Uitgever: Bronkerk Ugchelen

In deze Bron o.a:
Noaberschap Ugchelen:
Ugchelen doet het samen.
Lees verder op pagina 5>>

Woensdag 5 februari 2020 - 57e jaargang nr. 2

Onderwijs op de schop

Verdwalen in eenzaamheid:
Een overweging met diepgang.

Lees verder op pagina 7>>
Afscheid van een enthousiaste dierenvriend.
Lees verder op pagina 9>>
Onderwijs in Ugchelen:
Afbreuk en opbouw.
Lees verder op pagina 11>>
Ondernemen in Ugchelen:
Een succesformule in duurzaamheid en verkoop.
Lees verder op pagina 13>>
Dorpscentrum Ugchelen:
Met veel enthousiasme worden
de nieuwe plannen ontvangen.
Lees verder op pagina 15>>
Natuurlijk Ugchelen:
De eekhoorn, ook in Ugchelen
op veel plaatsen waar te nemen.
Lees verder op pagina 17>>

Ugchelse HAIKu

de tuinbankhoes
bolt op als een spinnaker,
glimt in de regens
hoe loom lagen wij daar
in een lauwwarme luwte
Nico van Dam

Lokaal kabaal

Foto: Johan van Veen
De sloop van de Touwlader is inmiddels begonnen.
Het oude schoolgebouw gaat plaats maken voor
nieuwbouw waarin modern onderwijs zal worden ge-

geven. Intussen is het tijdelijke verblijf in De Steenbeek weer tot leven gekomen. Op pagina 11 leest u
meer over het plaatstekort op de basisscholen.

Bijzonder jaar voor de Waterloopleinmarkt
De start van een nieuw jaar is altijd bijzonder. Je maakt plannen
stelt doelen en je kijkt terug naar
wat je gedaan hebt. Dat doe je
privé met je gezin, met vrienden, op je werk, maar ook bij alle
vrijwilligersorganisaties waar je
eventueel mee verbonden bent.
In Ugchelen is er een grote
groep vrijwilligers overal in het
dorp dagelijks actief om zijn of
haar club te ondersteunen of
om familie, buurtbewoner, een
landelijke of buitenlandse organisatie te steunen. Al die mensen
zetten zich belangeloos in voor
iets of iemand.
Een van de grootste groepen
vaste vrijwilligers die in Ugchelen
een maal per jaar bij elkaar komt
is tijdens de grote Waterloopleinmarkt. Een evenement dat wordt
georganiseerd bij de Bronkerk,
maar waar het hele dorp aan
mee werkt.
Zeer bijzonder is dat er vrijwilligers zijn die al tientallen jaren op
een rij meewerken, hele families
met aanhang en vrienden en
vriendinnen. Ook de komende
grote markt als we voor de 50ste

keer de kramen om de kerk
neerzetten op 16 mei.
De vaste medewerkers krijgen
in de komende periode weer de
vraag of ze mee willen werken,
maar als u nog nooit hebt meegeholpen kunt u zich natuurlijk
aanmelden. Als inwoner van
Ugchelen kunt u natuurlijk uw
steentje bijdragen door de markt
te komen bezoeken en iets te
kopen, maar door uw goed verkoopbare goederen te schenken
aan de waterloopleinmarkt helpt
u ook mee om de goede doelen
te steunen. U kunt ze aanbieden
op de jaarlijkse ophaalzaterdag
een week voor de markt.
De werkgroep Waterloopleinmarkt is bezig met de voorbe-

