
Klokslag 10.00 u schalt de stem van 
de voorzitter, Henk Feijen, over het 
terrein van de Waterloopleinmarkt 
rondom de Bronkerk: “ik verklaar de 
markt voor geopend!” Voordat de 
ruim 200 wachtenden het terrein op 
komen stormen, horen we Ans van 
den Berg, de mater familias van de 
pleinmarkt: “Van harte gefeliciteerd 
met je verjaardag, Henk” en geeft 
hem een bos bloemen. Met zo’n 
start kan de stemming op deze zon-

nige zaterdag al niet meer kapot.
Wat een prachtige dag! Wat een en-
thousiasme bij alle medewerkers: de 
verkopers-m/v achter de kramen, de 
catering, de beveiliging, het rad van 
fortuin, de veiling, bij alle mensen die 
achter de schermen werken. En dan 
die honderden bezoekers die van 
heinde en ver komen, omdat deze 
markt een begrip is. Zoals een me-
vrouw die samen met haar dochter 
op het terras bij het rad van fortuin 
blij haar inkopen bekijkt. Ze komt 
uit de Achterhoek, woonde vroeger 
in Ugchelen, en vertelt: “We komen 
hier al 10 jaar. Het is hier geweldig. 
Wat zo fijn is, is dat alle spullen zo 
goed zijn gesorteerd.” Vol trots laat 
ze de keukenklok zien die ze heeft 
gescoord voor € 1,50.
Wat is het toch bijzonder dat deze 
pleinmarkt al zolang plaatsvindt—
dit jaar voor de 49ste keer!—mede 
dankzij de inzet van een groot aan-
tal Bronkerkleden en mensen uit het 
dorp. Het is een gezamenlijk gebeu-
ren. Maar er is veel nodig om deze 
markt met z’n ruim 100 kramen mo-
gelijk te maken? 
Al een maand voor de grote dag 
is de werkgroep WPMU bezig met 
alle voorbereidingen, zoals: het op-
hangen van de reclameborden op 

lantaarnpalen in de straten van Ug-
chelen en Apeldoorn, het regelen 
van vergunningen, het bestellen van 
broodjes, en…..
De zaterdag voor de markt worden 
de goederen bij de Ugchelenaren 
opgehaald. Wat een gulle gevers! 
En wat een mooie en goed bruik-
bare spullen hebben ze klaarstaan. 
Maar ook: wat een organisatie om 
alle goederen op te halen en op de 
juiste plek te krijgen. Alle zalen van 
de Duiker zijn tjokvol. We zagen al 
die dozen en zakken en dachten: 
“hoe krijg je dit allemaal gesorteerd?”
Maar dat is gelukt en hoe! Een hele 
week lang zijn elke dag zo’n 40 à 
45 mensen aan het werk. De één 
sjouwt, een ander repareert of stelt 
de waarde van de goederen vast. 
Het is een goed geoliede machine 
en we zijn diep onder de indruk en 
heb veel respect voor al deze men-
sen. 

Vervolg op pagina 7 en 9.
pag. 7: Geslaagde Waterloopleinmarkt
pag. 9: Fotocollage 

De eerstvolgende uitgave 
van De Bron, die verschijnt 
op woensdag 19 juni, is de 
laatste voor de zomervakan-
tie van uw kerk- en dorps-
blad. Kopij en advertenties 
voor dat nummer dienen 
dinsdagochtend 11 juni om 
10.00 uur binnen te zijn.
Na de zomervakantie valt De 
Bron vanaf 28 augustus weer 
om de week op woensdag of 
donderdag in uw brievenbus.
 

De Dorpsraad roept ouders 
van kinderen in de basis-
schoolleeftijd op om haar 
te informeren. Er is plaats-
gebrek voor kinderen uit 
Ugchelen op de Ugchelse 
basisscholen. De Dorpsraad 
spant zich in om hiervoor een 
oplossing te vinden en heeft 
behoefte aan concrete cijfers 
om daarmee beter in over-
leg te kunnen treden met de 
gemeente en de betreffende 
schoolbesturen.
Lees op de Dorpsraadpa-
gina in deze Bron, pagina 5, 
welke informatie van u wordt 
gevraagd.

kleurrijke fietsjes
slingeren naast de mama’s
lachende mini’s
bij de papa’s achterop
hoera: avondvierdaagse!

 Nico van Dam

 
De Bron Ugchelen 

Uitgever: Bronkerk Ugchelen Woensdag 5 juni 2019 - 56e jaargang nr. 11

Bibliotheek afgeboekt

Volgende Bron
laatste voor zomer

Ugchelse tanka

Na een jaar van afwezigheid waren de avondwandelaars weer terug in Ugchelen. Vrijdag 24 mei werden 
ze feestelijk ingehaald, met veel muziek en bloemen. Voor het eerst maakte de route een omweggetje 
langs het dorpshuis waar een dweilorkest de sfeer verhoogde. 

Avondvierdaagse terug in Ugchelen

Waterloopleinmarkt… wat een happening!

Foto: Dirk Reiding

Plaatsgebrek
op basisscholen

Buurtbibliotheek 
Ugchelen gesloten

Op 30 mei jl. is de buurtbiblio-
theek van CODA gesloten. Tot 
die datum was ze gehuisvest 
in ons Dorpshuis. In plaats 
daarvan zal CODA nu met de 
Boekenbus de Ugchelse le-
zers gaan bedienen. De Boe-
kenbus krijgt een standplaats 
voor het Dorpshuis Ugchelens 
Belang. Leden van de biblio-
theek zijn op 28 mei door het 
CODA per mail geïnformeerd 
over de wijzigingen.  Zie voor 
meer informatie het bericht op 
pagina 11 van deze Bron
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DE BRON,
KERK- EN DORPSBLAD
Verspreiding in Ugchelen:
om de 14 dagen huis-aan-huis
Oplage: 2650 exemplaren
De Bron digitaal: www.bronkerk.nl
Opmaak: Lutim, www.lutim.nl
Druk: Veso, www.vanelst.org

