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Waterlooplein 50 jaar jong
Zaterdag markt rond de kerk

Een bijzondere dag is het aan-
staande zaterdag. Na twee jaar 
stilte op het kerkplein, is er weer 
reuring. Nieuwe inwoners van 
Ugchelen zullen zich afvragen 
wat er aan de hand is in het dorp 
op 21 mei, maar de mensen die 
uit dit mooie dorp komen, weten: 
op die dag is de Waterlooplein-
markt.

Wegen afgesloten, omleidingen, 
file in het dorp, parkeren niet op 
je eigen plekje, maar ergens an-
ders… het hoort er allemaal bij.

Een groot festijn voor jong en 
oud, en vooral gezellig bijkletsen 
onder het genot van een ijsje. 
Leuke dingen kopen voor in de 
tuin of in huis en vooral iedereen 
weer ontmoeten. 

De markt is 50 jaar jong, we zijn 
met onze tijd meegegaan. De 
trend is hergebruiken en afval 
scheiden, en dat doen we. We re-
cyclen er tegenwoordig op los en 

de Waterloopleinmarkt is wel het 
beste voorbeeld van recyclen, al 
50 jaar. ‘Gun uw tweedehands 

goederen een tweede leven’, 
werd er in een advertentie in de 
zeventigerjaren geschreven. En 
dat hebben we massaal gedaan 
in Ugchelen.  Door de jaren heen 
hebben we een heleboel goede 
doelen kunnen steunen met de 
verkoop van tweedehands goe-
deren en daar zijn we trots op en 
dankbaar voor. 

Dit jaar is een van de 
doelen de scouting van  
Ugchelen. Ze helpen mee tijdens  
de markt en wij investeren na 50 
jaar nog steeds in  kinderen en 
jongeren. Want investeren in de 
jeugd houdt je jong.

We vieren een feestje op 21 mei.  
Vanaf 10 uur gaan de poorten 
open. Komt u meevieren? 

 Uitbreiding Klompenpad?
Het Ugcheler Markepad is ‘razend 
populair’. Mogelijk wordt de route 
van dit Klompenpad uitgebreid. 

Lees verder op pagina 9 >>

 Dorpswebsite in nieuw jasje
Ook de Bronkerk heeft zich nu 
aangesloten bij de website 
Ugchelen.nu.

Lees verder op pagina 11 >>

 Ruim 250 nieuwe leden voor 
UB
Ugchelens Belang heeft zijn wer-
vingsdoel van 250 nieuwe leden 
bereikt, mede dankzij Koningsdag 
en het vogelschieten.

Lees verder op pagina 13 >> 

Op zondag 12 juni is er weer een 
eetcafé Duikeruit! Bent u 60 jaar 
of ouder en vindt u het gezellig om 
samen met anderen te genieten 
van een versbereide drie-gangen-
maaltijd? Dan bent u op 12 juni om 
12.00 uur van  harte welkom in ker-
kelijk centrum de Duiker, Hoender-
loseweg 10. De kosten zijn € 9,00, 
exclusief drankjes. In verband met 
de boodschappen voor de maaltijd 
is het wel noodzakelijk dat u zich 
hiervoor aanmeldt. Dit kan tot 9 juni 
bij Ans van Amersfoort, 
tel. 06 55588273. 
We zien u graag op 12 juni! 

Het team van Duikeruit. 

In deze Bron o.a:

 Winnaar uit de bus

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Dorpsraad op 10 mei, is de Dorpsprijs 2021  
alsnog uitgereikt in Ugchelens Belang. De voorzitter van de Commissie Dorpsprijs (Warner Bruins) 

overhandigde de prijs in de vorm van De Papierschepper en de bijbehorende oorkonde 
 aan de winnaar, Jan Visser. 

Lees verder op pagina 5 >>

Eetcafé Duikeruit

Ugchelse HAIKu
de lucht kleurt weer groen
zou de wind het nog kunnen
ruisen en ritselen?

Nico van Dam

Jan Visser wint Dorpsprijs 2021
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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
Jan van Middendorp, tel. 5333672
Eindredacteur volgende Bron:
Warner Bruins, tel. 5416403
Fotograaf van deze Bron: 
Dirk Reiding, tel. 5336538
Fotograaf volgende Bron:
Johan van Veen, tel. 5062373 
Volgende Bron verschijnt op 1 juni
Kopij via: ugchelendebron@bronkerk.nl 
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 23 mei 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
Diaconie Prot.Gem. Ugchelen
NL72RABO0103115773
 
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
Ook dit jaar is in de maanden juli 
en augustus op dinsdag, woens-
dag en donderdag onze Bronkerk 
weer open voor mensen die een 
kijkje in de kerk willen nemen, of 
die een moment van rust of bezin-
ning zoeken. Deze keer zal er een 
tentoonstelling worden ingericht 
met werken van Josien Plomp 
uit Wageningen. We hebben nog 
enkele mensen nodig die tijdens 
de openstelling een paar uur in de 
kerk aanwezig willen zijn.
Informatie of aanmelden: Bea  
Rigterink rigterinkbea@gmail.com 

Binnenkort start een groep 
enthousiastelingen die jong 
en oud wil verbinden met het 
organiseren van gevarieerde 
themadiensten. Hierbij staat 
een actueel thema in de wereld 
centraal en wordt er vanuit een 
religieus en bijbels perspectief 
naar gekeken. Bij thema’s kunt 
u denken aan: klimaatverande-
ring, de oorlog in Oekraïne en 
de vluchtelingenstroom. Wil jij 
of wilt u meedenken en bijdra-
gen aan de invulling van deze 
diensten? Aanmelden: 
secretariswv@bronkerk.nl
(Daniëlle Brands)

wo 18 mei Jeremia 37:11-21
do 19 mei Jeremia 38:1-13
 vr 20 mei Jeremia 38:14-28
za 21mei Psalm 129
zo 22 mei Jeremia 39:1-10
ma 23 mei Jeremia 39:11-18
di 24 mei Jeremia 40:1-6
wo 25 mei Jeremia 40:7-16
do 26 mei Psalm 57
vr 27 mei Jeremia 41:1-10
za 28 mei Jeremia 41:11-18
zo 29 mei Jeremia 42:1-12
ma 30 mei Jeremia 42:13-22
di 31 mei Jeremia 43:1-13

