij je buur

De verjaardag van de Koning, 
we hebben die twee jaar ach-
ter elkaar niet of nauwelijks 
kunnen vieren. Hoe zal het dit 
jaar verlopen nu we weer mo-
gen ‘feesten’? Ik lees in een 
dagblad ‘Wat carnaval is voor 
een Brabander, is Koningsdag 
voor veel Apeldoorners. Het 
is één van de weinige dagen 
dat de binnenstad echt bruist.’ 
En Ugchelen, gaan wij op Ko-
ningsdag ook op zoek naar 
een bruisend dorp waarin ie-
dereen weer zin heeft om el-
kaar te ontmoeten? 

In een flyer die mee is geko-
men in de vorige Bron lees ik 
dat we in Ugchelen met Ko-
ningsdag weer terug gaan naar 
het ‘oude normaal’. We kunnen 
onze agenda gaan vullen met 
een vol programma vooraf en 
tijdens Koningsdag. Op 23 
april kan ik de Schuttersko-
ning of -koningin worden van 
Ugchelen, op 26 april is er de 
bruisende Prinsennacht in het 
Dorpshuis. Koningsdag zelf 
wordt geopend met het Wilhel-
mus en hijsen we de Neder-
landse vlag achter UB waarna 
we elkaar kunnen ontmoeten 
tijdens de kinderspelen en de 
kleedjesmarkt. Mooi om die 
oude traditie weer op te pak-
ken na twee jaar Corona. We 
kunnen weer met elkaar zon-
der allerlei maatregelen feest-
vieren. We snakken ernaar, 
vergeet het niet al vast te no-
teren in je agenda!

Maar ja..., mijn agenda na 
coronatijd, die puilt al weer 
helemaal uit. Ook in de week 
voorafgaande aan Konings-
dag. In gedachten ga ik terug 
naar de lock down. Het beviel 
me eigenlijk wel om afstand te 
houden en al die agenda-af-
spraken te kunnen matigen.  
Een wereld met veel minder 
prikkels, reizen en afspraken 
is ook best de moeite waard. Ik 
merk dat ik het lastig vind om 
de ‘rust’ uit coronatijd vast te 
houden.

Ik vraag me daarom nu bij elke 
afspraak af: wil ik dit wel, is het 
nuttig voor mij? 
Ook op Koningsdag!?

Ook op Koningsdag?

Tijdens Cultuur bij je Buur op zaterdagmiddag 23 april 
heeft Hart for Her Ugchelen haar deuren geopend om 
u te laten genieten van de vocalgroup Divapower. Ze 
zijn erg bekend in de regio en brengen hun zang-
krachten ten gehore in de sportschool voor vrouwen 
aan de Bogaardslaan 14G. Deze keer zijn ook man-
nen welkom. Ze zingen daar meerstemmig jazz- en 
popnummers en zullen er ook een mooi showtje van 
maken. Ze kijken ernaar uit om weer op te treden met 
publiek!  De optredens zijn om 13.45, 15.15 en 16.00 
uur. Wees welkom, vrije inloop! Voor een indruk: ga 
naar www.divapower.nl.  Ken je de sportschool voor 
vrouwen nog niet: ga dan naar www.hfhugchelen.
nl of loop eens binnen tijdens openingstijden (zes  
ochtenden per week of maandag-, dinsdag of  
donderdagavond van 16.30-20.00). 

Op zaterdag 23 en zondag 24 april doen wij  
(Gijs en Frieda Verhoog) mee met Cultuur bij je buur 
op beide dagen  van 13.00-17.00 Er zullen schilderij-
en te bewonderen zijn van Gijs en van Frieda kaarten 
gemaakt met bijenwas. Voor degene die het leuk vin-
den is er de mogelijkheid om zelf een kaart te maken.  
Op zaterdag  zal Eddie Solomon optreden om 13.00, 
14.30 en 16.00  Op zondag treden op Apeldoorn  
Together ook om 13.00, 14.30 en 16.00. De optre-
dens duren een half uur. Voor meer informatie kijk 
dan op cultuurbijjebuur.nl en klik op ik ben bezoeker. 
De koffie/thee met wat lekkers staat natuurlijk klaar. 
We zijn te herkennen aan de blauwe vlaggetjes.
Gijs en Frieda Verhoog
Methusalemlaan 90, Ugchelen  tel .055-3556197

Powervrouwen in de sportschool! Cultuur bij Gijs en Frieda

 
 

Als op Koningsdag het zonne-
tje lekker schijnt en als je al die 
vlaggen en wimpels in de zon ziet 
wapperen en je wandelt door het 
dorp, krijg je al gauw een feestelijk 
gevoel. Ik in elk geval wel! En dat 
gevoel wordt nog eens versterkt 
als er allerlei activiteiten plaatsvin-
den waar dorpsgenoten bij betrok-
ken zijn. Van volwassenactivitei-
ten tot kinderspelen. Koningsdag 
bestaat pas sinds 2014. In de 19e 
eeuw was Waterloodag (18 juni) 
jarenlang de nationale feestdag 
(de dag dat Napoleon verslagen 
werd). Vanaf 1885 tot 1890 was 
er sprake van Prinsessedag (op 
18 juni). En vanaf 1891 tot 2013 
heette het Koninginnedag (op 
30 april). Dat was een nationale 
feestdag. Voor werknemers be-
tekende dat, indien mogelijk, een 
vrije dag. Dat was ook de dag voor 
vrijmarkten en festivals en het dra-

gen van oranje kleding.  Al deze 
historische dagen gingen en gaan 
gepaard met diverse festiviteiten. 
Koningin Wilhelmina was nooit 
aanwezig bij de festiviteiten. Op 
haar verjaardag bezochten alle 
leerlingen van de lagere scholen 
in de gemeente Apeldoorn de tri-
bune van AGOVV en kregen daar 
een voorstelling te zien. Na afloop 
ontvingen zij een versnapering. In 
dorpen rond Apeldoorn wordt op 
31 augustus nog steeds feest ge-
vierd ter ere van Wilhelmina. Ko-
ningin Juliana daarentegen kreeg 
jaarlijks een bloemenhulde op Pa-
leis Soestdijk. Dat was te volgen 
op radio en TV. Beatrix en Willem 
Alexander gingen en gaan het land 
in op de feestdag zelf. De avond 
voorafgaande aan Koningsdag  
wordt op verschillende plaatsen  
Koningsnacht georganiseerd. In  
Ugchelen in Ugchels Belang heet 

deze nacht, net als in Apeldoorn, 
de Prinsennacht.  Aan de voor-
avond van Koningsdag worden de 
koninklijke onderscheidingen uit-
gereikt. Op de laatste vrijdag vóór  
Koningsdag vinden de Konings- 
spelen plaats. Dat is een sportdag 
op de scholen. Het koningspaar 
viert de Koningsspelen ergens in 
het land mee.  En dan is er ook 
nog het Koningsdagconcert. Dat 
vindt plaats voorafgaand aan Ko-
ningsdag.  In Ugchelen speelt de 
Muziek Vereniging Ugchelen het 
volkslied en wordt het rood-wit-
blauw gehesen. Voor activiteiten 
zie overzicht elders in dit blad. 
Hopen dus dat het zonnetje en 
de vlaggen meewerken en dat de 
terrasjes weer vol lopen en dat de 
deelnemers aan de activiteiten 
lekker kunnen genieten.

Theo Tomassen

Historie Koningsdag
OOK UGCHELEN
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