Eindredacteur van deze Bron:
Nico van Dam, tel. 3124044
Eindredacteur volgende Bron:
Jan van Middendorp, tel. 5333672
Fotograaf van deze Bron:
Dirk Reiding, tel. 5336538
Fotograaf volgende Bron:
Johan van Veen, tel. 5062373
Volgende Bron verschijnt op 19 juni.
Kopij en advertenties via:
ugchelendebron@bronkerk.nl 
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór dinsdag 11 juni 10.00 uur
Coördinator advertenties:
Teun van Amersfoort, tel. 5411491
Bezorgklachten en abonnement buiten
Ugchelen: M. Ditzel, tel. 06-50525501

PRAKTISCHE GEGEVENS KERK
Kerkelijk centrum:
“Bronkerk” en “De Duiker”
Hoenderloseweg 10, 7339 GH
tel. 5334859
Beheerder M. Ditzel privé tel. 06-50525501
Predikant: 
Predikant: Ds. A.R. Davelaar
Tel. 06-12837524, predikantRD@bronkerk.nl
Kerkelijk werker: 
R. Groen, tel. 06-18270616 
kerkelijkwerker@bronkerk.nl
Kerkenraad:
Voorz.: Mw. A. van der Hart,tel. 5417571
Secr.: C. de Winter, tel. 5414293 
scribaKR@bronkerk.nl 
Kerkelijk bureau: 
voor collectebonnen en vragen: kerkelijk.
bureau@bronkerk.nl
Voor dringende zaken: tel. 5411491 of 
06-15017286
Bankrekeningen: 
Bronkerk Ugchelen
NL36INGB0000833184 en 
NL88RABO0303318635 
Meldpunt ziekte/herstel Bronkerkleden
mevr. B. Rigterink, tel. 5333718
meldpunt@bronkerk.nl 
Meer informatie: 
zie Informatiegids Bronkerk of 
www.bronkerk.nl

PRAKTISCHE GEGEVENS DORP
Politie Ugchelen:
Wijkagent: Petra van Doorn, 0900-8844
spreekuur dinsdag 18.30-19.30 uur
Vereniging Dorpsraad Ugchelen:
Secretaris en ledenadministratie:
Leo Mooijman, tel. 5428066
E-mail: info@dorpsraadugchelen.nl
Noaberschap Ugchelen
Wineke Blom, tel. 06 41816541
Floortje v.d. Heijden, tel. 06 41808328  
Annemieke Debets, tel. 06-14976776
Vereniging Ugchelens Belang:
Dorpshuis: tel.nr.: 5335144
E-mail: secretaris@ugchelensbelang.nl 
Huisartsen:
Huisartsenpraktijk Oosting en Flenter
Bogaardslaan 56, tel. 5333361
Huisartsenpraktijk Ugchelse Kei
C.J. Haverkamp en T. Mons
Bogaardslaan 56, tel. 5331510
Tijdens avond, nacht en in het weekend
tel. 0900-600-9000
Alarmnummer: 112

DORPSMELDPUNT

U kunt uw melding
zowel telefonisch als schriftelijk doorgeven 
aan de secretaris van de Dorpsraad op 
telefoonnummer (055) 542 80 66 of per  
Email info@dorpsraadugchelen.nl
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Op zondag 23 juni (dus niet op 
16 juni, zoals eerder gemeld)  
’s middags om 16.00 uur zijn 
kinderen en hun (groot)ouders  
weer van harte welkom in de 
Bronkerk om bij ons feestje 
aanwezig te zijn.
De vakantie komt er dan bijna 
aan en veel mensen gaan op 
reis, misschien jullie ook wel.
Ook Abraham uit het Bijbelver-
haal gaat op reis.
Op zondagmiddag 23 juni gaan 
we eerst knutselen en doen sa-
men leuke spelletjes, daarna 
vieren we samen in de kerk en 
tot slot gaan we samen eten, 
wie weet wel ergens buiten. 
Het is om ongeveer 18.30 uur 
afgelopen.
Willen jullie  ook komen? Ieder-
een is van harte welkom. En 
neem gerust iemand mee die 
het ook leuk vindt. Opgeven 
graag via feestjeindekerk@
bronkerk.nl. Dan rekenen we 
op jullie komst.
Tot ziens.

Op vrijdag 14 juni is het weer 
de tweede vrijdag van de 
maand. Dus is er weer vrijda-
ginloop in De Duiker, bestemd 
voor alle Ugchelenaren. Een 
ieder, jong en oud, die gezellig 
in gesprek wil gaan met beken-
de en onbekende inwoners van 
Ugchelen, is welkom tussen 
16.30 en 18.30 uur. Het eer-
ste kopje koffie of thee wordt 
u gratis aangeboden. Daarna 
zijn de consumpties voor eigen 
rekening. En wie weet kunt u 
ook nog genieten van een har-
tig hapje. 
Kom ook eens een kijkje ne-
men. Voor inlichtingen: Toos 
Kwappenberg, tel. 5331327.

wo 5 juni Spreuken 8:12-21
do  6 juni Spreuken 8:22-36
vrij 7 juni Spreuken 9:1-18
za  8 juni Psalm 117
zo  9 juni Handelingen 2:1-13
ma 10 juni Handelingen 2:14-28
di  11 juni Handelingen 2:29-36
wo 12 juni Handelingen 2:37-47
do  13 juni Handelingen 3:1-10
vrij 14 juni Handelingen 3:11-26
za  15 juni Handelingen 4:1-12
zo  16 juni Handelingen 4:13-22
ma 17 juni Handelingen 4:23-31
di  18 juni Lucas 7:36-50
wo 19 juni Lucas 8:1-8

KERKDIENSTEN 
Zaterdag 8 juni
ONZE LIEVE VROUWEKERK, 
Hoofdstraat 18, Apeldoorn.
16.30 uur: Eucharistieviering, 
pastoor H. Hermens en diaken 
R. Dashorst, m.m.v. Cantor.

Zondag 9 juni Pinksteren
BRONKERK
10.30 uur: Ds. A. van der Hart 
en E. van Iperen. Oecumenische 
Viering en verbintenisdienst. 
Koffie drinken na de dienst.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering, 
pastoor H. Hermens en diaken 
R. Dashorst, Gregoriaans.
RANDERODE
10.30 uur: Prot. Viering: 
H. Scherrenburg.

Zaterdag 15 juni 
ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur: Eucharistieviering, 
pastor Sebastian, Samenzang.