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 21 mei 
ONZE LIEVE VROUWEKERK.
16.30 uur: Eucharistieviering; 
pastoor J. Hermans,  

Zondag 22 mei
BRONKERK
10.00 uur: ds. E. van Iperen 
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering; 
pastoor J. Hermans; m.m.v. Joko 
Tees

Woensdag 25 mei
ONZE LIEVE VROUWEKERK.
19.00 uur: Eucharistieviering; 
pastoor J. Hermans, m.m.v.  
cantor  

Donderdag 26 mei 
Hemelvaartsdag
BRONKERK
10.30 uur: Hemelvaartsviering

Zaterdag 28 mei 
ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur: Eucharistieviering; 
pastoor J. Hermans, m.m.v. 
cantor  

Zondag 29 mei
BRONKERK
10.00 uur: ds. B Stigter; 
Ugchelen
19.00 uur: Theatervoorstelling 
Escaperoom Terra.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering; 
pastoor J. Hermans, m.m.v. 
Lucente

De diensten in de Bronkerk be-
ginnen ook in de zomermaanden 
om 10 uur.

Zondag 22 mei
Ds. Eline van Iperen is vandaag 
de voorganger.

Diaconie collecte: 
Eigen diaconie
Uitgangscollecte: 
Stichting Sint ‘Egidio

Zondag 29 mei
In de dienst om 10.00 uur gaat 
voor ds. Bas Stigter uit Ugchelen
De theatervoorstelling Es-
caperoom Terra begint om 19.00 

uur Zie voor meer informatie de 
folder in deze Bron.

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

Uit de bijbel

Voedselbank maand mei

BIJ DE DIENSTEN

De kerk is open

In mei helpen we de Voedselbank met potten en blikken 
groente, soep e.d. De producten kunnen afgeleverd worden 
op zaterdagochtend van 9.00- 12.00 uur in de krat voor de 

garagedeur aan de Karhulstraat 19 en natuurlijk ook in de kerk 
in de mand. 

Themadiensten 

‘Zoals een boom 
geplant aan helder water

zo is de mens 
die op de Heer vertrouwt’
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Op woensdag 4 mei heeft de  
‘nieuwe’ Dorpsraad voor het eerst of-
ficieel deelgenomen aan de jaarlijk-
se herdenking. Na het samenzijn in 
de kerk waar o.a. een mooi gedicht 
werd voorgelezen door twee leerlin-
gen van de Eloy school, liepen we 
gezamenlijk via de G.P. Duuringlaan 
naar de Kei. Daar stonden al veel  
Ugchelenaren te wachten. Na de 
Taptoe, twee minuten stilte, het 
volkslied, het gedicht voordra-
gen door een leerling van de Eloy, 
muziek van de muziekvereniging  
Ugchelen, mooie woorden van ds. 
Eline van Iperen en de indrukwek-
kende verhalen van de vier Ugchelse 
verzetshelden voorgelezen door vier 
leerlingen van de Eloy, liep ik met 
een heel ander gevoel terug naar 
mijn huis aan de G.P. Duuringlaan. 
Laten we blijven herdenken “opdat 
wij niet vergeten!“ 

Als deze Bron bij u in de bus valt is 
het mannetje van de Waterlooplein-
markt alweer voor de 50e keer langs-
gefietst om goed verkoopbare spul-
len op te halen. Mooie traditie toch! 
A.s. zaterdag 21 mei is het dan zover 
de 50e Waterloopleinmarkt en daar 
ga naar zeker even naar toe, voor mij 
de eerste keer als ‘kersverse’ (nou ja 
2 jaar inmiddels) Ugchelenaar!

ALV
Als u dit leest, ligt de Algemene Le-
denvergadering alweer ruim een 
week achter de ons. We hebben 
gesproken over ons jonge verleden 
als Dorpsraad en hebben vooruit-
gekeken. Verder kwam in het for-
mele deel van de vergadering het 
vaststellen notulen vorige ALV, het 
huishoudelijk reglement, het (finan-
ciële) jaarverslag over 2021, de be-
noeming van de kascommissie, de 
begroting over het verenigingsjaar 

2022 en het rooster van aftreden 
en aantreden bestuur (driejaarlijks) 
Dorpsraad aan bod. In de volgende 
editie van de Bron een uitgebreidere 
terugkoppeling.

Deelnemers enquête
Op het moment dat we dit schrij-
ven hebben 117 dorpelingen onze 
enquête al ingevuld. Dit betreft on-
geveer 2% van de inwoners van 
Ugchelen boven de 15 jaar. We zijn 
blij met dit resultaat. Uw meningen 
genereren meer en meer een mooi 
gemiddeld beeld van wat er bij u als 
inwoner van Ugchelen leeft. Zoals in 
de vorige Bron aangegeven kon de 
enquête tot 15 mei worden ingevuld. 

De uitkomsten van de enquête wor-
den door ons na 15 mei a.s. verder 
geanalyseerd en uitgewerkt. Dit zal 
zorgvuldig gebeuren en daardoor 
enige tijd gaan kosten. Zoals eerder 
gecommuniceerd is het uiteindelijk 
de bedoeling om deze (uw) uitkom-
sten in te gaan zetten ter verdere 
onderbouwing van onze strate-
gie voor de komende jaren. Wilt u 
overigens meer weten over onze 
missie, visie en strategie, Dorps-
raad nieuwe stijl, zie dan onze site.  
www.dorpsraadugchelen/doprsraad/
doelstelling. 