reidingen van de drie markten
en heeft plannen gemaakt voor
het komende jubileum jaar. Er
zijn weer genoeg goede doelen
die steun kunnen gebruiken en
de komende periode kunt u alles
lezen over in de Bron en op de
website van de Bronkerk.
Op 7 maart a.s. is de eerste
markt en daar staan al een heleboel mooie goederen klaar voor
de verkoop. U kunt nog steeds
uw spullen brengen op woensdagmorgen tussen 9 en 11.30
u. De vrijwilligers van de woensdagmorgengroep staan klaar om
goederen te ontvangen en te
sorteren.
Dit bijzondere jaar is van start gegaan en we hopen dat het net als
voorgaande jaren een geweldig
jaar mag worden. Met de steun
van al die vrijwilligers en de bewoners van Ugchelen hopen
we op een mooie opbrengst van
onze markten om zo onze goede
doelen te kunnen steunen.
De voorjaarsmarkt is op Zaterdag 7 maart 2020 van 9 tot
14.00u.
Info: Hettie Wouda tel: 5221201
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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:
Warner Bruins, tel. 5416403
Eindredacteur volgende Bron:
Hester Altink, tel. 06-14930648
Fotograaf van deze Bron:
Johan van Veen, tel. 5062373
Fotograaf volgende Bron:
Theo Logtenberg, tel. 5336253
Volgende Bron verschijnt op 19 febr.
Kopij en advertenties via:
ugchelendebron@bronkerk.nl
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 10 febr. 19.00 uur
Coördinator advertenties:
Teun van Amersfoort, tel. 5411491
Bezorgklachten en abonnement buiten
Ugchelen: Patricia van der Zwan,
tel. 06-22920325
PRAKTISCHE GEGEVENS KERK
Kerkelijk centrum:
“Bronkerk” en “De Duiker”
Hoenderloseweg 10, 7339 GH
tel. 5334859
Beheerder J. Visscher
mobiel tel. 06-50525501
Predikanten:
Ds. A.R. Davelaar,
Tel. 06-12837524 predikantRD@bronkerk.nl
Ds. E. van Iperen, tel. 8438214
predikantEI@bronkerk.nl
Kerkelijk werker:
R. Groen, tel.06-18270616
kerkelijkwerker@bronkerk.nl
Kerkenraad:
Voorz.: 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
Meldpunt overlijden tel. 06-34827579
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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Kerk op Schoot

Op zondag 9 februari aanstaande
is er weer een ‘Kerk op schootviering’ met ds. Beer. Deze viering is voor kinderen van 0 tot en
met 5 jaar. Kom gezellig luisteren
naar het Bijbelverhaal over een
trouwfeest afgewisseld met veel
liedjes. De kinderen doen zo mogelijk zelf mee in het verhaal.
Het zou leuk zijn als jullie voor
deze gelegenheid in feestkleren
komen.
Natuurlijk zijn je vader, moeder, opa, oma, broertje, zusje,
vriendje, vriendinnetje, buurjongen, buurmeisje ook van harte
welkom.
Deze viering begint om 11.30
uur.
Voorafgaand aan de Kerk op
Schoot-viering ontmoeten we elkaar en andere gemeenteleden
met koffie/thee en limonade.
Ady te Hennepe en Tiety Feijen
kerkopschoot@bronkerk.nl

Gebedskring
Op zondag 9 februari om 19.30
uur is er Gebedskring in de Bronkerk.

Zaterdag 8 februari
ONZE LIEVE VROUWEKERK,
Hoofdstraat 18, Apeldoorn.
16.30 uur: Eucharistieviering, pastoor Hermens, m.m.v. Cantor.
Zondag 9 februari
BRONKERK
10.00 uur: ds. H. E. van Boggelen
(Deventer). Koffie drinken na de
dienst.
11.30 uur: ds. Beer: Kerk op Schoot.
19.30 uur Gebedskring.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Hermens, Gregoriaans.
RANDERODE
10.30 uur: Prot. viering met Heilig
Avondmaal, ds. E. Idema.
Zaterdag 15 februari
ONZE LIEVE VROUWEKERK.
16.30 uur: Eucharistieviering, pastor Sebastian, samenzang.
Zondag 16 februari
BRONKERK
10.00 uur: ds. E. van Iperen, Maaltijd van de Heer. Koffie drinken na
de dienst.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering, pastor Sebastian, Credo.
RANDERODE
10.30 uur: Prot. viering, dhr. R.
Bloemendal.
BIJ DE DIENSTEN

Kerkcafé :
zondag 1 maart

Zondagavond 1 maart is het alweer de laatste Kerkcafé-avond
van dit seizoen.
Het wordt bijna traditie om het seizoen af te sluiten met een maaltijd, voorbereid samen met GetInspired.
De avond zal in het teken staan
van de Islam en we beginnen
deze keer om 17.00 uur.
We gaan Turks eten, Turkse muziek beluisteren, en
Sibel Demir, onze gast, zal ons
iets vertellen over de gebruiken
rond het Suikerfeest.
Omdat we met elkaar gaan eten
is het belangrijk te weten op hoeveel mensen we moeten rekenen.
Aanmelden vóór 26 februari kan
op flap-over in de hal van de Duiker of per mail:
tinadijk56@gmail.com.
Om de kosten te dekken voor
deze avond zal er een pot staan
voor een vrijwillige bijdrage.
We hopen dat we weer met veel
mensen aan tafel gaan.