Zondag 16 juni
BRONKERK
9.30 uur: Diaken Th. van Driel 
(Apeldoorn).
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering, 
pastor Sebastian, Credo.
12.00 uur. Doopviering, diaken 
R. Dashorst.
RANDERODE
10.30 uur: Prot.. Viering, 
H. Scherrenburg. 
M.m.v. Netty Heij (solist).

Zondag 9 juni
Op deze feestelijke Pinkstermor-
gen wordt traditiegetrouw een 
oecumenische viering gehou-
den. Extra feestelijk wordt de 

viering omdat ds. Eline van Ipe-
ren aan de Bronkerkgemeente 
zal worden verbonden. Het eer-
ste deel van de dienst wordt door 
ds Anja van der Hart geleid. Na 
de verbintenis neemt ds. Eline 
van Iperen de dienst met een 
handdruk over. Allen van harte 
welkom!
Uit Kind en Zondag: Woorden 
De leerlingen van Jezus zitten bij 
elkaar. Kleine vlammetje blijven 
hangen boven hun hoofd. Ze 
zetten ramen en deuren open. 
Met harde stem praten ze. De 
mensen kijken op. Iedereen 
hoort precies wat er wordt ge-
zegd. Ook al komen ze allemaal 
ergens anders vandaan en spre-
ken ze een andere taal. (Hande-
lingen 2: 1-11). 

Diaconie collecte: 
Pinksterzending.
Uitgangscollecte: 
ZOA (Vluchtelingenwerk).
Kindernevendienst voor de groe-
pen 1 t/m 8 

Zondag 16 juni 
Deze morgen is de heer Theo 
van Driel, diaken van de Luther-
se Kerk, onze voorganger. Hij is 
inmiddels een vertrouwd gezicht 
in onze diensten geworden. Op-
nieuw van harte welkom! 
Uit Kind en Zondag: Mag ik iets 
vragen? 
Nikodemus, een Farizeeër, gaat 
’s avonds laat naar Jezus. Hij 
heeft veel vragen. Hoe kan een 
mens opnieuw geboren worden 
als hij al oud is? Hoe kan hij op-
nieuw tevoorschijn komen uit de 
buik van zijn moeder?. (Johan-
nes 3: 1-16).

Diaconie collecte: 
Eigen diaconie.
Uitgangscollecte: 
ZOA (Vluchtelingenwerk).
Kindernevendienst voor de groe-
pen 1 t/m 8 

BEREIKBAARHEID PREDIKANT
Voorlopig s.v.p. nog contact op-
nemen met uw wijkouderling

KerkdienstenUitnodiging Feestje
in de Kerk

Pinksteren is voor velen een  moeilijk te begrijpen feest. Wat vieren 
we? Voor de kinderen wordt het duidelijk in deze tekening: het raam 
staat open, zodat iedereen het kan horen en dan begrijpt iedereen wat 
“vrede” betekent; ook al spreek je een andere taal. Vrede is de bood-
schap van Jezus Christus en de Geest helpt ons daarbij.

UIT DE BIJBEL

BIJ DE DIENSTEN

Vrijdaginloop
in De Duiker

www.bronkerk.nl
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Het blijkt dat het inmiddels onmogelijk is om kinderen op de basisscho-
len in Ugchelen te plaatsen. De scholen hanteren een wachtlijst, maar 
de kans op plaatsing is klein.
De Dorpsraad Ugchelen maakt zich ernstig zorgen over deze situatie.
Wij gaan uit van het principe dat kinderen in Ugchelen de mogelijkheid 
moeten hebben in hun dorp naar school te kunnen gaan. Dit in verband 
met sociale contacten, veiligheid, op de fiets naar school kunnen gaan, 
enz.
De gemeente geeft aan dat er in principe genoeg plaatsen zijn, maar dat 
een deel van de capaciteit wordt ingenomen door kinderen van buiten 
ons postcodegebied. Het is goed dat de gemeente en de besturen de 
komende tijd nadenken over het te voeren beleid, maar het kan echter 
niet zo zijn dat we kinderen van buiten Ugchelen nu ineens van school 
moeten sturen.  
Het is echter moeilijk in te schatten om hoeveel kinderen het gaat waar 
geen plek voor is op onze basisscholen. Hier willen we graag meer zicht 
op krijgen.
Daarom de volgende oproep: 
Wilt u ons mailen als
a. uw kind de laatste tijd op een school buiten Ugchelen zit en 
 u liever uw kind op een school in Ugchelen had geplaatst.
b. uw kind nog niet de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt, maar u 
 weet inmiddels dat er geen plaats is op een school in 
 Ugchelen.

Uiteraard kunnen we u niet beloven dat er een oplossing komt, maar 
met concrete cijfers in handen kunnen we beter in overleg treden met 
de gemeente en de betreffende schoolbesturen.

Wineke Blom
voorzitter@dorpsraadugchelen.nl

06 41816541

NIEUWS VAN DE DORPSRAAD

JUNI 2019
11 juni:  Besloten bestuursvergadering Dorpsraad
16 juni:  Dorpentour RTV Apeldoorn in Ugchelen

JULI 2019
16 juli:  Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

AUGUSTUS 2019
20 augustus: Besloten bestuursvergadering Dorpsraad
30/31 augustus: Presentatie Vitaliteitsagenda Ugchelen

SEPTEMBER 2019
17 september: Besloten bestuursvergadering Dorpsraad
28 september: Zwerfvuilactie Ugchelen

 OKTOBER 2019
8 oktober:  Schoonmaken Geurtssprengen
15 oktober:  Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

NOVEMBER 2019
2 november: Schoonmaken Eendrachtsspreng in de Goudvink
19 november: Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

DECEMBER 2019
10 december: Schoonmaken Koppelsprengen
17 december: Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

Elke dinsdag van 18.30 tot 19.30 uur is de wijkagent aanwezig in UB.

Agenda

De activiteiten van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen worden 
voor verslaglegging veelvuldig op beeldmateriaal vastgelegd. 
Indien u deelneemt aan of aanwezig bent bij deze activiteiten, 
geeft u de vereniging op grond van de AVG toestemming 
voor het maken van foto’s en filmbeelden en voor het gebruik, 
publicatie en de opslag daarvan.