Eerste uitkomsten enquête
Van de vijf thema’s is het thema  
Wonen & Voorzieningen het meest 
beoordeelde item, gevolgd door 
Veiligheid & Mobiliteit en Duurzaam, 
groen & water. Wat de leeftijd cate-
gorieën van de ge-enquêteerden be-
treft is de verdeling als volgt: 17% is 
in de leeftijd tot 40 jaar, 31% is in de 
leeftijd van 41 t/m 55 jaar, 22% tot 67 
jaar, 24% tot 75 jaar en 6% is ouder 
dan 75.  Ook zien we dat het aandeel 
vrouwelijke Ugchelenaren dat de en-
quête heeft ingevuld wat groter is. 

Op de vraag of u als vrijwilliger ons 
en uw buurt en/of dorpelingen wilt 
ondersteunen geeft ongeveer 25% 
van u aan dit te willen doen. Hoe 
mooi is dat! Het merendeel wil zich 
eenmalig op ad-hoc basis in gaan 
zetten. Er zij  ongeveer 10 perso-
nen die zich als buurtverbinder wil-
len inzetten: aanspreekpunt tussen 
Dorpsraad en de straat waarin hij/zij 
woont. Enkele mensen hadden vra-
gen of toevoegingen op de enquête 
en hebben aangegeven benadert te 
willen worden.  

Wij gaan de in komende maanden 
contact met u opnemen.

Nieuws vanuit de Dorpsraad 

Jan Visser ‘kampioen vrijwilliger’
>>vervolg van voorpagina

Tijdens de Algemene Ledenverga-
dering op 10 mei is de Dorpsprijs 
2021 uitgereikt aan Jan Visser.  
Normaal vindt de uitreiking plaats 
tijdens de Nieuwjaarsreceptie in 
januari, vanwege Corona moest 
dit voor het tweede achtereen-
volgende jaar uitgesteld worden. 
Uit de vele inzendingen vanuit de 
Ugchelse gemeenschap heeft de 
Commissie Dorpsprijs een voor-
dracht aan de Dorpsraad kunnen 
doen die volledig voldoet aan het 
profiel van de winnaar van de 
Dorpsprijs: ‘… het criterium voor 
de nominatie van de Dorpsprijs is 
een bovenmatige inzet ten behoe-
ve van Ugchelen. Het kan daarbij 
gaan om zowel een inzet vanuit 
vrijwilligerswerk als vanuit een 
beroep’. 

De voorzitter benoemde de vele 
vrijwilligerskwaliteiten van Jan 
Visser die door de ingebrachte 
nominaties zijn benoemd. Het ver-
zorgen van de informatieborden 
bij binnenkomst van Ugchelen, 
het coördineren van de zwerfvuil- 
acties,  in december wekelijks olie-
bollen bakken (al dan niet met zijn 
vrouw Leni) in de oliebollenkraam 

van UB,  het schoonmaken van de 
sprengen en beken. In die hoeda-
nigheden werd Jan Visser al meer-
dere keren in de voorgaande jaren 
genomineerd. 

Doorslaggevend in 2021 is zijn be-
trokkenheid bij de opstart van de 
‘Buurtbus Vereniging Ugchelen’. 
Steeds opererend op de achter-

grond coördineert hij o.a. de (we-
kelijkse) inzet van de chauffeurs 
waarvan hij natuurlijk ook zelf deel 
uit maakt.
Natuurlijk mag niet onvermeld blij-
ven dat Jan dit alles kan doen met 
de support en steun van zijn echt-
genote Leni Visser. Samen zijn ze 
vaak present en actief bij de ver-
schillende activiteiten.

Kortom Jan Visser is een super-
vrijwilliger die volgens de oorkon-
de ‘een betrokken Ugchelnaar is 
die zich zeer actief en sociaal op-
stelt ten behoeve van het dorp en 
zijn bewoners.’ Een echte winnaar 
van de Dorpsprijs.

(Warner Bruins,
Vrztr. Commissie Dorpsprijs)

Foto: Dirk Reiding

Foto: Dirk Reiding
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Mijn Galilea
OVERWEGING

Jezus zegt: ‘Weest niet bevreesd. Gaat naar Gali-
lea en daar zullen jullie Mij zien’. Na Pasen gingen 
de vrouwen van het graf weg en horen deze op-
dracht. Het is ook een opdracht die aan ons wordt 
gegeven in deze tijd. Maar waar is Galilea voor 
ons, voor mij? Hoe kunnen we de opdracht van 
Jezus in onze tijd waarmaken? Dat zijn vragen die 
mij in deze Paastijd bezig houden.

Galilea was een nietszeggend gebied in de perife-
rie van het land. Ver weg van de grote stad Jeruza-
lem, waar de tempel stond, het machtscentrum en 
waar alles gebeurde. De leerlingen en dus ook wij 
worden uit het centrum van de stad gestuurd naar 
de periferie, naar Galilea, om Jezus te ontmoeten. 
Wij moeten onze eigen veilige centrum verlaten en 
naar de rand van onze belevingswereld gaan. In 
de periferie van de wereld komen wij de pijnen te-
gen van mensen die lijden, we komen de moeders 
en de vrouwen tegen in de buitenwijken van Oek-
raïne, Syrië of Afghanistan. Of dichterbij de armen, 
de verslaafden, de vluchtelingen, de gewonden 
van het leven, de jongeren die de weg kwijt zijn of 
de ouderen die leven in eenzaamheid. In de peri-
ferie van het leven komen we Jezus tegen in deze 
mensen en Jezus toont ons in hen zijn wonden. 

