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Zingen tijdens zinderende hitte

Laatste Bron
voor de zomer

Deze uitgave van De Bron
is de laatste voor de zomeronderbreking. Na de vakantieperiode is De Bron weer terug
op woensdag 24 augustus.
Kopij en advertenties voor die
Bron worden uiterlijk maandag 15
augustus om 19.00 uur verwacht.
In de zomermaanden wordt de
digitale post die binnenkomt op
ugchelendebron@bronkerk.nl regelmatig geraadpleegd. De medewerkers van De Bron wensen
iedereen een fijne zomerperiode.

Vakantiegeld Delen

Nog nooit was de actie Vakantiegeld Samen Delen in Apeldoorn
zo succesvol. Vrijwilligers uit 31
kerken hebben samengewerkt
om de actie weer mogelijk te maken. Zij hebben u uitgenodigd om
iets van uw vakantiegeld te delen
of om een aanvraag in te dienen.
Daar is heel goed op gereageerd.
Uiteindelijk is er een recordbedrag van € 191.124,-- gedoneerd
door 1021 donateurs. In totaal
zijn er dit jaar 1125 aanvragen
goedgekeurd, vorig jaar waren er
809 goedgekeurde aanvragen.
Met dit recordbedrag kunnen dit
jaar in Apeldoorn 1478 volwassenen, 647 kinderen van 0 tot
12 jaar en 348 kinderen van 12
tot 18 jaar worden geholpen. In
Ugchelen mogen wij vakantiegeld
brengen bij 21 volwassenen en
11 kinderen.
Lees verder op pagina 13 >>

Zeven uiteenlopende koren straalden zaterdag 18
juni op het Korenfestival Ugchelen. De temperatuur was tropisch, terwijl het publiek genoot van
een gevarieerd programma en een verkoelend
biertje. Na jaren keerde het festival weer terug
naar Ugchelen, dit keer bij dorpshuis Ugchelens
Belang. Ook diverse ondernemers en verenigingen presenteerden zich. Volgens de organisatie
smaakt deze opzet naar meer. “Bezoekers wa-

ren heel enthousiast. De intieme sfeer zorgde
voor gezelligheid. We gaan nu eerst evalueren”,
zegt Wim de Grip. De deelnemende koren waren:
Sokkenbuurt Zeemanskoor, Knap Eigen Wijs, PowerPop, Phoenix Vocaal, Ons Koor Beekbergen,
Oosterhuuzens Dialectkoor en Marine ShantyChor Münster.
Tekst: Simon Haverschmidt
Foto: Dirk Reiding

Bronkerk open tijdens zomermaanden
Ook dit jaar zal de Bronkerk in
de maanden juli en augustus
geopend zijn op de dinsdag,
woensdag en donderdag van
11.00 - 15.00 uur. Belangstellenden uit het dorp of omgeving, maar ook vakantiegangers kunnen dan een kijkje
nemen in de kerk. U kunt er
luisteren naar muziek, een
kaars aansteken of tot rust komen en genieten van de expositie.

Expositie

Tijdens deze openstelling zijn
er werken te zien van Josien Plomp uit
Wageningen.

…Plekopener?

Josien Plomp is bijna haar hele leven bezig met diverse vormen van kunst, vooral schilderkunst. Op

haar 28ste volgde zij een opleiding Monumentale
vormgeving bij de kunstacademie Artibus in Utrecht
naast haar baan als activiteitenbegeleider.
Lees verder op pagina 13 >>
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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
Warner Bruins, tel. 5416403
Eindredacteur volgende Bron:
Nico van Dam, tel. 3124044
Fotograaf van deze Bron:
Dirk Reiding, tel.5336538
Fotograaf volgende Bron:
Johan van Veen, tel. 5062373
Volgende Bron verschijnt op 24 aug
Kopij via: ugchelendebron@bronkerk.nl
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 15 aug 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: 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

Vacatures in de kerk?

Helaas moet dit vraagteken
een uitroepteken zijn! In alle
sectoren is er een personeelstekort en ook de kerk ontkomt
daar niet aan. De kerkenraad
maakt zich zorgen dat er geen
nieuwe kandidaten zijn als in
januari 2023 de ambtstermijn
van enkele ambtsdragers afloopt. Het gaat dan om een
voorzitter en scriba van de
kerkenraad, secretaris van
het college van diakenen, (ouderlingen)
kerkrentmeesters
die zich bezig houden met de
financiën , de gebouwen of
voorzitter zijn.
De commissie beleidsplan
heeft zich intensief bezig gehouden met het opstellen van
een gedegen plan voor de
komende jaren. Dat is mooi,
maar dan moeten er wel mensen zijn om dit plan te dragen
en uit te voeren.
Nu staat de Bronkerk hierin
niet alleen. Veel kerken kampen met dezelfde problematiek. Ook de gemeente van
de Bronkerk zal zich moeten
bezinnen hoe we daar in de
toekomst mee omgaan. Dat
zal om de nodige flexibiliteit
vragen.
Daar hebben we iedereen die
zich verbonden weet met de
Bronkerk bij nodig. Met bijna
900 leden is het de grootste
‘vereniging’ in ons dorp. Daar
moeten mensen bij zijn die
zich willen inzetten voor een
taak om de kerk ‘draaiende ‘te
houden. Dat kan in een ambt,
maar ook buiten de kerkenraad
zijn er voldoende taken die bemenst moeten worden. Een
taak voor u of jou?