De ‘Ugchelen Bloeit tuin’ op de 
hoek van Bogaardslaan en Hul-
kestein begint te bloeien! Het ini-
tiatief is gestart en ondersteund 
door omwonenden, die het open-
bare groen in ons mooie dorp nog 
mooier willen maken met nog 
meer groei en bloei. Gemeente 
Apeldoorn heeft de grond ‘plan-
trijp’ gemaakt en de planten ko-
men uit de tuinen of kweekkas 
van groepsleden. Één van de 
grootste doelen van het project is 
al bereikt: het verbinden van men-
sen.

Met aarde onder onze nagels 
hebben wij met elkaar al mogen 
genieten van een paar kopjes kof-
fie. We hebben ontzettend veel 
glimlachen en gezwaai ontvangen 
van  langs rijdende auto’s en fiet-
sers terwijl we aan het werk wa-
ren. De tuin is een magneet voor 
kinderen die langslopen die graag 
willen weten of ze mee mogen 
helpen. De opwekkende gesprek-
jes die we hebben gevoerd met 
voorbijgangers maakt de ervaring 
nog rijker.
Binnenkort worden de kale plek-

jes in de tuin nog gevuld met zaai-
lingen. Ook komen er naambord-
jes bij de planten. 

Met dank aan het Houthuus, zijn 
er twee kleine boomstammen ge-
komen waarop al zittende de tuin-
genieters in alle rust mogen verder 
genieten. Wij willen de Gemeente 
Apeldoorn ook enorm bedanken 
voor de compost, boomschors en 
de enthousiaste omarming van dit 
initiatief. 

Heeft u een niet-zo-bloeiende 
plek in uw buurt en wilt u daar, sa-
men met uw buurtgenoten, veran-
dering in brengen? De Dorpsraad 
en Gemeente Apeldoorn helpen u 
graag met de eerste stap tot rea-
lisatie! 

Voor vragen of meer informa-
tie kunt u contact opnemen met 
Commissie Groen van de Dorps-
raad via een email naar 
info@dorpsraadugchelen.nl.

Ugchelen Bloeit!

In de bestuursvergadering van 21 
mei 2019 kwam onder meer aan de 
orde:

Inzamelen afval.  Het nieuwe af-
valstoffenbeleid is nu al enige tijd in 
werking in Ugchelen. Na het horen 
van een positieve, maar ook minder 
positieve reactie is de dorpsraad 
benieuwd naar de ervaringen van 
de Ugchelenaren over de nieuwe 
manier van het inzamelen van het 
huisvuil. Reacties zien wij dan ook 
graag tegemoet op ons mailadres 
info@dorpsraadugchelen.nl

Bankjes in de Goudvink. Blij wa-
ren we dat de gemeente de wens 
voor “normale” bankjes onlangs in-
willigde. Het blijkt dat de bankjes ook 
al veelvuldig worden gebruikt. Dat is 
natuurlijk mooi, maar nog mooier 
zou het zijn als men de peuken en 
ander afval in de ook geplaatste af-
valbak zou deponeren en niet op de 
grond rondom de bankjes.
Vervolg op pagina 13

Waarover sprak 
de dorpsraad?

Plaatsgebrek op de basisscholen
OPROEP

Foto: Dirk Reiding



DE BRON 05-06-2019 6



DE BRON 05-06-2019 7

Zondag vieren we Pinksteren. Het feest waarin 
de Heilige Geest is uitgestort. Het is het derde 
grote feest in de christelijke traditie. We beginnen 
met Kerst: de geboorte van Jezus. Daarna vieren 
we Pasen: Jezus is opgestaan uit de dood. En nu 
Pinksteren: Jezus heeft met Hemelvaart de aar-
de verlaten, maar laat nu zijn Geest achter voor 
alle mensen die zijn Geest willen ontvangen. 

Maar waarom zou je de Geest van Jezus, of de 
Heilige Geest willen ontvangen? Het klinkt zo 
vaag. Wie is die Geest? Is ie niet eng? In het 
Bijbelverhaal lezen we dat de Heilige Geest een 
soort vlam is: als vuurtongen verspreidde Hij zich 
over de mensen. Ze raakten in vuur en vlam. Ze 
werden warm van binnen.
Ik moet denken aan het Olympische vuur. Dit 
vuur wordt aangestoken in Olympia (waar in de 
Griekse oudheid ook al ‘Olympische Spelen’ wer-
den gehouden) en met een fakkeltocht naar de 
openingsceremonie van de Olympische Spelen 
gebracht. 

Daar blijft de vlam branden tijdens de gehele 
duur van de Spelen. ‘Het Olympisch vuur dienst 
als symbool voor de eeuwige strijd van de mens 

om tot eenheid en verbondenheid te komen met 
elkaar,’ zo las ik op de website van het NOC*NSF. 

De vlam van Pinksteren heeft precies datzelfde 
doel: verbinding maken tussen mensen, hoe ver-
schillend we ook zijn. Sport verbroedert, maar de 
Heilige Geest doet dat ook! De Heilige Geest zet 
ons in vuur en vlam en leert ons hoe we elkaar 
kunnen verstaan. De Heilige geest leert ons een 
nieuwe taal, een heel bijzondere taal: de taal van 
de Liefde. 
Het is een taal die niet alleen uit woorden be-
staat, maar ook uit een glimlach of een knuffel. 
Het is een taal die niet beperkt is tot christenen. 
Integendeel. Want Gods Geest maakt géén on-
derscheid. 

Daarom vieren we zondag 9 juni in de kerk het 
feest van de verbinding, een feest waar íedereen 
welkom is, een feest waarop we de liefde delen. 
En het feest waarop ds. Eline van Iperen verbon-
den wordt aan de Bronkerk.

Ik wens je een vlammend Pinksterfeest!

Ds. Regina Davelaar

In vuur en vlam
OVERWEGING

Op de laatste dag, vrijdag, wor-
den de kramen al zoveel mo-
gelijk ingericht. Mensen nemen 
hiervoor vrij van hun werk. An-
deren komen langs en vragen: 
“Kan ik helpen?” Ook de scouts 
hebben dit jaar fantastisch ge-
holpen. De kramen zijn met veel 
smaak en zorg aantrekkelijk en 
uitnodigend ingericht. De ver-
koop loopt dan ook gesmeerd. 
Heerlijk om al die blije mensen 
te zien, zoals die mevrouw uit 
Rotterdam die een prachtige 
schaal op de veiling kocht of die 
meneer die zijn nieuwe grote 
tent inleverde voor een kleine 
en er ook nog voor betaalde! 
Of Maarten Tinholt (10 jaar) die 
met volle inzet z’n knuffels ver-
kocht.  