Wij krijgen de opdracht om hun wonden de verzor-
gen, om de tranen te drogen en te luisteren naar 
hun verhalen. We krijgen de opdracht om ons hart 

te verruimen, groter te maken en ons te verbinden 
met anderen, met de wereld. Als we ons zo laten 
raken door het lijden en de pijn van deze tijd. Als 
we ons hart groter maken door ons te verbinden 
met een ander gaat de liefde stromen. Als ik ie-
mand uit het AZC ontmoet en vraag: ‘hoe gaat het 
met je?’ Als ik bij de Franciscustafel, de Bakfiets of 
in de Kledingbank een dakloze verslaafde ontmoet 
en brood of kleding met hem of haar deel. Als ik 
contact maak met iemand die vorig jaar een man 
of vrouw heeft verloren en nu alleen Pasen moet 
vieren. Als ik glimlach tegen een voorbijganger op 
straat. Er zijn zoveel momenten dat ik mijn hart kan 
openen en dan voel ik de liefde stromen. Dit stro-
men van de liefde gaat altijd in twee richtingen, 
je krijgt ook zoveel terug. Ik voel mij dan verbon-
den met die ander, soms zo sterk dat dit voelt als 
broer of zus. Dat gebeurt in de periferie, net buiten 
mijn eigen wereldje met mijn eigen gedachten en 
zorgen. Jezus heeft gezegd: ‘Alles wat je voor de 
minsten der mijnen hebt gedaan, heb je voor mij 
gedaan’. Zo wordt mijn wereld groter net als mijn 
hart. Voor mij is dat dan Galilea, in de periferie van 
mijn leven, daar ontmoet ik de Heer. Het gezicht 
van Jezus mag ik ontdekken in het gezicht van 
elke medemens, in het gezicht van de armen het 
meest. En ik hoef niet bang te zijn, de Heer zal met 
mij zijn, Hij leeft!. 

Ronald Dashorst

Donderdag 26 mei is het  
Hemelvaartsdag. Het dauw-
trappen deze morgen is een 
andere manier om God te eren 
en elkaar als gemeenschap te 
ontmoeten.

We nodigen u uit om een uitge-
stippelde route te wandelen of 
te fietsen en aansluitend naar 
een korte viering te komen. U 
bent natuurlijk ook vrij om een 
eigen route te wandelen of tra-
ditioneel te fietsen/dauwtrap-
pen en aansluitend naar de 
korte viering te komen. 

Het ophalen van de wandel- of 
fietsroute kan om 09.00 uur. 
De korte viering zal om 10.30 
uur starten met het gezamen-
lijk drinken van een welver-
diende kop koffie of thee.

De drukte op Schiphol in de 
meivakantie liet maar weer 
eens zien dat veel mensen 
zin hadden in vakantie. Voor 
steeds meer mensen is dat 
niet weggelegd. Meer dan 
een half miljoen huishoudens 
in ons land leeft in armoede 
en maar liefst een op de vijf 
heeft betalingsproblemen. 
Voor steeds meer mensen is 
het een grote uitdaging om de 
energierekening en de dage-
lijkse boodschappen te kunnen 
betalen. En dan maar hopen 
dat de wasmachine niet stuk 
gaat! Op vakantie gaan is er 
voor hen niet bij.

Daarom is er de actie ‘Vakan-
tiegeld Samen Delen’. Omdat 
we geloven dat het iedereen 
verrijkt als we samen delen. 
Geven kan via de QR-code 
of door een gift over te ma-
ken op onze rekening NL 69 
RABO 037 37 40 298 t.n.v. 
de Diaconie Protestantse Ge-
meente Apeldoorn (PKN) o.v.v. 
Vakantiegeld Samen Delen.  
Informatie? www.vakantiegeld-
samendelenapeldoorn.nl 
 

Werkgroep Vakantiegeld  
Samen Delen Bronkerk

Vakantiegeld
Samen Delen 2022 

Viering met Hemelvaart

Foto: Dirk Reiding

Ugchelenaren konden dinsdag 4 mei weer gezamenlijk stil staan bij de Nationale Dodenherdenking. Na 
twee coronajaren, was er weer een ceremonie mét publiek bij De Kei. De Eloyschool heeft dit monu-
ment geadopteerd. De leerlingen hadden dan ook een belangrijke rol bij de herdenking. Vier kinderen 
hielden elk een foto vast van een Ugchelse verzetsstrijder, wiens naam op de Kei vermeld staat. Ook 
de muziekvereniging  Ugchelen, scoutinggroep de Ugchelse Woudlopers, een vertegenwoordiger van 

de Bronkerk en afgevaardigden van het comité 4 mei leverden een bijdrage.

Stilstaan bij oorlogsgeweld
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Beheer en vernieuwing
UGCHELER MARKEPAD 

“Iets moois voor de 
wandelaar”.
Dáár doen de beheer-
ders van het Ugchel-
se klompenpad het 
voor. Het Ugcheler 
Markepad is razend 
populair onder de 
vele wandelaars die 
het pad belopen. Dat 
blijkt uit de aantallen 
en uit de commen-
taren op de digitale 
applicatie Klompen-
paden.

Maar zo’n pad blijft 
niet vanzelf goed op 
orde. Het moet wor-
den onderhouden 
en begaanbaar blij-
ven. De bordjes met 
wegwijzers worden 
gecontroleerd en zwerfafval wordt opgeruimd. Vijf-
entwintig Ugchelenaren verzorgen dit beheer vol-
gens een roulerend schema. Daarvoor zijn ze altijd 
welkom in het Buitenhuis van de Cantharel waar de 
onderhoudsmaterialen liggen. Herm Hullegie en zijn 
mensen ontvangen hen daar steeds enthousiast en 
helpen waar mogelijk.
Ton van den Berg, coördinator van het beheer, 
maakt het loopschema en onderhoudt de externe 
contacten. Met hem sprak ik over de voorgenomen 
vernieuwing en uitbreiding van het pad.

Ineke, één van de beheerders, bracht de wens tot 
verdere verfraaiing naar voren in de beheerders 
groep. Met algemene instemming zijn vijf beheer-
ders onlangs begonnen met het verkennen van mo-
gelijke aanpassingen in de route. 
Zo zou er iets kunnen wijzigen bij de Koppelspren-
gen, bij het losloopgebied voor honden op ‘t Lees-
ten en zuidelijker richting Hoenderloo. Minder over-
steken bij de papierfabriek, mooi om de kapel van 
Caesarea heen, het is puzzelen wat er mogelijk is…

Met gps worden de alternatieven op de kaart van 
het gebied vastgelegd om te kunnen bespreken 
met de grondeigenaren en de gemeente Apeldoorn. 
Daarin spelen de Stichting Landschapsbeheer Gel-
derland, die over alle klompenpaden gaat, en onze 
Dorpsraad een belangrijke rol. 