Zondag 9 februari
Vandaag gaat een oude bekende,
ds. Hannie van Boggelen, voor. Fijn
om haar weer in ons midden te mogen begroeten! Na de dienst is er
koffie!
Om 11.30 uur is er voor de allerkleinsten met hun (groot)ouders
een Kerk op Schoot dienst met dominee Beer. Er wordt vast een mooi
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Kerkdiensten

Het volk Israël woont in een vreemd land en wordt steeds meer bedreigd
in haar voortbestaan. Gelukkig wonen wij in vrijheid! Of zijn wij “overheersers” over anderen geworden?
verhaal verteld!
’s Avonds bent u om 19.30 uur van
harte welkom bij de Gebedskring.
Uit Kind en Zondag: Waar ben je
bang voor?
Vandaag lezen we over de farao
van Egypte. Hij wordt steeds banger voor de Hebreeën, het volk van
Israël dat in zijn land leeft en steeds
groter wordt. Hij bedenkt iets om de
groei te stoppen en komt met een
vreselijk plan…. Exodus 1
Diaconie collecte: Eigen project
Moldavië
Uitgangscollecte: Stichting
Present
Kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8
Zondag 16 februari
Onze eigen predikant ds. Eline van
Iperen gaat deze morgen voor. We
vieren vandaag de Maaltijd van
de Heer. Na de dienst is er koffie
drinken en kan er met behulp van
wat vragen over de dienst worden
nagepraat.

Uit Kind en Zondag: Waar hoop je
op?
De farao van Egypte heeft bevolen
dat alle Hebreeuwse jongetjes in de
rivier gegooid moeten worden. Mirjam legt haar broertje in een biezen
mandje tussen het riet bij de rivier.
De dochter van de farao vindt het
jongetje, laat hem voeden, neemt
hem mee naar het paleis en noemt
hem Mozes. Exodus 2: 1-10.
Diaconie collecte: Werelddiaconaat
“Kerk In Aktie”
Uitgangscollecte:
Stichting Present
Kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8
BEREIKBAARHEID PREDIKANT
Ds. Regina Davelaar: bij voorkeur
op maandag, dinsdag en
donderdag tel.: 06 12837524
Ds. Eline van Iperen: bij voorkeur ’s
morgens op maandag tot en
met vrijdag tel.: 055 8438214
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NIEUWS VAN DE DORPSRAAD

Noaberschap vrijwilligersavond
Zo’n 40 vrijwilligers van het project Noaberschap luisterden dinsdag 14 januari in UB geïnteresseerd naar de uitleg van Esther Siemerink over haar
werk als ergotherapeute in Ugchelen. Een goede keuze van het enthousiaste drietal dat Noaberschap al weer vier jaar organiseert in Ugchelen.
Floortje van der Heijden-Tresling opende de avond namens haar collega’s Wineke Blom-Jager en Annemieke Debets-Kruitbos waarbij vooral
opviel dat er al heel wat Ugchelenaren als vrijwilliger worden ingezet op
veel verschillende terreinen: Vervoer, gezelschap houden, boodschappen
doen, of b.v. spelletjes doen. Veel hulpvragen gingen over het samen
boodschappen doen en gezelschap houden. Tuinwerk wordt vanaf heden
niet meer ondersteund.
Esther vertelde daarna enthousiast over hoe een ergotherapeut te werk
gaat en welke hulpmiddelen er zo al ingezet kunnen worden. Voor de Noaberschap vrijwilligers belangrijk om waar nodig te kunnen doorverwijzen
of te kunnen informeren. De avond werd afgesloten met een informele
borrel en geanimeerde gesprekken tussen de aanwezigen. Gemeld werd
dat het Noaberschap nog steeds op zoek is naar meer vrijwilligers om
breedte in het aanbod te kunnen aanbieden.
Noaberschap Ugchelen: Ugchelen doet het samen!