Preek van de leek
De Werkgroep Vieren wil u attenderen op de mogelijkheid
om zelf eens de stoute schoenen aan te trekken en een
keer een preek van de leek te
houden. U kent waarschijnlijk
wel de voorbeelden van zulke diensten, tot stand gekomen doordat de “leken” daar
zelf om vroegen. Het leek hen
leuk, ze wilden het graag eens
doen…. Die mogelijkheid is er
nog steeds!
Wilt u het eens proberen,
schroom niet en laat het weten, dan gaat ds. Eline van Iperen samen met u aan de slag
er iets moois van te maken dat
een “dienst” waardig is.
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Bronkerk (www.bronkerk.nl)
Onze Lieve Vrouwekerk
(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_afmeldendigitalenieuwsbrief@
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 2 juli
ONZE LIEVE VROUWEKERK.
16.30 uur: Eucharistieviering; pastoor
J. Hermans; stille mis
Zondag 3 juli
BRONKERK
10.00 uur: ds. Ella Kamper; Driel.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering; pastoor
J. Hermans; m.m.v. Lucente
Zaterdag 9 juli
ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur: Eucharistieviering; pastoor
J. Hermans; m.m.v. cantor
Zondag 10 juli
BRONKERK
10.00 uur: ds. Eline van Iperen
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering; pastoor
J. Hermans; Gregoriaans
Zaterdag 16 juli
ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur: geen viering

Voedselbank
In de maand Juli en Augustus
sparen we voor de Voedselbank
toiletartikelen /persoonlijke verzorgingsproducten. Ook andere
houdbare producten zijn altijd
welkom.
De producten voor de voedselbank kunt u brengen in de kerk,
waar een mand staat.
De kerk is ook open in de maanden Juli en Augustus op de dinsdag, woensdag en de donderdag.
Alvast hartelijk bedankt.

Zondag 17 juli
BRONKERK
10.00 uur: ds. Wim Blanken; Zutphen
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering;
kardinaal Eijk; m.m.v. vakantiekoor
Zaterdag 23 juli
ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur: Eucharistieviering; pastoor
J. Hermans; m.m.v. cantor
Zondag 24 juli
BRONKERK
10.00 uur: ds. Eline van Iperen
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering; pastoor
J. Hermans; m.m.v. vakantiekoor
Zaterdag 30 juli
ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur: Eucharistieviering; pastoor
J. Hermans; m.m.v. cantor
Zondag 31 juli
BRONKERK
10.00 uur: ds. Jan Lammers;
Beekbergen
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering; pastoor
J. Hermans; m.m.v. vakantiekoor
Zaterdag 6 augustus
ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur: Eucharistieviering; pastoor
J. Hermans; stille mis
Zondag 7 augustus
BRONKERK
10.00 uur: ds. Johan Weijenberg;
Harfsen
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering; pastoor
J. Hermans; m.m.v. vakantiekoor
Zaterdag 13 augustus
ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur: Eucharistieviering; pastoor
J. Hermans; m.m.v. cantor
Zondag 14 augustus

BRONKERK
10.00 uur: dhr. Theo van Driel;
Apeldoorn
11.00 uur: Eucharistieviering; pastoor
J. Hermans m.m.v. vakantiekoor
Maandag 15 augustus
ONZE LIEVE VROUWEKERK
19.00 uur: Eucharistieviering; pastoor
J. Hermans; m.m.v. Credo, Maria ten
hemelopneming
Zaterdag 20 augustus
ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur: Eucharistieviering; pastoor
J. Hermans; m.m.v. cantor
Zondag 21 augustus
BRONKERK
10.00 uur: ds. Jan Ek; Brummen
Dienst van schrift en tafel
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering; pastoor
J. Hermans; m.m.v. vakantiekoor

BIJ DE DIENSTEN
Diaconale collecten Bronkerk
3 juli: Kerk in actie; werelddiaconaat
10 juli: Eigen diaconie
17 juli: Eigen diaconie
24 juli: Eigen diaconie
31 juli: Eigen diaconie
7 augustus: Eigen diaconie
14 augustus: Kerk in actie; zending
21 augustus: Werelddiaconaat
Uitgangscollecten:
Juli en augustus: City pastoraat De
Herberg
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
b.g.g. Hetty Wouda,
tel. 06-25597958
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Burendag 2022

NIEUWS VANUIT DE DORPSRAAD

Enquête: schat aan informatie
De enquête met vragen over ons
dorp is inmiddels een maand geleden ‘gesloten’. Hieronder een aantal
feiten uit de verzamelde data van de
ingevulde enquêtes. 137 inwoners
hebben de enquête ingevuld, dit is
ongeveer 2,3% van de inwoners van
Ugchelen ouder dan 25 jaar.

nenden zonder kinderen (49%) groter
is dan het aandeel geënquêteerden
dat samenwoont met kinderen (39%)
. Verder zie we dat 7% geënquêteerden alleenstaand is. De vraag welk
thema u als inwoner van Ugchelen
het meest belangrijk vindt, is als volgt
beantwoord:

We zien dat de leeftijd van 16,5% van
de geënquêteerden onder de 40 jaar
ligt. 27,5% is in de leeftijd tot 55 jaar,
22% tot de leeftijd van 67 jaar, 28%
tot de leeftijd van 75 jaar en 6% is boven de 76 jaar. Dit betekent dat ruim
75% van de geënquêteerden ouder is
dan 40 jaar. Van de geënquêteerden
is 52% vrouw en 47% man en 1%
‘overig’. Voor wat betreft de gezinssamenstelling van de geënquêteerden
zien we dat het aandeel samenwo-

•
•
•
•
•

24% vindt Wonen & Voorzieningen het meest belangrijk
23% Veiligheid & Mobiliteit.
20% Duurzaamheid, groen &
water.
18% Zorg & Welzijn
15% Sport & Recreatie.