Hetty Wouda, coördinator van 
de markt, vertelt ons als we 
haar vragen: “wat is voor jou het 
bijzondere van deze markt, wat 
raakt jou?”: “Ik ben zo blij om de 
betrokkenheid op elkaar, hoe 
men voor elkaar zorgt. Tegen 
een medewerker die slecht ter 
been is wordt gezegd: “Kom op, 
deze taak is te zwaar voor jou. 
We zoeken iets anders voor je.” 
Die saamhorigheid en betrok-
kenheid op elkaar is geweldig. 
Zelfs medewerkers die vanwe-
ge gezondheid en/of hun leeftijd 
tegen hun grenzen aanlopen 
willen hier toch zijn. Ze willen 
het niet missen. En we zijn on-
gelooflijk blij met de opbrengst. 
Heel fijn dat er ook twee Ug-
chelse goede doelen bij zijn.”

Onze gedachten gaan uit naar 
Gerhard Knotnerus, die zich als 
lid van de Werkgroep zoveel 
jaar ongelooflijk heeft ingezet 
en wij dit jaar missen omdat hij 
in augustus overleed. We bren-
gen op jou een toast uit, Ger-
hard!

Heel veel dank namens de ker-
kenraad aan allen die aan deze 
fantastische dag hebben mee-
gewerkt. In één woord: 
GEWELDIG!

Anja van der Hart en 
Chris de Winter

Kerkenraad Bronkerk
Zaterdag 25 mei was Waterloop-
leinmarkt nummer 49 in 
Ugchelen. Het was weer een 
prachtige dag met heel veel be-
zoekers uit Apeldoorn en omge-
ving, maar ook uit andere delen 
van het land. Op ruim honderd 
kramen die mooi ingericht waren 
door de medewerkers van de 
markt stond voor elk wat wils en al 

spoedig werden er auto’s volgela-
den met goederen. 

Het was prachtig weer en ieder-
een, bezoekers en medewerkers 
genoten van de gezellige sfeer. 
Aan het eind van de markt zat er 
ruim 41000 euro in kas, een ge-
weldige opbrengst die naast het 
eigen gemeentewerk naar vijf 

goede doelen gaat. De werkgroep 
dankt alle medewerkers, kopers 
en sponsoren.

De Waterloopleinkelder is in de 
zomerperiode gesloten. Op de 
laatste woensdag van de maan-
den juni, juli en augustus kunt 
u kleine goederen brengen tus-
sen 9 en 11 uur.

Happening!
vervolg van voorpagina

Geslaagde 49e Waterloopleinmarkt
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Kapsalon Haarstijl is trots dat ze al vijftien jaar dames mooi 
mag maken! Mary Bruins en haar man Alex vertellen sa-
men hun verhaal. “We houden van ons vak en ons personeel 
kapt met veel vakbekwaamheid de vaak vaste klanten. Dat 
zijn Marjolijn, Tamara, Gabrielle en Sandy en natuurlijk Mary 
zelf. We werken al zo lang samen en samen zorgen we voor 
een prettig werkklimaat”. Gezelligheid straalt hier! Niet al-
leen uit Ugchelen komen de klanten, ze komen van overal.                                                                                                                                          
Alex beheert de zakelijke kant van het bedrijf en de inkoop. Hij is 
zelf herenkapper, maar Haarstijl is nu eenmaal een dameskapsa-
lon. Zijn broer is de herenkapper in de zaak ernaast.                                                                                        

Wat maakt jullie zaak tot een succes in Ugchelen?  
Mary: “We wonen natuurlijk zelf in Ugchelen, dat is een pré”.  
Alex vult aan: “We hebben een goede prijs, leveren service en 
vriendelijkheid. Dat is bij een kapper erg belangrijk! Daarbij zijn 
onze medewerkers uitstekende kapsters, die hier al meer dan 
tien jaar werken. Vier keer per jaar gaan we bijscholen en trai-
nen! Het kappersvak is een prachtig creatief vak, waarbij je de 
heersende mode moet bijhouden”.
Waarin zijn jullie onderscheidend van andere kappers? 
“Iedereen doet het op zijn of haar eigen manier. Wij hechten aan 
vakkennis, betrokkenheid met de klanten en natuurlijk aan hygi-
ene. Vooral onze benadering doet de clientèle goed!”

 “Als je haar maar goed zit” is een slagzin, die op waarheid be-
rust. Je ziet dames veel zelfbewuster de zaak uitgaan dan dat ze 
er in kwamen”. Alex vertelt verder met trots, “Mijn grootvader was 
al hofkapper. Als alles naar wens verloopt, is de zesde generatie 
kapper zo aan de beurt. Onze dochter Estelle wil ook naar de 
kappersschool! Helaas is mijn vader overleden, maar wat zou hij 
trots geweest zijn!”

Tijdens het interview rent Mary nog even naar een dame, die te 
lang zit te wachten om te worden opgekamd. Ogen die écht alles 
zien! Een zaak waar heel Ugchelen blij mee mag zijn, daar in de 
bocht van de 
Ugchelseweg 52a!

Hartelijk gefeliciteerd met deze mijlpaal Mary en Alex!

Tineke van den Hazel 

15 jaar Haarstijl

De buurtbibliotheek voor volwas-
senen in Ugchelen, gehuisvest in 
het dorpshuis Ugchelens Belang, 
is per 30 mei gesloten. CODA 
heeft deze ruimte jarenlang gratis 
mogen gebruiken. Echter, de Ver-
eniging Ugchelens Belang heeft 
te maken met krimpende bud-
getten en wil daarnaast dat alle 
gebruikers van het gebouw huur 
betalen. Om die reden is besloten 
aan CODA een huurvergoeding 
voor deze ruimte te vragen.

CODA hanteert het uitgangspunt 
dat de buurtbibliotheken worden 
gefinancierd vanuit partnerschap, 
dat wil zeggen dat CODA de ac-
tuele collecties inkoopt, kennis 
over die collecties beschikbaar 
stelt, de online verbinding met de 
catalogus regelt, gereserveerde 
boeken bezorgt en de inrichting 

van de ruimte financiert. De part-
ner stelt de ruimte om niet ter be-
schikking. 