Agenda
FEBRUARI 2020
18 februari : Besloten bestuursvergadering Dorpsraad
MAART 2020
10 maart : Bezoek College en directie Zuidwest aan Ugchelen
17 maart : Besloten bestuursvergadering Dorpsraad
28 maart : Zwerfvuilactie Ugchelen
APRIL 2020
21 april		
: Besloten bestuursvergadering Dorpsraad
MEI 2020
19 mei		
: Besloten bestuursvergadering Dorpsraad
JUNI 2020
16 juni		
: Besloten bestuursvergadering Dorpsraad
JULI 2020
21 juli		
: Besloten bestuursvergadering Dorpsraad
Elke dinsdag van 18.30 tot 19.30 uur is de wijkagent aanwezig in UB.
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.

In en op de picture

Een helpende hand nodig? Hulp geven als vrijwilliger?
Bel met Floortje: 06 41808328, Annemieke: 06 14976776 of Wineke: 06 41816541

Waarover sprak de dorpsraad?

In de bestuursvergadering van 21 januari 2020 kwam onder meer aan
de orde:
Transferium. Vertegenwoordigers van de Dorpsraad zullen op 23 januari
aanwezig zijn bij de PMA waarop het college van BW het voorlopig besluit
over het parkeerprobleem Apeldoorn-West aan de Raad zal presenteren.
In het voorlopig besluit is niet gekozen voor de optie van een transferium bij Ugchelen.
GP Duuringlaan. Hoewel er blijkbaar bij de gemeente wel voortgang is
het plannen van de noodzakelijke werkzaamheden aan de GP Duuringlaan, laat de toegezegde informatieavond voor bewoners maar op zich
wachten. De Dorpsraad heeft opnieuw indringend bij de gemeente aangedrongen op het organiseren van deze informatiebijeenkomst voor omwonenden.
Nieuwbouw Basisschool DeTouwladder. De Dorpsraad heeft de gemeente formeel aangeschreven over de zorgen voor de verkeersveiligheid t.a.v. de verkeersdrukte die zal gaan ontstaan op de Bogaardslaan
binnen de huidige plannen voor de nieuwbouw.
Ook dit keer was het een vergaderingen met een veelvoud aan onderwerpen over het leven en wonen in ons mooie dorp Ugchelen. Wilt u ook een
bijdrage leveren aan het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden 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.

Nel Appelmelk maakt al jarenlang foto’s en filmpjes als de vrijwilligers bezig
zijn om een van de vijf Ugchelse sprengenbeken te schonen. Zij is dus de
vaste huisfotograaf van de Commissie Water.
Nel zorgt er altijd voor dat de foto’s en filmpjes nog diezelfde dag verstuurd
worden, zodat iedereen zichzelf thuis op de computer terug kan zien. Dit
wordt door iedereen erg gewaardeerd. Maar waar niemand bij stil stond was
het feit dat Nel er zelf nooit op stond. Hier bracht Sieger de Kruijf verandering
in door tijdens het schoonmaken van de Winkewijert Nel zelf eens op de foto
vast te leggen met haar eigen fototoestel. Het is een leuke foto geworden die
wij graag met iedereen delen.
Wilt u deze, maar ook andere mooie natuurfilmpjes van Nel Appelmelk bekijken? Kijk dan eens op de site, Nel Appelmelk-You Tube. Veel kijkplezier!
Foto: Sieger de Kruijf, tekst: Coby Kuipers
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OVERWEGING
Lees dit samen met uw (klein)kind
Kindergebed
Lieve God.
Ik dank u dat ik mij vaak blij
mag voelen en dat ik kan lachen. Ik wil u ook bidden wanneer ik mij niet blij voel maar
verdrietig, bang of boos, mezelf niet goed voel. Dat ik dan
bedenk dat ik naar u mag bidden zodat u mij kunt helpen.
God sommige dingen zijn gewoon echt moeilijk, wilt u mij
daarbij helpen en dat als ik mij
lang verdrietig, bang of boos
voel dat u dan iemand stuurt
waarmee ik erover kan praten zodat ik het kan delen met
iemand die mij helpt. Ik bid u
ook dat ik altijd mag onthouden dat u God van mij houdt
en mij nooit vergeet.
Dit bid ik in Jezus naam,
Amen.
Remko Groen
Kerkelijk (jeugd)werker Bronkerk

Lezing in
Synagoge

Opperrabbijn Binyomin Jacobs spreekt op zondag 9
februari 2020 15.00 tot 17.00
uur in de Synagoge aan de
Paslaan 18 in Apeldoorn.
zie ook :
https://www.joodselezingen.nl/
Het onderwerp is zeer toepasselijk in deze tijd: “Kan
het oeroude Jodendom antwoord geven op hypermoderne vragen?”
Hartelijk welkom!
toegang gratis

Uit de Bijbel
Do. 6 feb.
		