Voor ons als Dorpsraad is het waardevol om te weten welke (groepen)
mensen hun mening over Ugchelen
langs deze weg hebben gegeven en

welke thema’s als belangrijk worden
ervaren. De algemene deler in het geheel van ‘jullie antwoorden en opmerkingen’ zullen wij naar verwachting dit
najaar vertalen naar een aanscherping van onze strategie en doelen
voor ons dorp voor de komende jaren. Verder op deze dorpsraadpagina
enkele highlights vanuit de thema`s
Zorg & Welzijn en Veiligheid & Mobiliteit. In de komende edities komen de
andere thema’s aan bod en ook uw
antwoorden op ‘mijn deel’ communicatie.
Dit is alweer de laatste Bron voor de
zomervakantie. Rest mij nog om u
namens de Dorpraad een hele fijne
zonnige vakantie te wensen!
Diane Kokke

de maximumsnelheid zijn veel opmerkingen gemaakt.

Maar liefst 83% van de deelnemers
aan de enquête heeft de vragen over
de thema`s Veiligheid en Mobiliteit
beantwoord. Een analyse van de
keuzes die de deelnemers bij de verschillende stellingen hebben gemaakt
laat de volgende zaken zien:
De buurtpreventie, de beschikbaarheid van AED`s en de openbare verlichting worden veelal als redelijk tot
goed gewaardeerd. Ook de brandweerzorg lijkt naar uw mening goed
geregeld te zijn.
De politiezorg, en dan vooral het fenomeen “blauw op straat”, kan volgens
u beter. Met name over de frequentie
van surveillance, de zichtbaarheid
van de politie en de handhaving op

Wie zoeken wij?
Kort gezegd jou!! Wij zijn op zoek
naar nieuwe bestuursleden. Wij
zoeken mensen die Ugchelen een
warm hart toedragen en ons huidige bestuur komen versterken.

Opvallend vaak wordt melding gemaakt van drank- en drugsoverlast
rondom de Goudvink en de Zr. Meyboomlaan. Dit vraagt zeker aandacht
op korte termijn! Bijzonder veel verbetervoorstellen zijn ingediend over de
verkeerssituatie in het winkelgebied.
Hier is de ruimte schaars en zitten
auto`s, fietsers en voetgangers elkaar
vaak in de weg. Daarnaast wordt naar
verhouding veel overlast ervaren door
parkeren langs de weg, in de berm en
te dicht bij kruispunten.
De bereikbaarheid van het centrum
van Ugchelen en de ons omringende natuur wordt door een overgrote
meerderheid als goed gewaardeerd.
Verbeterpunten lijken er nog te zijn
op het vlak van openbaar vervoer
en de mogelijkheden om elektrische
voertuigen op te laden.

Het doel van onze vereniging is
om bij te dragen aan een goed en
sociaal saamhorigheidsgevoel in
ons dorp. De vereniging, wij dus,
wil zich inzetten voor alle inwoners
van Ugchelen, jong en oud, om het
dorp leefbaar en gezellig te houden. Ugchelen wil een dorp zijn
waar het aangenaam verblijven
is. Daar slagen we samen met de
bewoners aardig in maar het kan
altijd beter.
Ben jij die man of vrouw met ideeën over hoe we dit nog beter kun-

In de ingevulde enquêtes zien we
dat ook dit thema bij de inwoners
leeft, echter wel minder dan de thema’s Wonen & Voorzieningen, Veiligheid & Mobiliteit en Duurzaamheid, groen & water.
27% van de ondervraagden geeft
aan dat zij redelijk tot ‘goed’ tevreden zijn over de geboden zorg
door onder andere de Buurtzorg en
Verian. 1% geeft aan ontevreden te
zijn. De mondzorg wordt met 65%
redelijk tot goed gewaardeerd,
9% is ontevreden over deze zorg.
Lichamelijke ondersteuning zoals
Cesar-, Fysio- en Mensendiecktherapie wordt door 87% als positief
gewaardeerd De Wet Maatschap-

nen doen. Kun je en wil je daar tijd
voor vrijmaken, heb je zin om deze
verbeteringen met een enthousiast
team handen en voeten te geven.
Dan aarzel niet en kom ons helpen.
We zijn onder andere op zoek naar
een secretaris. Maar iedereen die
onze vereniging wil helpen is van
harte welkom.
Of je nou 20 bent of wat ouder dat
maakt niet uit. Ervaring in een bestuursfunctie is ook niet belangrijk.
Wat vooral telt is dat je fan bent van

Vorig jaar hebben ruim vijfhonderd
inwoners van Ugchelen meegedaan
met Burendag. Gelukkig was dat in
Coronatijd mogelijk. Dit jaar zijn nagenoeg alle beperkingen opgeheven en
kan er weer volop gevierd en gefeest
worden. Reden voor de werkgroep
om het niet meer centraal te organiseren.
Maar wat zou het mooi zijn als er op
24 september in tuinen, plantsoenen
en straten opnieuw een burendag is
waar men elkaar kan ontmoeten met
een hapje en drankje. De ervaringen
van vorig kunnen daarbij helpen. Informeer bij uw buren, zoek elkaar op
en maak er samen een gezellige dag
van.
Op de websites van het Oranjefonds
www.oranjefonds.nl en www.burendag.nl kunt u tips en suggesties vinden voor een activiteit, maar ook een
financiële bijdrage aanvragen.
pelijke Ondersteuning (WMO)
aangeboden vanuit de overheid,
uitgevoerd door de gemeente verdient aandacht. 16% is niet bekend
met de WMO. 47% is redelijk tot
goed bekend.
Bijna 7% van de geënquêteerden
is van mening dat ze niet goed worden ondersteund t.a.v. de hulp van
een mantelzorger en/of mantelzorgwoning. Voor een grote groep
93% is dit onderwerp nu niet relevant. Tot slot is ruim 4% van de
ondervraagden van mening dat er
niet afdoende hulp wordt geboden
bij psychische zorg voor kind of
oudere. Ook hiervoor geldt dat voor
een grote groep 89% dit onderwerp
nu niet relevant is.Tot zover de terugkoppeling in deze Bron. In een
van de volgende edities neem ik
u mee bij de door u gemaakte opmerkingen en/of tips aangaande dit
thema.

ons mooie dorp en dat jij je daar
graag voor wilt inzetten.
Meld je aan bij onze secretaris
secretaris@ugchelensbelang.nl of
bel 06 40 85 93 34.