Beide partijen hebben intensief 
overlegd om tot een oplossing 
te komen, maar dat is niet ge-
lukt. Vanuit CODA zijn pogingen 
ondernomen elders in Ugchelen 
huisvesting te vinden voor deze 
voorziening voor volwassenen, 
maar ook dat heeft niet geleid tot 
een positief resultaat. 

Bezoekers van deze locatie kun-
nen in het vervolg gereserveerde 
boeken halen en geleende exem-
plaren terug brengen in de CODA 
Boekenbus, die een standplaats 
krijgt vóór het dorpshuis Ugche-
lens Belang. Voor het lenen van 
boeken kan men, behalve in de 
Boekenbus, ook terecht in dok 

Zuid of één van de andere de-
pendances van CODA. Meer dan 
de helft van de CODA-leden in 
Ugchelen maakt al gebruik van 
andere vestigingen, omdat de 
collecties daar groter en meer 
divers zijn. Voor ouderen die niet 
of minder mobiel zijn, zal CODA 
de Boeken aan Huis-service in-
zetten. CODA zoekt hiervoor sa-
menwerking met de Dorpsraad 
en het Noaberschap.  

CODA verwacht met de aanvul-
lende dienstverlening de inwo-
ners van Ugchelen een goed 
alternatief te kunnen bieden voor 
het verdwijnen van de buurtbiblio-
theek uit het dorpshuis Ugchelens 
Belang. CODA zal haar klanten in 
Ugchelen separaat benaderen 
met aanvullende informatie.

Buurtbibliotheek Ugchelen verleden tijd
BOEKENBUS KOMT NAAR UB

In Randerode aan de Zuster 
Meyboomlaan zijn tot begin au-
gustus vier exposities te zien. 
Bezoekers kunnen er dagelijks 
terecht van 10.00 tot 20.00 uur.

De passie van fotograaf Frede-
rik van de Veer is het landschap. 
Hij reisde door heel Europa, al-
tijd met zijn camera bij de hand. 
Jean Groenendijk is beeldhou-
wer pur sang. Hij maakt beel-
den die een grote vitaliteit en 
kracht uitstralen. Anton de Haas 
put voor zijn schilderijen inspira-
tie uit de vrije natuur.
Tot 1 juli hangen er ook foto’s 
van de Amateur Fotografen 
Vereniging De Veluwe, gemaakt 
naar aanleiding van een men-
toraat. Tijdens dat mentoraat 
leren de cursisten een onder-
werp  verder uit te diepen en te 
zoeken naar meer mogelijkhe-
den om het door hen gekozen 
thema te fotograferen.

Zomerexpo Randerode

Het team van Haarstijl. Foto: Theo Logtenberg.
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Een beeldbepalend gebouw in Ugchelen, 
schoolgebouw De Touwladder, verdwijnt... Er 
zal een nieuw schoolgebouw worden gerea-
liseerd waarin in 2021 plaats zal zijn voor zo-
wel leerlingen van De Bouwhof als leerlingen 
van De Touwladder. Op 27 mei jl. was er een 
matig bezochte informatiebijeenkomst voor de 
ouders. Daarin werden de bouwplannen uitge-
legd en kon er een blik worden geworpen op 
het  ontwerp van het nieuw te verrijzen school-
gebouw. Naast ruimtes voor onderwijs worden 
er ruimtes gerealiseerd voor kinderopvang en 

voor voor-, na- en buitenschoolse opvang. Het 
gebouw is compact, gelegen in het groen. De 
parkeersituatie heeft veel aandacht. Er is een 
kiss & ride mogelijk; het parkeren voor ouders 
en leerkrachten blijft achter het Dorpshuis UB. 
Bijgaande foto geeft u een impressie van dit 
nieuwe pand dat op dezelfde plek aan de Bo-
gaardslaan zal worden gerealiseerd. 

Meer informatie op: 
https://pcboapeldoorn.nl/onze-scholen/nieuw-
schoolgebouw-in-ugchelen/

Al vaker heeft de Bronredactie me 
gevraagd of ik eens wilde schrij-
ven over de activiteit aaihonden 
die ik  zeven jaar geleden begon-
nen ben bij de Psychogeriatrische 
afdelingen van Randerode (Zorg-
groep Apeldoorn). 

Het is mooi werk, dat veel vergt 
van de hond, maar ook van de 
begeleider. Ik ben destijds ge-
start met een groepje cursisten 
van mijn hondenschool. Later 
kwamen daar ook niet-cursisten 
bij. Altijd geweldige mensen met 
geweldige honden. Als eerste 
ging ik bij enkele afdelingen van 
Randerode op bezoek met onze 
bordercollie Lindis. In overleg met 
de andere deelnemers hebben we 
ons gericht op het bezoeken van 
de PG afdelingen. 
De activiteitenbegeleider van de 
afdeling is tijdens ons bezoek aan-
wezig. Zij kent de cliënten en wij 
kennen onze hond. Voorafgaand 
aan ons bezoek gaat er een foto 
rond van de hond/begeleider die 
op bezoek komen. Gemiddeld een 
keer per twee weken is één van 
ons groepje met zijn/haar hond op 
bezoek bij een afdeling. Het is een 
bijzonder voorrecht om dit te mo-
gen doen. Zodra een hond ‘in zicht 
komt’ verandert de sfeer. Mensen 
ontspannen, ze krijgen weer be-

langstelling voor hun omgeving. 
Iedere combinatie van aaihond/
begeleider ervaart het anders. 
Dat ligt ook aan de hond. 

Ik noem graag namen van be-
geleiders en hun hond: Judith en 
Max met Rebell, Hettie met Duke, 
Herma met Lotje, Aline en Manon 
met Pip en Joep, Berry met Boris, 
Lizette met Zoë, Ria met Hidde, 
Annet met Benzi, Peter met Lana 
(zij zijn vaker te zien en mee te 
maken bij Randerode), Erik met 
Jilly, Karlijn met Floor, Marga met 
Jup en Miriam met Milo. ‘Onze’ 
Lindis had ik al genoemd. 
Mensen en honden op trots op te 
zijn! U ziet op bijgaande foto’s bo-
ven de honden Hidde en Zoe en 
daaronder Jilly.