Vr. 7 feb.
		
Za. 8 feb.
		
Zo. 9 feb.
		
Ma. 10 feb.
		
Di. 11 feb.
Wo. 12 feb.
Do. 13 feb.
		
Vr. 14 febr.
		
Za. 15 feb.
		
Zo. 16 feb.
		
Ma. 17 feb.
Di. 18 feb.
Wo. 19 feb.

Deuteronomium
28:1-14
Deuteronomium
28:15-26
Deuteronomium
28:27-44
Deuteronomium
28:45-57
Deuteronomium
28:58-69
Psalm 31:1-14
Psalm 31:15-25
Deuteronomium
29:1-14
Deuteronomium
29:15-28
Deuteronomium
30:1-10
Deuteronomium
30:11-20
Psalm 18:1-16
Psalm 18:17-35
Psalm 18:36-51

Verdwalen in eenzaamheid
Verdwalen

Een paar weken geleden had ik het
met een groep over eenzaamheid.
Misschien wel één van de weinige
onderwerpen waar nog een taboe
op rust. Je zegt het niet zo snel tegen iemand als je je eenzaam voelt.
Je wil niet dat anderen denken dat
je eenzaam bent. En dat terwijl iedereen wel zulke momenten kent.
Momenten waarop je je verloren
voelt. En daarvoor hoef je helemaal
niet alleen te zijn. Juist ook in een relatie of in een groep mensen kan je je
heel eenzaam voelen.
Henk Hoek schreef een prachtig gedicht over die gevoelens van eenzaamheid, over verdwalen in jezelf.
In de groep hadden we het over redenen om maar niks te zeggen over
deze gevoelens: je voelt schaamte of een gevoel van falen. Je wil niet dat
iemand meteen met oplossingen komt of het gesprek overneemt met eigen
ervaringen. Je denkt niet dat de ander er iets mee kan. Het maakt je down
omdat je het niet zo goed kan uitleggen. En zo zijn er nog veel meer redenen om maar niets te doen, niets te zeggen.
Wat heb je nodig om gevoelens van eenzaamheid wél te kunnen delen?
Wij kwamen uit op de volgende dingen: iemand die de tijd neemt om echt
te luisteren, een lotgenoot die je begrijpt, veiligheid om je kwetsbaar op te
durven stellen of gewoon een arm om je heen.

Er zijn dagen
Soms best veel
Die slopend zijn
Ontbreekt bij mij de kracht
Ben ik misschien wat stil
Zit ik in die wereld
Waar ik mezelf tegenkom
Vaak niets over vertellen wil
Lopend in een jas vol druppels
Een handvol scherven in mijn
hart
Wie ben ik
Om aan mezelf te twijfelen
Is er nog een nieuwe start?
Is het te laat geworden
Wie had ik kunnen zijn?
Gaat ouder worden
Vol gebreken
Altijd gepaard met pijn?
Is anders zijn een gave
Waarmee je bent geboren?
Of een vorm van pech?
Zo zijn die dagen
Die ik verhul in duister
Laat mij maar verdwalen
Ik weet de weg

Als je hier iets van herkent en als je behoefte hebt aan iemand die je ziet,
iemand die naar je luistert. Weet me te vinden. Weet het pastorale team te
vinden. Want we willen er als dorp voor elkaar zijn!
Ds. Regina Davelaar

‘Maudie’ imponerend levensverhaal
DVDuiker draait vrijdag 7 februari de film ‘Maudie’, een IersCanadese biografische film uit
2016, geregisseerd door Aisling
Walsh. Maud is een tengere
vrouw met een sterke wil. Ondanks haar fysieke mankementen verlangt ze ernaar onafhankelijk te zijn, zich los te maken
van haar bezorgde familie en te
schilderen. Met dit doel neemt
ze een baan als huishoudster bij
visboer Everett Lewis.