Het veranderingstraject is een hele klus! Want als 
iedereen het eens is over de nieuwe route wordt 
deze vastgelegd in het terrein door het (ver)plaat-
sen van zeker twintig palen met pijlen. Dat werk 
wordt uitgevoerd door leden van de beheerders-
groep. Opmerkelijke punten worden beschreven en 
er worden foto’s gemaakt voor de klompenpad app 
en de vernieuwde folder.

Geen kleinigheid! Werk achter de schermen. En dat 
alles voor “iets moois voor de wandelaar”, zoals Ton 
het kort samenvat! 
Toch goed om te weten…

Foto: Dirk Reiding, Tekst: Nico van Dam

Muzikaal afscheid van dirigent Bart van den Brink
Komende zaterdag, 21 mei, wordt 
de grote zaal van UB omgetoverd tot 
een concertzaal voor Muziekvereni-
ging Ugchelen. Om 19.30 uur gaan 
de deuren open en om 20.00 uur 
gaat het concert van start. De entree 
is vrij. Op het programma staat mu-
ziek waarmee dirigent Bart van den 
Brink door de jaren heen een band 
had. De orkestleden hebben deze 
zelf gekozen, wat het des te persoon-
lijker maakt. Het concert wordt gege-
ven ter ere van dirigent Bart van den 
Brink, die meer dan 12 jaar voor het 
orkest heeft gestaan. Een hele ge-
neratie muzikanten van Muziekver-
eniging Ugchelen is opgegroeid met 
de muzikale kennis en virtuositeit van 
Bart. Het concert zal een eerbetoon 
worden aan Bart. Wij hopen u in de 
zaal te zien. Tot zaterdag!

Deze keer wat over het milieu. Iets 
waarvan je misschien denkt, dat is 
een ver van mijn bed-show, maar 
het tegendeel is waar. Het op straat 
gooien van een snoeppapiertje is 
al een milieudelict. (150 + 9 euro) 
De tien meest voorkomende  
milieudelicten zijn:
1 illegale jacht
2 illegale bomenkap
3 illegale asbestverwijdering
4 illegale storting of verbranden 
van afval
5 illegaal vuurwerkbezit
6 bezit of verkoop van bedreigde 
dier- plantensoorten
7 geluidsoverlast
8 achterlaten vuilnis op straat
9 lozing van chemisch afval in 
water
10 mest storten in sloten

Nagenoeg allemaal zaken die 
in uw (nabije) omgeving kunnen 
plaatsvinden. Vaak zijn het econo-
mische misdrijven. Misdrijven om 
er geld mee te verdienen, maar 
erg slecht voor het milieu. Bij zwa-
re milieumisdrijven is er vaak ook 
sprake van oplichting en fraude. 
Diverse instanties werken samen 
om dit aan te pakken.
Maar om het klein te houden, kom 
ik even terug op het snoeppapier-
tje en de blikjes die ik her en der 
door de wijk zie liggen. Rond het 
centrum staan diverse prullenbak-
ken. Steek je afval even bij je tot je 
een prullenbak tegenkomt en durf 
elkaar ook aan te spreken op het 
vaak onbewust aangeleerde ge-
drag van het maar van je afgooien 
van troep. 

Petra van Doorn
petra.van.doorn@politie.nl
Twitter: polhurk 
Spreekuur: iedere dinsdag van 
18.30 tot 19.30 uur aan de 
Europaweg 79 te Apeldoorn

Morris van 8 maanden leest De 
Bron! Het zal de adverteerders 
goed doen dat hij vooral belang-
stelling heeft voor de achterpagina.

Politienieuws

Jongste lezer!
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Dorpswebsite in een nieuw jasje
UGCHELEN.NU

Ugchelen.nu is al jarenlang onze 
dorpswebsite en het digitale por-
taal van ons mooie Ugchelen. Dit 
is destijds opgericht door de 
vereniging Ugchelens Belang, 
de Dorpsraad en UgchelenPla-
za. Deze website is recent ver-
nieuwd en opgefrist. Een belang-
rijk verschil met de vorige opzet, 
is dat de homepage nu ook een 
duidelijke link naar de website 
van de Bronkerk bevat. De kerk 
is immers ook één van de ‘fun-
damenten’ van het dorp!

Initiatiefnemer Stephan Vollen-
broek geeft tekst en uitleg. “Met de 
komst van de nieuwe website van 
Ugchelens Belang (UB) hebben 
wij als wervingscommissie geke-
ken wat te doen met ugchelen.nu. 
UB is medeoprichter en er stond 
veel verouderde content van onze 
vereniging op. Ons verbetervoor-
stel is daarna met De Dorpsraad 
en UgchelenPlaza besproken. Dit 
voorstel was om ugchelen.nu te 
handhaven en in een modern jasje 
te gieten, zodat onze dorpsweb-
site gehandhaafd blijft. Dit op een 
aantrekkelijke visuele manier met 
minder onderhoud. De drie oprich-
ters waren er snel uit en gingen ook 
akkoord met een (bescheiden) in-
vestering.”