Sieta van der Wagen

Schoolgebouw De Touwladder verdwijnt

Vervolg van pagina 5

Dorpentour RTV Apeldoorn. 
Op 15 juni zal RTV Apeldoorn 
de uitzending van het pro-
gramma Dorpentour uitzen-
den vanuit het dorpshuis Ug-
chelens Belang. Uiteraard is 
iedereen van harte welkom.

Buslijnen Ugchelen. 
In een krantenartikel in de 
Stentor staat geschreven dat 
de buslijn (lijn 1) naar het 
Gelre ziekenhuis een belang-
rijkere status heeft en zeker 
de komende jaren niet zal 
verdwijnen. 

Anders is het met lijn 12, de 
buslijn naar Ugchelen. In de 
nieuwe aanbesteding van de 
provincie is het voortbestaan 
van deze lijn niet gegaran-
deerd. De dorpsraad gaat 
hierover nog in gesprek met 
de gemeente, maar het is een 
provinciaal gemeente over-
stijgend beleid.

Vitaliteitsagenda. 
In het samenstellen van de 
vitaliteitsagenda Ugchelen 
zijn weer verdere stappen ge-
maakt. Op 30 en 31 augustus 
komt er een gelegenheid voor 
de inwoners om zich hierover 
nader te informeren en ook 
aan te geven wat zij belangrijk 
vinden voor het dorp. Meer in-
formatie volgt.

Ook dit keer was het een ver-
gaderingen met een veelvoud 
aan onderwerpen over het 
leven en wonen in ons mooie 
dorp Ugchelen. 

Wilt u ook een bijdrage leve-
ren aan het verbeteren van 
de leef- en woonomstandig-
heden in uw dorp, wordt dan 
gratis lid van de Vereniging 
Dorpsraad Ugchelen. 

Dat kan via onze website 
https://dorpsraadugchelen.nl/
lid-worden of door een brief te 
sturen naar Dorpsraad 
Ugchelen, Postbus 3138, 
7339 ZG Ugchelen. 

Met uw steun, zal onze 
Ugchelense stem nog “luider” 
klinken binnen de gemeente 
Apeldoorn.

Waarover sprak
de dorpsraad?

Zeven jaar aaihonden bij Randerode
GEWELDIGE HONDEN, GEWELDIGE BAASJES

Hidde Zoe

Jilly
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Op zaterdagmiddag 11 mei is 
er op de terreinen van Alba-
tross hard gestreden om roem 
en glorie tijdens het Ugche-
lens buurtvolleybaltoernooi. 

Maar liefst 30 teams, met in 
totaal meer dan 120 volley-
ballers in de leeftijd van 6 tot 
ver in de 70 jaar, hebben hele 
spannende partijen volleybal 
laten zien. 

Naast de volleybalwedstrijden 
waren er ook andere leuke ac-
tiviteiten georganiseerd, waar-
onder een verloting met leuke 
prijzen. Na de prijsuitreiking, 
waarbij iedereen een prijs ont-
ving, werd er traditiegetrouw 
weer lekker en gezellig gebar-
becued. 

Lijkt het je leuk om te le-
ren volleyballen, of om 
nóg beter te worden, 
stuur dan een mail naar  
volleybal@dio-ugchelen.nl. 

Via deze weg willen we alle 
vrijwilligers, sponsoren en de 
Ugchelense middenstand be-
danken, zonder hen was dit 
evenement niet mogelijk ge-
weest.

De wegwerkzaamheden aan de 
Europaweg schieten aardig op. 
Af en toe zijn de omleidingen ken-
nelijk toch verwarrend wat resul-
teerde in vier kleine aanrijdingen. 
Als alles klaar is, hopen we dat 
ook dat aantal flink daalt. Ook ge-
relateerd aan de wegwerkzaam-
heden is de diefstal van trottoir-
tegels. Dit werd gezien door een 
oplettend Boa en twee personen 
werden aangehouden. Behalve 
dat er tegels in het laadgedeelte 
van de auto lagen, lagen er ook 
al diverse trottoirtegels bij de wo-
ning. Daar het de eerste keer was, 
dat deze personen met de politie 
in aanraking kwamen, kwamen ze 
er met een boete vanaf. Wel heb-
ben ze een nachtje bij ons gelo-
geerd en de trottoirtegels natuur-
lijk netjes teruggebracht! 

Het meest opvallend waren de 
loze alarmmeldingen. Zes in to-
taal. Als we als politie te vaak bij 
een loze melding komen, wordt 
er kritisch gekeken als er een vol-
gende keer weer een melding is, 
om te voorkomen dat we te vaak 
voor niks rijden. De eigenaar, kan 
particulier of bedrijf zijn, moet dan 
eerst na laten kijken waarom er 
een loze melding is en dat pro-
bleem oplossen.
 
Wat ook opvalt is dat er weer 
meer en meer campers in 
Ugchelen worden geparkeerd. 
Deze mogen maximaal 72 uur 
achter elkaar geparkeerd staan. 
Er gelden dezelfde regels voor als 
voor de caravan en andere voor 
recreatie bedoelde voertuigen. 
De camper moet dus tussen dag-
jes weg / vakanties weer naar de 
stalling worden gebracht, als deze 
niet op eigen terrein geparkeerd 
kan worden. Er werd een hen-
nepkwekerij opgerold met rond 
de 90 planten. Daarbij werd er 
één verdachte aangehouden. De 
auto van de verdachte werd afge-
pakt en de verdachte kreeg een 
taakstraf. Tot slot werden onlangs 
drie jongens naar Halt gestuurd, 
omdat ze met eieren naar auto’s 
gooiden en deze ook daadwerke-
lijk raakten. 

Petra van Doorn
Twitter: polhurk

Petra.van.doorn@politie.nl

Buurtvolleybaltoernooi Ugchelen groot succes!Politienieuws



DE BRON 05-06-2019 16



DE BRON 05-06-2019 17

Leden van ponyclub de Bosruiters uit Ugchelen zijn 
goed begonnen aan de kwalificatiewedstrijden voor 
de Nederlandse Kampioenschappen. Op de eerste 
dressuurselectiewedstrijd in Wezep werden goede 
resultaten geboekt.