Bezoek onze
website scan
de QR-code
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OVERWEGING

Vacature bestuurslid
Sant’Egidio Apeldoorn
Heb jij een paar uur tijd en wil je
graag iets betekenen voor je medemens? Lees dan snel verder!
Wij zijn opzoek naar een enthousiast nieuw bestuurslid dat een of
meerdere bestuurstaken op zich
wil nemen. De verdeling van de
taken binnen het bestuur staat nog
niet vast, maar we zoeken iemand
die ervaring heeft op het gebied
van vrijwilligersbeleid (HR) en/of
communicatie.
Daarnaast vinden we het belangrijk dat Sant’Egidio bij jouw
levensovertuiging past en dat je
een warm hart hebt voor onze
doelgroep. Hoeveel tijd je aan het
vrijwilligerswerk besteedt, kun je
grotendeels zelf bepalen.
Wie wij zijn
Sant’Egidio is een wereldwijde gemeenschap en biedt met haar vrijwilligers praktische hulp aan kwetsbare groepen in de samenleving.
In Apeldoorn zetten we ons in voor
daklozen, vluchtelingen, ouderen
en kinderen. Daarnaast willen we
in gesprek gaan met de samenleving over belangrijke thema’s die te
maken hebben met vrede en onze
vriendschap met mensen die aan
de kant staan.
Onze belangrijkste activiteiten zijn:
• Maaltijden voor daklozen (zowel
in ons huis als op straat)
• Kledingbank
• Bezoek van ouderen
• Vriendschap en hulp voor
vluchtelingen en statushouders
• Generatietuin voor kinderen en
ouderen
We werken op basis van vriendschap: vriendschap tussen vrijwilligers en vriendschap met de mensen die hulp vragen. Daardoor is
de sfeer goed en kun je ontdekken
dat mensen die hulp nodig hebben
niet eng of vreemd zijn, maar hetzelfde als jij en ik.
Het bestuur van Stichting Sant’Egidio Apeldoorn ondersteunt de activiteiten en maakt het mogelijk om
deze uit te voeren. Wil jij graag een
paar uur vrijmaken voor mensen
die wel wat warmte en aandacht
kunnen gebruiken? Dan zoeken
we jou!
Interesse?
Heb je vragen of wil je graag eens
kennis komen maken, dan horen
we graag van je! Neem contact op
met Ronald Dashorst (r.dashorst@
rkapeldoorn.nl / 06- 16 91 27 27).
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Wij mensen hebben een
open plek in ons zelf. Daar
ervaren we wat er om ons
heen gebeurt. Daar liggen
onze herinneringen opgetast
en wonen onze verwachtingen. Op die plek overleggen
we met onszelf: wie ben ik,
wat wil ik en waar gaat het
om. Daar raken we aan de
essentie van ons leven en
aan het geheim van God.
Die open plek noemen we
‘ziel’.
Veel mensen gaan de komende weken op vakantie.
De één zoekt de drukte en
de gezelligheid en strijkt neer
in badplaatsen en steden.
De ander verlangt naar rust
en stilte en trekt de bergen in
of maakte een pelgrimage.
Ons woord vakantie komt
van het Latijnse werkwoord
‘vacare’, dat ‘vrij zijn’ betekent. Vakantie is dan zoiets als vrij zijn …
om te genieten en nieuwe energie
op te doen.
‘Vacare’ is ook een heel oude term
voor het geestelijk leven. ‘Vacare’
in de betekenis van je beschikbaar
stellen, je vrij maken, je openen …
voor God. Proberen op te vangen

Een open plek

wie God is en wie Hij voor mensen en dus ook voor jou wil zijn. En
daarin proberen te ontdekken en af
te wegen wat daarop jouw antwoord
kan zijn.
Het is die open plek in ons zelf, denk
ik, waarin God dichtbij kan komen
en je als het ware door Hem weet
aangeraakt. Dat kan langs de weg

van een dierbare herinnering, een
lied of een gebed. Dat kan in de
stilte of door een nieuw perspectief
dat zich zomaar voor je ontvouwt.
Het zou toch mooi zijn als zo’n open
plek in onszelf tot een vast punt in
ons bestaan kan worden, en daarmee een bron waar je telkens naar
terug kunt keren.
Ds. Wim Kievit

Reijer gaat, Ed komt
Na bijna vijftien jaar als vrijwilliger de financiën voor De Bron te
hebben geregeld draagt Reijer
Kleijer met ingang van 1 juli het
stokje over aan Ed van Dijk. “Ik
ben al in de 80 en dan is het een
keer tijd om te stoppen”, aldus
Reijer.
Na zijn pensionering werd er
een beroep op hem gedaan zijn
kennis van financiële zaken in te
zetten voor De Bron. In zijn werkzame leven, als administrateur

en boekhouder van de Bronkerk
voor de actie Kerkbalans, was
het omgaan met cijfers hem niet
vreemd. Hij maakte een eigen
systeem van inkomsten en uitgaven. “Als het simpel kan, waarom
zou je het dan moeilijk maken”.
De meeste adverteerders kennen
Reijer van de rekeningen die hij
namens De Bron aan hen verstuurde. “Gelukkig waren er bijna
nooit wanbetalers, ook niet in de
coronatijd. En als ze er waren,
dan werd dat op een goede ma-