Wat is er veranderd?
“Samen met bureau LangDesign 
heb ik - met hulp van prominente 
Ugchelenaren - toegewerkt naar 
het ontwerpen en vullen van de 
nieuwe website. De website is 
eenvoudig van opzet met uniek 

fotomateriaal en heeft vier tabbla-
den. Op de ‘homepage’ staat een 
fotocarrousel met de meest recen-
te foto’s van het Fotografencollec-
tief Ugchelen. Ook staan de logo’s 
van de inmiddels vier oprichters 
erop. Voor het laatste nieuws kun 
je doorlinken naar hun websites. 
Op het tabblad ‘Over Ugchelen’ 
staat overzichtelijk wat Ugchelen 
zo uniek maakt. Denk aan het 
Ugchelse Volkslied, de Ugchelse 
vlag en bondige teksten over het 
centrum, de Kei en nog veel meer. 
Per onderwerp kun je doorklikken 
naar een verdiepend A4-tje. Op het 
tabblad ‘UgchelenPlaza’ stellen de 
aangesloten ondernemingen zich 
aan je voor. Tot slot staat op het 
tabblad ‘Foto archief’ de foto’s over 
Ugchelse evenementen handig op 
tijdsvolgorde.”

Samenwerking en enthousiasme 
“We mogen trots zijn wat we sa-
men hebben bereikt. Graag wil ik 

hiervoor de volgende mensen be-
danken voor hun medewerking aan 
het nieuwe ugchelen.nu. Dat zijn 
mijn mede initiatiefnemer Wilma 
Pothoven, de mannen van het Fo-
tografencollectief Ugchelen, Harry 
Broekhuis (boek ‘Trots op Ugche-
len’), Karel Westra (UgchelenPla-
za), Maik van Liempt ( Dorpsraad), 
Marcel Telgen (Ugchelens Belang), 
Gert Woutersen (dorpsarchief op 
ugchelen.org) en last but not least 
onze designer Denise Langeveld 
(Lang Design). Jullie constructieve 
en plezierige samenwerking viel 
op. Sterker nog; het werkte zo en-
thousiasmerend dat ook de Bron-
kerk zich heeft aangesloten als 
vierde partij!”   

Nieuwsgierig?
Neem dan een kijkje op  
www.ugchelen.nu! Suggesties en 
reacties zijn van harte welkom en 
kun je mailen aan vollenboks02@
live.nl 

Onderwegkerk Hoog Soeren weer van start
Twee seizoenen konden er geen 
onderweg kerkdiensten gehou-
den worden in de Kapel van Hoog  
Soeren vanwege Corona. Werkgroep 
Onderwegkerk is dan ook blij dat ze 
de komende zomermaanden op alle 
zondagen in juni, juli en augustus de 
kerkdeur weer wagenwijd kan open 
zetten. Met dank aan de toezeggin-
gen van voorgangers en organisten 
om aanwezig te willen zijn op een van 
deze zondagen. 

De korte vieringen trekken niet alleen 
vakantiegangers en dagjesmensen. 
Ook  kerkgangers uit heel Apeldoorn 
weten de weg naar de kapel te vinden. 
De oecumenische diensten duren on-
geveer een half uur en zijn bedoeld 
voor een moment van bezinning. Deze 
mogelijkheid wordt (sinds 1966) ook dit 
seizoen weer geboden door voorgan-
gers, organisten en werkgroepleden 

die zich hiervoor op vrijwillige basis 
inzetten Tot twee jaar geleden werden 
er twee vieringen op de zondagmor-
gen gehouden. Een vroege dienst om 
09.00 uur en een tweede later op de 
morgen om 11.00 uur. De werkgroep 
heeft helaas moeten besluiten over te 

gaan tot één kerkdienst die gehouden 
zal worden om 10.30 uur. Dat zal met 
name voor de vroege bezoeker even 
wennen zijn. Ook dit jaar is er aan 
het einde van de viering een collecte, 
deze keer bestemd voor Kyara Shines  
Foundation.

De boswachters van Gelder-
sch Landschap & Kasteelen 
verzorgen op dinsdag 24 mei 
een vogelzangwandeling door 
Bruggelen. Het is lente. In 
deze periode gonst het van het 
leven in de natuur. Vooral de 
vogels laten nu van zich horen. 
Met elkaar gaan jullie hiervan 
genieten tijdens een wandeling 
door Bruggelen. De boswach-
ter laat je luisteren naar de 
zang van allerlei vogels.

Tijd: start om 10.00 uur. Duur: 
2 à 2,5 uur. Deelname: 5,00 
euro p.p., kinderen 4 t/m 12 
jaar 2,50 euro p.p., donateurs 
gratis op vertoon van een gel-
dige GLK-donateurspas. Tip 
van de boswachter: neem een 
verrekijker mee.

Online reserveren is 
noodzakelijk: 
www.glk.nl/excursies

Maak met Staatsbosbeheer 
een heerlijke ochtendwande-
ling met daarna een ontbijt in 
het bospaviljoen met Hemel-
vaart! Op 26 mei om 6.30 start 
de wandeling van 5 kilometer 
in alle vroegte met de dauw 
nog op de heide. Een mooi 
moment van de dag om wild te 
spotten! We starten vanaf het 
Informatiecentrum van Staats-
bosbeheer aan de Hoender-
loseweg 191 in Ugchelen. De 
kosten inclusief ontbijt zijn 
voor volwassenen 20,00 en 
voor kinderen 17,50. Boek 
via www.staatsbosbeheer.nl/
dauwwandelingleesten

In de ochtend is het natuur-
gebied ’t Leesten anders te 
beleven dan overdag. De 
dauwdruppels kleven aan je 
wandelschoenen en de vroege 
zonnestralen geven een gou-
den licht door dunne nevel. Zo 
vroeg op de dag is de kans om 
wild te zien groter, juist omdat 
het nog rustig is in het gebied. 
We maken een mooie wande-
ling van ongeveer 5 kilometer, 
waarbij we ook sporen zullen 
zien van het wild. We eindi-
gen weer bij het Bospaviljoen 
waar het ontbijt voor ons klaar 
staat, verzorgd door brasserie 
‘t Leesten. U boekt deze activi-
teit via de website van Staats-
bosbeheer waar u ook dieet-
wensen kunt doorgeven.