De 11-jarige Kyra Klopman uit Ugchelen behaalde met 
haar pony Roseta in de klasse L1 categorie A/B een 
eerste plaats in de selectieproef. Een keurig gereden 
proef werd beloond met 188,5 punten. Ook met haar 
andere pony toonde Kyra in topvorm te zijn: met haar 
pony Angela behaalde zij in de klasse B categorie C een 
knappe tweede plaats met 199,5 punten.

De pas 9-jarige Gustina Karssen behaalde verrassend 
het erepodium in de klasse B categorie A/B. Met haar 
pony Blij scoorde zij 193,5 punten, goed voor een 
bronzen medaille.

De komende weken zijn er nog selectiewedstrijden 
in Hattem en Nunspeet waarbij de beste combinaties 
zich kwalificeren voor de Kampioenschappen van 

Gelderland en Flevoland. Op dat kampioenschap kan 
plaatsing voor de Nederlandse Kampioenschappen 
worden afgedwongen. 

Meer weten over ponyclub de Bosruiters? 
Kijk op www.bosruiters.nl.

Mijn tuin is niet zo vreselijk netjes. En eigenlijk is 
dat ook wel de bedoeling, want daardoor is er vaak 
veel meer te zien dan in een nette tuin. De voortuin 
houd ik nog een beetje bij, om geen ruzie te krijgen 
met de buren. Maar in de achtertuin groeit er vrij 
veel inlands groen. En dat trekt dan weer inlandse 
insecten, die zich op die planten specialiseren.

Eén van die planten is het Jacobskruiskruid. En 
dan is daar weer uiteraard een speciale vlinder 
voor: de Sint-Jacobsvlinder. Dat is best een leuk 
gekleurd vlindertje. Als je naar de bouw kijkt, zou 
je denken, dat het een nachtvlinder is, maar deze 
vlinder vliegt echt overdag. En voor zijn eigen voed-
sel maakt het niet uit, wat voor bloemen er zijn, hij 
snoept wel. Maar voor zijn nageslacht is dat heel 
anders. Zo eind mei dan leggen ze hun eitjes. En 
dat is dan uitsluitend op Jacobskruiskruid. En het 
leuke is, dat de rupsjes die uit die eitjes komen, 
er zo heel anders uit zien. (Dat is trouwens bij de 
meeste vlinders zo!) Nee de rups is fel geel-zwart 
gestreept. Hij heeft dan als rups een aparte naam: 
de zebra rups.

De vlinder komt vooral op niet al te droge zand-
grond voor. In de praktijk betekent dat vooral in 
de duinen (waar die niet al te droog zijn) en op de 

zandgebieden in Oost en Zuid Nederland. (Maar 
in beide gebieden dus niet op stuivend zand en 
hoge heuvels.) Vandaag, 22 mei, vond ik op dat 
Jacobskruiskruid de eerste eitjes. De rupsen ver-
schijnen meestal vanaf begin juni. Meestal zijn er 
twee generaties per jaar.
En ja, in de duinen komen ze ook voor. Ik ken deze 
soort dan ook al vanaf mijn jeugd uit de duinen in 
de buurt van Den Haag. 

Tekst en foto: Gerard Koops

Bosruiters goed uit de startblokken

Laatst hoorde ik, in een uitzen-
ding van het Jeugdjournaal, een 
bericht over kinderen die na een 
vergrijp werden opgesloten in een 
politiecel. 

Verschillende mensen, waaron-
der de kinderen zelf, de kinderom-
budsvrouw en een deskundige, 
waren het erover eens dat dit voor 
de kinderen een erg onaange-
name ervaring was. Ja, dat een 
kind zó word behandeld! Zelfs als 
ze maar iets heel kleins hadden 
gestolen! 

Ja, wat een schande!
De deskundigen, en vooral de 
kinderen zelf, wisten precies on-
der woorden te brengen hoe alles 
beter zou moeten. Een verslag-
gever vroeg aan twee van de 
kinderen en de deskundigen hoe 
ze het dan gehad hadden willen 
hebben. Dat wisten zij precies: 
er moesten speciale kindercellen 
komen, die gezelliger waren, de 
ouders moesten aanwezig kun-
nen zijn (zonder glazen wand er-
tussen) en er moesten advocaten 
beschikbaar zijn buiten kantoor-
uren. Anders was het zo onaan-
genaam. Er werd nog net niet om 
een gameconsole gevraagd.

Wat mij opviel was dat er in het 
hele bericht, op een enkele op-
merking na, helemaal niet werd 
gesproken over het feit dat ze 
een misdaad hadden begaan. 
Hoe klein dan ook. Nee, het ging 
er vooral om hoe men de erva-
ring voor de kinderen vooral zo 
aangenaam mogelijk moest ma-
ken: een korter verblijf in de cel, 
speciale kindercellen (!) en meer 
ideeën die er, volgens mij, vooral 
toe bijdragen dat het kind er he-
lemaal niets van leert. Zoals, bij-
voorbeeld, de wetenschap dat je 
gewoon met je vingers van ander-
mans spullen af moet blijven en 
niet moet stelen.

In een boek van Maarten ‘t Hart 
las ik een keer dat een kind werd 
gemolesteerd door anderen, 
waarop zijn ouders zeiden ‘dat hij 
het er zelf wel naar gemaakt zou 
hebben’. Dat is het andere uiter-
ste, dat is ook niet goed.

Maar het lijkt er nu op dat we een 
vergrijp bijna gaan belonen. Dat 
de gevolgen daarvan als ‘cool’ 
worden ervaren... 

Omgekeerde wereld

Sint-Jacobsvlinder
NATUURLIJK UGCHELEN

Op de foto Kyra Klopman met Roseta

In De Bron van 22 mei jl. schreef ik over de Brede 
Wespenorchis en dat de gemeente geen aandacht 
had voor deze plant bij het wieden. Juist vorige 
week trof ik werklieden aan die bij de perkjes aan 
de Molecatenlaan aan het wieden waren. Ik heb die 
mensen benaderd: ze bleken nu alles te weten van 
die Wespenorchis. En ze hielden goed rekening 
met die plant bij hun onderhoud! Mijn contact met 
de gemeente hierover heeft dus goed geholpen! 
Prima actie dus van de gemeente!

Gerard Koops 

Rectificatie
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