nier opgelost. Dat is de kracht
van een dorp waarin iedereen
elkaar kent en de lijnen kort zijn”.
Daarbij noemt hij de naam van
Teun van Amersfoort, de advertentieman, waarmee hij een goed
team vormde. De Bron, een uniek
kerk-dorpsblad dat elke inwoner
van Ugchelen iedere twee weken
gratis in de bus krijgt. Mede dankzij de adverteerders!
Reijer geeft met vertrouwen het
werk over aan Ed van Dijk. Ed
is ook jarenlang administrateur
geweest en weet waar hij aan
begint. Zijn vrouw wees hem op
de vacature en ook hij, als pensionado, wil graag als vrijwilliger
een bijdrage leveren aan De
Bron. “Doe het gerust anders,”
geeft Reijer hem mee, “en als je
ergens mee zit dan weet je me te
vinden”. Ja, en misschien hoopt
hij dat ook een beetje. ‘Ik zal die
leuke club zeker gaan missen”.
Reijer, namens alle medewerkers
en lezers van de Bron: dank je
wel!
Tekst Chris de Winter,
Foto Dirk Reiding
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Herinrichting
Ugchelen
In een brief aan de directe bewoners van het centrum van
Ugchelen, de Bogaardslaan en
de Molecatenlaan informeert de
gemeente Apeldoorn over de
plannen van de gemeente rondom de herinrichting van Ugchelen
centrum,.
Plannen
In het centrum wordt het deel van
de Molecatenlaan (tussen de Ugchelseweg en de Bogaardslaan)
opgeknapt. Momenteel is dit gedeelte wat rommelig ingericht.
Daarom hebben we een ontwerp
gemaakt dat het centrum meer
een dorpskarakter geeft. De asfaltrijbaan en de stoep vervangen
we door gebakken klinkers. Ook
planten we extra bomen en komt
er meer groen.
Het asfalt van de andere delen
van de Molecatenlaan en Bogaardslaan vanaf het centrum
krijgen een onderhoudsbeurt. We
verwijderen de eerste twee lagen
van het asfalt en we brengen twee
nieuwe lagen aan. Daarnaast treffen we in de Bogaardlaan snelheid remmende maatregelen, in
de vorm van 30 km/h drempels.
De werkzaamheden gaan naar
verwachting begin volgend jaar
van start.
Bewonersavond Ugchelen
Centrum op 28 juni
Heeft u vragen of bent u benieuwd
naar het ontwerp? Op dinsdag
28 juni 2022 organiseren we een
bewonersavond in het buurthuis
Vereniging Ugchelens Belang op
Bogaardslaan 81. U bent van harte welkom. De bijeenkomst heeft
een inloopkarakter, wat betekent
dat u tussen 19:00 en 21:00 uw eigen moment kunt kiezen om langs
te komen.
De informatie is ook terug te
vinden op de website
Bent u verhinderd om naar deze
bijeenkomst te komen dan kunt
u de tekeningen ook bekijken op
www.apeldoorn.nl/ugchelen
Vragen
Heeft u nog vragen over deze
brief? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider Tekin
Alkas, bereikbaar op telefoonnummer (055) 5802614 of via
t.alkas@apeldoorn.nl
Graag tot ziens op 28 juni!
Tekin Alkas
Projectleider afdeling Ruimtelijk
Ontwerp en Realisatie
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DIERENARTSEN UGCHELEN

‘Nieuwe praktijk, rust en warmte ’

Het nieuwe pand van Dierenartsen
Ugchelen is een wereld van verschil
ten opzichte van het oude adres.
“De oppervlakte is gelijk gebleven,
maar we hebben het zelf veel efficiënter kunnen indelen”, vertelt dierenarts Jasper Wilders. Huisdieren,
hun eigenaren en het team van de
praktijk hebben er baat bij.
In januari verhuisde Dierenartsen
Ugchelen van de Bogaardslaan
naar de nieuwbouw aan de Molecatenlaan. Hoog tijd om eens een kijkje
te nemen. Wie binnenkomt, stapt in
een ruimte die licht, warmte en rust
uitstraalt. “Daar hebben we goed
over nagedacht”, zegt de dierenarts.
“We wilden graag dat de ruimte professionaliteit uitstraalt, maar zonder
klinisch over te komen.” Hij wijst op
de ‘kattenkast’, waar de reismandjes in vakken gezet kunnen worden.
“Het geeft katten meer rust als ze
hoger zitten. Zeker als er ook een
vreemde hond in de wachtkamer
is”, legt hij uit. Dankzij de looproute
hoeven de dieren elkaar niet tegen
te komen in de gang.
Het nieuwe pand is veel duurzamer
dan het oude. Daarnaast bevat de
nieuwe praktijk modernere technieken. Zo beschikt de dierenarts nu
over een eigen bloedanalyseapparaat, waardoor hij zelf diagnoses
kan stellen. “Dit gaat veel sneller,

omdat ik de dieren niet meer hoef
door te verwijzen. Zeker bij een
spoedonderzoek op het gebied van
nieren en lever, is dat belangrijk.”
Ook wat betreft het maken van röntgenfoto’s, kan er nu sneller gewerkt
worden. Die worden nu niet meer
ontwikkeld in een traditionele doka,
maar zijn direct digitaal te raadplegen.
Wilders zou graag een tweede dierenarts erbij willen hebben. Hij licht
toe: “Ook binnen onze beroepsgroep is er een groot tekort aan
nieuwe krachten. Het zou fijn zijn als
er een nieuwe dierenarts bijkomt,
die er zin in heeft om in Ugchelen

goede eerstelijnszorg voor een
breed publiek aan te bieden.”
De dierenarts zit nu bijna 25 jaar in
het vak, en werkt sinds 2006 in Ugchelen. “Het leuke aan dit werk, is
dat je niet alleen veel verschillende
dieren, maar ook heel verschillende
mensen tegenkomt. Met ook een
heel verschillende portemonnee. Bij
de ene moet ik wat meer puzzelen,
dan bij de ander, om toch de best
mogelijke zorg voor hun huisdieren
te bieden. Maar dat geeft ook de
charme aan het werk.”
Tekst: Simon Haverschmidt.
Foto: Dirk Reiding