Vogelwandeling 
door Bruggelen

Dauwwandeling 
met Hemelvaart
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Het Kootwijkerveen is een bijzon-
der ven en hoogveengebied, ten 
noorden van Kootwijk, midden 
op de Veluwe. In het najaar van 
2022 zal Staatsbosbeheer her-
stelwerkzaamheden uitvoeren in 
dit gebied om de natuurkwaliteit te 
verbeteren. Staatsbosbeheer no-
digt belangstellenden uit voor een 
inloopmiddag buiten bij het ven op 
zaterdagmiddag 21 mei. Tijdens 
deze inloopmiddag informeren we 
u graag over de voorgenomen her-
stelmaatregelen in dit bijzondere 
waterrijke deel van het natuurge-
bied. 

Op zaterdag 21 mei bent u tussen 
13:00 en 15:00 uur welkom bij het 
Kootwijkerveen. Aanmelden is niet 
nodig.

Het Kootwijkerveen is alleen per 
fiets of te voet bereikbaar. Vanaf de 
parkeerplaats Kootwijkerveen ter 
hoogte van de Grevenhout 3888 
NR Uddel wandelt u via de gele 
wandelroute in ongeveer 30 minu-
ten (2km) naar het Kootwijkerveen. 
Per fiets is het Kootwijkerveen ook 
bereikbaar. Tussen knooppunt 62 
en 38 kunt u over een zandpad 
richting het Kootwijkerveen fietsen. 
De fietsafstand is ongeveer 950 
meter. Ter hoogte van vakantiepark 
Landal Rabbit Hill is met bebording 
de afslag en route aangegeven.

Zaterdag 28 mei houdt Scouting 
Ugchelse Woudlopers een vos-
senjacht in het centrum van het 
dorp. De zoektocht gaat naar een 
aantal verstopte, vossen’ uit ver-
schillende tijdperken. Kinderen van 
alle leeftijden kunnen meedoen 
aan deze activiteit. In het centrum 
kunnen ze tussen 13.00 en 16.00 
uur gratis een opdrachtkaart halen 
bij het kraampje van de Ugchelse 
Woudlopers. Tot 17.00 uur kan de 
ingevulde kaart worden ingeleverd 
en ligt er een kleinigheidje klaar 
voor de vossenjager. Lukt het jou 
om alle vossen te vinden?

‘Inloopmiddag’
Kootwijkerveen

Vossenjacht in
centrum Ugchelen

Zeer geslaagde Koningsdag 
JUB KIJKT TERUG

Woensdag 27 april was het 
dan eindelijk weer zo ver… 
Koningsdag! Na de afgelopen 
coronajaren mocht het weer 
gewon gevierd worden.

Terwijl de Koning, Koningin en 
hun gevolg de dag in Maastricht 
doorbrachten, was er ook in Ug-
chelen genoeg te doen. Het JUB 
had allemaal spelletjes voor peu-
ters en basisschoolleerlingen 
weer van de partij met water-
spelletjes, alsmede de Ugchelse 
Woudlopers. Een prima samen-
werking tussen alle partijen.

Om 10.00 uur klonk het volkslied 

en werd de vlag gehesen door 
de nieuwe Schutterskoning van 
Ugchelen, Ben van Laar. Na het 
Ugchels Volkslied speelde de Mu-
ziekvereniging Ugchelen nog en-
kele nummers, maar toen kon het 
feest voor de kinderen beginnen.

Er konden spelkaarten opge-
haald worden bij de stand van het 
JUB en de kinderen konden on-
der andere eendjes vangen, blik 
gooien, koe melken, zaklopen, 
ring werpen en nog veel meer. 
Als alle spelletjes gedaan waren, 
werd de spelkaart ingeleverd en 
kregen alle kinderen een brood-
je knakworst, wat te drinken en 

een muntje voor een ijsje van ’t  
IJskaffee. Op de Bogaardslaan 
was ook een kleedjesmarkt, waar 
veel kinderen hun spullen pro-
beerden te verkopen. Ook stond 
er voor de kleinste kids een mooi 
springkussen.. 

Al met al was het een zeer ge-
slaagde dag waar ruim 300 kinde-
ren zich prima vermaakt hebben 
in Ugchelen! Aan onze vrijwil-
ligers: nogmaals bedankt voor 
jullie hulp, en alle bezoekers be-
dankt voor jullie komst. Graag tot 
een volgende JUB activiteit!

Foto: Theo Logtenberg

Meer dan 250 nieuwe leden voor UB
De Vereniging Ugchelens Belang 
heeft de evenementen Vogel-
schieten en Koningsdag succes-
vol aangegrepen om nieuwe le-
den te werven. Het wervingsteam  
van UB heeft op Koningsdag zelfs 
een mijlpaal bereikt. Tijdens het 
Vogelschieten hebben 17 nieuwe 
leden zich aangemeld en op Ko-
ningsdag zelfs 30 nieuwe leden. 
Een groot deel hiervan zijn jonge 
gezinnen. Het wervingsdoel van 
250 nieuwe leden is met de nieu-
we stand van 272 nieuwe leden 
ruimschoots behaald! 

Elk nieuw lid kreeg een voucher 
waarmee een nieuw lid een gra-
tis appeltaartje kon halen. Dit met 
veel dank aan sponsor Pedro van 
den Heuvel van onze AH uit Ug-

chelen. “We zijn heel trots op dit 
resultaat dat alle verwachtingen 
heeft overtroffen en de behaalde 
mijlpaal die we onszelf tot doel 
hadden gesteld. Wij willen graag 
de nieuwe leden bedanken voor 
hun vertrouwen en enthousias-
me’. “We zijn eind 2020 begon-
nen met werven bij de oliebol-
lenverkoop. Ruim twee jaar later 
mogen we dus meer dan 250 
nieuwe leden verwelkomen. En er 
zit nog veel meer in het vat. Het 
werven tijdens collectieve evene-
menten werkt  prima in de prak-
tijk. Jammer genoeg hebben we 
op 23 en 27 april nog maar een 
klein deel van de jonge gezinnen 
gesproken van wie een groot deel 
nog geen lid is. We gaan dan ook 
proberen het aantal nieuwe leden 

nog wat verder op te schroeven 
bij dorpsevenementen. En we zijn 
gemotiveerd; de steun van de le-
den is belangrijk om Ugchelen en 
ons dorpshuis waarin vele lokale 
verenigingen oefenen, actief en 
bruisend te houden.”   