Aankondiging Vlinderconcert
Op zaterdag 10 september 2022
hoopt de Ugchelse muziekgroep
De Vlinders hun laatste grote
concert in Orpheus te kunnen geven. Ze gaan hun best doen om
er hun allermooiste concert van
te maken. Lest best!
Ze pakken groots uit. Niet alleen
met muziek, maar ook met beelden, schilderijen en beamerpresentaties willen de bandleden u
vertellen over hun helden onder
muzikanten en beeldend kunstenaars. Van Salvador Dali en Marius van Dokkum tot Mick Jagger
en Jan Rot…
De Vlinders maken al jarenlang
samen muziek; ze hebben er al
vele concerten opzitten. In de
Kop van Ugchelen bereiden de
muzikanten zich nu voor op dit
laatste, avondvullende, programma. Al drie keer eerder hadden
ze zo’n groot theater evenement
in Orpheus. Géén geringe prestatie voor de vier vrienden Jan
Ellenbroek, Nick de Bie, Ciel van
Triest en Hans Mol.
Maar één keer is de laatste.

Puck en Vlinder
Deze keer dus… De Vlinders
hebben hun laatste concert de
naam “Muzikale Reis” gegeven.
En mét hen gaan een aantal bevriende muzikale gasten mee op
die reis. Het A Capella Kwartet
Bemused, Vrouwenkoor Knap Eigen Wijs en de tweeling Puck en
Vlinder, kleinkinderen van Nick
de Bie gaan mee en laten die
avond van zich horen.

Datum, tijd en plaats: 10
september 20:00 uur in Orpheus.
Kaarten voor dit concert komen
23 juni in de verkoop. Alle opbrengsten en sponsorgelden komen, zoals al vaker bij De Vlinders, ten goede aan Stichting ‘k
Leef.
Nico van Dam
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Toneel terug
in Ugchelen!
Op zaterdag 10 september
verzorgt
toneelvereniging
SOVV uit Apeldoorn een uitvoering in Het Dorpshuis van
Ugchelens Belang. ’s Middags
speciaal voor de bewoners
van verzorgingshuizen en voor
gasten van De Zonnebloem
en ’s avonds voor de overige
toneelliefhebbers uit Ugchelen
en omgeving. SOVV hoopt op
deze manier de inwoners van
Ugchelen een leuke en gezellige avond te kunnen bezorgen,
waarop weer ouderwets gelachen kan worden.
Het stuk dat opgevoerd zal worden is: “Spot uit…Licht aan!”
Het is een blijspel, geschreven
door Marianne van de Geer, dat
zich afspeelt in een tv-studio.
Er is een opname van een nieuwe televisiequiz, waaraan drie
echtparen meedoen. Iedereen
is behoorlijk gespannen, vooral
Alex, de presentator. Alles lijkt
van een leien dakje te gaan,
totdat…vlak voor de uitzending
één van de echtparen afbelt…
tenminste…. De paniek is groot
en er wordt snel een plan bedacht. Maar of dat gaat lukken?
Nieuwsgierig? Kom op zaterdagavond 10 september gezellig naar Het Dorpshuis. De
voorstelling begint om 19.30
uur, de zaal is open vanaf
19.00 uur.
De spelers van SOVV zijn druk
bezig met de repetities. Ze leggen de lat bijzonder hoog en
spelen dan ook zonder souffleur. Ondanks het feit dat we
al 65 jaar bestaan, spelen we
voor de eerste keer in Ugchelen. Laat u verrassen….
Kaarten kosten slechts 6 euro
per stuk en zijn te koop bij Primera Westra in Ugchelen en
bij Dorpshuis Ugchelen. U kunt
ook per mail kaarten bestellen
via: sovvtoneel@gmail.com
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TEKENBEET MET FATALE GEVOLGEN

Vrienden fietsen voor goede doel

Die fatale tekenbeet liep hij op
in de frisgroene natuur. Na een
ziekbed van een half jaar waarin
zijn hersenen langzaam werden
aangetast, overleed onze vriend
en broer Jaap (43) eind 2017 in
onze aanwezigheid aan de gevolgen van de tekenbeetziekte
TBE (Tick-Borne Encephalitis). Omdat niemand anders dit
mag overkomen, gaan wij, De
Fietsende Vrienden, aandacht
vragen en onderzoeksgeld ophalen voor deze tekenziekte
die ook hier steeds vaker voorkomt. Dit doen we door komende zomer in 15 dagen ruim 1500
km van Swifterbant naar Jaaps
laatste rustplaats nabij Stockholm te fietsen, waar we op zijn
geboortedag 6 september zullen finishen.
Het was in 2012 dat we bij het WK
wielrennen in Valkenburg waren.
Jaap wakkerde daar bij ons het
wielrenvuurtje verder aan. Symbolisch gaf hij Arjan, destijds de
minst fanatieke fietser, de gele
trui. “Jij kunt dit ook”, sprak Jaap
vol vertrouwen. Sindsdien trappen
we met grote regelmaat fanatiek
op de pedalen en hebben we magische bergen als de Mont Ven-

toux, de Grossglockner, Grand
Saint Bernard en de Passo Stelvio
met zweet op ons voorhoofd bedwongen. Niet gek dus dat we ons
verenigd hebben in De Fietsende
Vrienden.
De tour De TBE
Wij zijn Robert Baarda, Arjan van
Egmond, Richard Drenth en uw
dorpsgenoot Age Yska. Als echte
fietsende kameraden gaan we in
de zomer van 2022 de Tour De
TBE rijden. Een fietstocht van een
kleine 1.500 kilometer. Op 21 augustus 2022 trappen we af in de
oase van het groene Swifterbant,
waar onze vriendschap met Jaap
ontstond. Via Duitsland en Denemarken zetten we koers naar
Stockholm. Hier woonde Jaap
met zijn gezin aan het water. Op 6
september 2022, de dag van Jaap
zijn verjaardag, fietsen we in een
emotionele rit naar de witte kapel
in Ekerö, Daar bovenop die heuvel met dat prachtige uitzicht over
het helderblauwe meer, is zijn
laatste rustplaats.
Voorlichting en onderzoek
In de aanloop naar en tijdens de
Tour de TBE vinden we het be-

langrijk om aandacht te schenken
aan tekenencefalitis (TBE). TBE
staat voor een hersenontsteking
veroorzaakt door een tekenbeet.
Een piepklein beestje kan dus
zorgen voor grote ellende. Tegen
TBE is helaas nog geen behandeling beschikbaar. Je kunt je wel laten inenten met een vaccin. Daarom zijn voorlichting en onderzoek
zo belangrijk. Met jouw donatie
gaan we samen met Stichting
Tekenbeetziekten meer bekendheid geven aan TBE in Nederland, aandacht besteden aan de
symptomen van TBE, vertellen
over preventie van tekenbeten en
zorgen voor meer onderzoek naar
besmetting van teken met TBE.
Jouw bijdrage kan dus echt het
verschil uitmaken!
Meer weten over de verrichtingen
van De Fietsende Vrienden of ons
steunen met een donatie?
Koers dan snel naar www.defietsendevrienden.nl/ons-doel/
Tekst: Age Yska

Tekenbeet kan iedereen overkomen
De teek, misschien wel het gevaarlijkste dier van de lage landen. Het aantal tekenbeten is
alleen al in Nederland meer dan
1,5 miljoen per jaar. En dat aantal loopt alleen maar op. Uit de
meest recente cijfers blijkt dat
ongeveer 1 op de 6 Nederlanders

wel eens door een teek gebeten
is. Dat kan in het bos, de duinen,
de heide, parken, weilanden en
je eigen tuin.
Van een tekenbeek kun je goed
ziek worden. In Nederland is de
meest voorkomende tekenbeetziekte Lyme. Ongeveer 2 tot 3%

van de mensen die gebeten worden door een teek lopen deze
ziekte op. Waar veel minder over
bekend is, is TBE. Ook wel bekend als tekenencefalitis-virus.
Dit tekenvirus kan zorgen voor
een hersen(vlies)ontsteking. Met
alle gevolgen van dien
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Zomerexpositie
Bronkerk
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Welkom in mijn tuin

>> Vervolg pagina 1
Josien maakte daarna gebruik
van haar kunst en creativiteit in
haar werk met het begeleiden
van mensen en in de thuiszorg.
Ook in haar werk met demente
mensen werkte ze aan kunstvormen, hetgeen in die tijd heel
vernieuwend was. Josien heeft
een website, www.josienplomp.nl
Waarop te zien is welke kunstvormen ze gebruikt, figuratief
en abstract, schilderijen, collages en grafisch werk.
Waar haal je je inspiratie vandaan?
Ik haal inspiratie overal vandaan. Ik houd vooral van mooie
landschappen ik werk graag
met heldere kleuren. Vooral in de winter is dat voor mij
van belang, dat helpt mij om
de donkere dagen in de winter
door te komen. Ik heb ook veel
tijd doorgebracht op het water,
zeilend door o.a. Denemarken,
Griekenland en Turkije. Dat
was voor mij heel inspirerend.
Ik heb nu al 15 jaar een eigen
atelier in mijn achtertuin, met
een mooi groot raam op het
noorden.
Met kunst bezig zijn is voor mij
geraakt worden door dingen
in mijn leefwereld, sferen, vormen , lijnen etc. Mijn leefwereld
is mijn inspiratiebron, dit kan
zijn een wandeling in het bos,
vakantie, dansende mensen,
zonlicht op het water etc. Op
het moment haal ik veel ideeën uit de natuur, het zien, het
blijven haken achter een beeld.
Dit beeld leg ik vast en ga daar
op een later tijdstip mee aan de
slag.
Ik ben actief bij het Platform
Kunstenaars in Wageningen,
met het organiseren van kunsttentoonstellingen en de twee
jaarlijkse Culturele Ronde. Verder heb ik diverse exposities in
Nederland.

Vakantiegeld Delen
>> Vervolg pagina 1

Wij danken alle gevers en aanvragers voor het grote vertrouwen in deze actie en voor het
geloof in samen delen! De actie
is weer een teken van verbondenheid geweest tussen mensen die het goed hebben en
degenen die weinig hebben.
Werkgroep Vakantiegeld
Samen Delen Bronkerk.

In juli en augustus (vanaf 10 juli) houdt de
Pastorale Raad weer de activiteit ‘Welkom in mijn
Tuin’. Dat doen we wel graag samen met u/met
jou!
Vindt u het gezellig om een keer gastvrouw/gastheer te zijn? In de hal van de kerk hangt een
schema waarop u bij de zondag van uw keuze uw
naam en adres kunt invullen, dan komen we op
die zondag na de dienst tot ongeveer 12.30 uur
bij u in de tuin (of bij slecht weer in de huiskamer)
koffiedrinken. Mensen die komen koffiedrinken
hoeven zich niet aan te melden.