Nog geen lid? Het lidmaatschap 
is persoonlijk en geldt vanaf 18 
jaar. Direct aanmelden kan via de 
knop ‘Word Lid’ op de 
www.ugchelensbelang.nl.
 
Help mee om Ugchelen leefbaar 
en gezellig te houden met activi-
teiten voor jong en oud.

Wordt ook lid van Ugchelens  
Belang voor slechts EUR 1,05 per 
maand! 



DE BRON 18-05-2022 14



DE BRON 18-05-2022 15

Heeft u het ook gelezen? In ‘De 
IJsvogel’ is een mooie boom ge-
plant, een winterlinde voor de 
huisartsenpraktijk. Zij waren de 
winnaar van de Dorpsprijs 2020. 
De organisatie hoopt dat er 
nog vele bomen bijkomen. Wie 
de prijs voor 2021 in de wacht 
sleept is bij het schrijven van 
deze column nog niet bekend. 
Voor het krijgen van een prijs 
moet je vaak een extra inspan-
ning hebben geleverd. De win-
naar van de boekenprijs heeft 
toch echt zijn of haar best ge-
daan een goed boek af te le-
veren. En ook een sportman of 
sportvrouw heeft vele uren ge-
traind om de eerste prijs te be-
machtigen. In de wacht slepen, 
binnenhalen, bemachtigen of 
tot winnaar worden uitgeroepen 
is bij de Dorpsprijs niet aan de 
orde. 
Dat is het mooie aan deze prijs. 
Jouw inzet is opgevallen in het 
dorp en mensen gunnen jou 
deze erkenning waar je niet op 
rekent of op zit te wachten. 
Nu benijd ik de jury niet die moet 
beslissen wie de eer te beurt valt. 
Ugchelen telt ongeveer 7000 in-
woners waarvan enkele duizen-
den op de een of andere manier 
vrijwilligerswerk doen. Zonder 
hen zou de leefbaarheid en het 
woongenot in ons mooie dorp op 
een heel laag pitje staan. Geen 
club, vereniging, kerkgenoot-
schap kan zonder vrijwilligers. 
Ugchelen mag trots zijn dat er 
zoveel mensen zich belange-
loos inzetten voor het dorp en 
de medemens. Een kleine greep 
die nooit volledig kan zijn: de 
chauffeurs van de buurtbus, de 
brandweer, zwerfvuilophalers, 
medewerkers Waterlooplein-
markt en van de Bron, Ugchels 
Belang  en Dorpsraad, oliebol-
lenverkopers, organisatoren van 
het vogelschieten, Koningsdag, 
de 4 mei-herdenking, bezoekers 
van Sprengenhof, Randerode en 
Rumah Saya, sprengenschoon-
makers en niet te vergeten alle 
stille hulp voor een buurman of 
buurvrouw. 
Aan deze prijs is geen geldbe-
drag verbonden; de erkenning 
bestaat uit een fraai beeldje en 
een boom. 
Door al deze vrijwilligers kunnen 
we jaarlijks een heel bos vullen!!

Prijs

 
 Kromme Zweppe houdt

samengestelde menwedstrijd

Op zaterdag 28 en zondag 29 
mei houdt de Vereniging Het 
Apeldoorns Aangespannen Paard 
De Kromme Zweppe voor de 39e 
keer een samengestelde men-
wedstrijd. Die vindt plaats op het 
hoofdterrein aan de Wezenweg/
Otterloseweg tegenover Van der 
Valk Hotel Apeldoorn de Cantha-
rel in Ugchelen en is vrij toegan-
kelijk voor publiek.

Een samengestelde menwed-
strijd bestaat uit drie proeven: een 
dressuurproef, een marathon en 
een vaardigheidsproef. Uit het 
hele land hebben menners met 
enkel-, twee- of vierspanpony’s 
of paarden zich aangemeld om 
te rijden in de unieke en mooie 
omgeving van Ugchelen. Er wordt 
gereden in de klassen L, M en Z 
en er is een hobbyrubriek voor ei-
gen rijders zonder startkaart.

Dressuur en vaardigheid
Op zaterdag 28 mei worden de 
dressuur en de vaardigheid ge-
reden. Bij de dressuurproef moet 
een groot aantal oefeningen in 
volgorde zo goed mogelijk gere-
den worden en dit wordt beoor-
deeld door een jury. Bij de vaar-
digheid moet iedere combinatie 
van menner en paard(en) zo snel 
mogelijk tussen pionnen doorrij-
den in de juiste volgorde zonder 
dat er ballen van de pionnen af-
vallen.

Marathon
Zondag 29 mei is de dag van de 
marathon. Deze bestaat uit drie 
trajecten, waaronder een hinder-
nistraject met zes hindernissen. 
De deelnemers kunnen tijdens 
het rijden van de marathon genie-
ten van de prachtige bossen rond-
om Ugchelen en aan het eind van 

het parcours zijn er zes mooie, 
spectaculaire hindernissen op het 
hoofdterrein, dat ook voor het pu-
bliek goed te bereiken is.

Essenstam Bokaal
Tijdens de wedstrijd rijden de ei-
gen leden van De Kromme Zwep-
pe voor het clubkampioenschap, 
dat gerelateerd is aan de Essen-
stam-Bokaal. Vorig jaar is Ryan-
ne van Leur met haar Pony Kyra 
clubkampioen 2021 geworden; In 
de coronaproof zomercompetitie 
was deze combinatie verdeeld 
over vier wedstrijden de beste 
van de vereniging.

Publiek is beide dagen van harte 
welkom!! 

De toegang is gratis.

Foto: De Kromme Zweppe
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