Dankzegging

Om de eerste dag van de rest van ons leven,
om het licht dat telkens weer doorbreekt,
om de warmte die de kilte verdrijft,
om de geuren van groen om ons heen.
Om alle kinderen die ons leven versieren,
om alle momenten van vrolijk plezier,
om alle vriendschap, gemeenschap en liefde,
om alle verrukking van kunst en cultuur.
Om alle getuigen wier woorden nog spreken,
om alle opwekkende mooie verhalen,
om alle goede gebaren en wenken,
om alle dromen en daden van hoop.

Via de beamer en de Digitale Nieuwsbrief wordt
iedere week aangegeven waar het koffiedrinken
op die zondag plaatsvindt.

Om wie zich geven aan het welzijn van mensen,
om wie verzorgen, verbinden en genezen,
om wie een toevlucht zijn voor ontheemden,
om wie vertroosten, verzachten en versterken.

Nog een vriendelijk verzoek: Als u gaat koffiedrinken en u bent met de auto, wilt u dan in de kerk
om u heen kijken naar mensen die die wel graag
meedoen maar geen vervoer hebben?

Om de laatste der dagen, het diepste geheim,
als alle tranen zullen worden afgewist
en alle ogen zullen worden geopend
in het zoete licht van de morgen:

We hopen op veel zonnige zondagen en gezellige
ontmoetingen!

Halleluja

Niek Schuman

OOK UGCHELEN

Dorpsarchief
Kort geleden stond in deze rubriek
een verhaal over het vogelschieten in
Ugchelen. Dankzij Frits van Loenen
kwam er materiaal boven water in
de vorm van krantenartikelen en een
jaarboekje, waarmee de inhoud van
dat verhaal vormgegeven kon worden. Dat materiaal heeft Frits gedoneerd aan het Ugchels Archief.
In het dorpsarchief bestond en bestaat nauwelijks materiaal over dat
vogelschieten. Het archief is overigens achtereenvolgend in het bezit
geweest van Van Houtum, Mulder,
Hans Boon en Aaldert Kerssen (19
jaar). In de loop van 2017 heeft Harry
Broekhof het archief overgenomen.In

de Bron van 28 mei 2017 en 22 mei
2021 stonden er al artikelen die betrekking hadden op het dorpsarchief
en het boek “Trots op Ugchelen”.
Het wel beschikbare materiaal ligt op
twee plaatsen. Bij Coda en bij Harry.
En dat is ook eigendom van die twee
beheerders. Verder beschikt de Vereniging Oud Apeldoorn ook nog over
materiaal. Het grootste deel is van
Harry en ligt verspreid over tig plekken, op zijn zolders, in zijn PC en bij
het dorpshuis. Maar ordening en onderhoud zijn wel noodzakelijk en vergen eigenlijk één goede locatie; en
mogelijk ook nog hulpvaardige handen. Het archief krijgt er regelmatig

materiaal bij. Onlangs nog een doos
met spullen van Ernst en Luim! Het
Coda – materiaal komt moeizaam
beschikbaar en zou eigenlijk ook deel
moeten uitmaken van één totale collectie, op één plek. Tot zover alle lof
voor Harry en voor alle (ex) Ugchelenaren die materiaal beschikbaar
stellen en stelden. U begrijpt al dat dit
een oproep is om in de zomer uw zolders en administratie door te spitten
op zoek naar materiaal dat geschikt
is voor ons archief. We moeten ons
(dorps)verleden koesteren en een
goede toekomst gunnen.
Theo Tomassen
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Geslaagde korendag

Tent
Hoera, eindelijk vakantie. Corona is nagenoeg verleden tijd
en we kunnen er weer op uit. In
veel straten zie je de caravans
en vouwwagens bij de huizen
klaar staan voor vertrek. Voor
de echte kampeerders gaat er
natuurlijk niets boven een tent.
En dan geen grote ‘De Waard’,
maar een laag puptentje waar
je heerlijk op je knieën in en
uit kruipt; weer of geen weer,
door het natte gras of de modder. En zo lekker onhandig om
daar binnen je kleren aan en
uit te trekken. Het liefst zo lang
mogelijk van huis en haard
wegblijven, als het kan weken
achtereen. Inpakken en wegwezen.
Nu weet ik dat niet iedereen
hier met veel enthousiasme
naar kijkt. Waarom zo behelpen als je thuis alles voor handen hebt? Het kan zeker niet
iedereen bekoren.
Dit bedenkend had ik dubbele
gevoelens bij de ophef over de
tenten in ter Apel. Wat is er mis
met het overnachten in een
tent? Goed, je hebt niet het
gezelschap uit te kiezen waar
je de nacht mee door moet
brengen. Wie ervaring heeft in
kamp- en zeilweken met jongeren, hobbyisten en creatievelingen weet dat aanpassen
dan de eerste regel is.
Dan denk ik niet aan de tentenkampen voor vluchtelingen
overal op deze wereld waar
men jaren achtereen moet leven onder vaak erbarmelijke
omstandigheden.
Opgevangen worden en de
eerste nachten doorbrengen in
een tent. Het mag niet gebeuren dat het mis gaat met het
verzorgen van eten en drinken, maar in deze zomertijd
met aangename temperaturen
kan ik me ergere zaken voor
stellen. Denk aan de mensen
in Charkov die al 3 maanden
bivakkeren in de metro.
De tent is slechts het voertuig
van de frustratie. Het gaat
denk ik om de gedachte daarachter. Hoe welkom zijn deze
mensen en hoe welkom voelen
zij zich?
Misschien moet ik daar in
mijn tentje maar eens over
nadenken.

Foto’s Dirk Reiding
Zie voor meer foto’s: www.ugchelen.nu
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