De film volgt het indrukwekkende levensverhaal van Maud Lewis en haar verrassende ontwikkeling tot bekende volksschilder.
U bent van harte uitgenodigd
voor deze film van DVDuiker. De
avond begint om 19.45 uur in de
Duiker, inloop vanaf 19.30 uur.
Entree is € 7,50, voor jongeren
€ 3. Voor aanvang van de film,
die kort ingeleid wordt, krijgt u
een kopje koffie of thee aange-

boden. De opbrengst van de film
gaat naar het diaconale project
in Moldavië “Casa Speranta”.

Met grote genegenheid denken we terug aan ons vitaal en vrolijk
redactielid

Herma Willemsen
een tijdlang heb je
ook in onze levens geleefd
we namen afscheid
De medewerkers van De Bron
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Vrouwenvereniging
Ugchelen.
De Vrouwenvereniging Ugchelen
begon het jaar 2020 met een geslaagde avond, die verzorgd werd
door Miny van der Zanden met
“De min van de Koningin”.
De volgende avond is op donderdag 20 februari a.s. Bram en Paula Overvoorde zullen ons dan heel
wat vertellen over “Poëziealbums
van Toen”. We zijn er in geslaagd
om albums van 4 generaties te
krijgen van een van onze leden.
Het oudste album dateert zelfs
van 1894.
Op 19 maart is de jaarlijkse doeavond. Deze begint om 19.30 uur.
Nadere informatie hierover komt
nog op de site.
Het jaar wordt afgesloten op 16
april a.s. met Kees Posthumus,
een verhalenverteller.
Alle bijeenkomsten worden gehouden in de kerkzaal van de
Bronkerk en beginnen om 20.00
uur. Introducés zijn welkom. Zij betalen € 5 per avond . Het lidmaatschap staat open voor dames uit
Ugchelen.
Uitgebreide informatie over het
programma en het lidmaatschap
vindt U op onze website.

IVN Excursie

Landgoed Bruggelen
en Herenhul
Op de derde zondag van deze
maand, 16 februari, geeft IVN
Apeldoorn een excursie door landgoed Bruggelen.
Het wordt een ontdekkingstocht
met een historisch tintje onder
leiding van een IVN Natuurgids.
Maak kennis met de bijzondere
geschiedenis van dit interessante
landgoed met de Noorse huizen
en relicten uit het verleden zoals
oude boerderijen en enkwallen
en het ‘arboretum’ van Dr Ooster.
Ook bezoeken we het Herenhul,
waar in vroeger tijden de Hertog
van Gelre recht sprak.
Vertrek om 14 uur vanaf de parkeerplaats bij het A1 viaduct aan
de Zuster Meyboomlaan.
Graag opgeven bij
ivnextra@ivn-apeldoorn.nl o.v.v.
Excursie Bruggelen en het aantal
deelnemers. De kosten voor deze
wandeling bedragen € 2 per persoon (leden IVN Apeldoorn gratis).
Zie ook www.ivn-apeldoorn.nl.
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JOOSJE HOLST

Een enthousiaste dierenvriend
Dierenarts in Ugchelen al vele jaren, heeft zij
altijd al van dieren gehouden. Als klein meisje
op de lagere school wist ze al dat ze dierenarts
wilde worden. Bijna een roeping! Omdat haar
ouders vaak over de wereld zwierven, is Joosje
overal met dieren in aanraking gekomen!
Hoe kwam u zo in Ugchelen terecht?
Na een baan bij een waarnemingsbureau heb ik
hier en daar eens goed rondgekeken. Ugchelen
was me heel eigen, het had een prettige identiteit. Eerst werkte ik samen met Christa de Boer,
dat was een goede samenwerking.
Bent u een dorpsmens?
Ik kan me overal wel thuis voelen, maar ik denk,
naarmate ik ouder word, dat ik meer een dorpsmens ben geworden. Je thuis voelen in de natuur
hoort daar ook bij. Lekker met de honden door de
bossen lopen. Ik woon in Epe aan de bosrand en
daar genieten mijn man en ik heel erg van.
Heeft u ook lievelingsdieren?
Uiteindelijk houd ik van alle dieren, maar onze
honden, daar zijn we beiden dol op! Dus de hond!
Heeft u ook wel eens exotische dieren behandeld?
Eén keer heb ik een slang dicht genaaid, maar
het komt maar zo weinig voor. Mensen met zulke
dieren moet je naar iemand met die specialisatie
sturen. Daar heb ik veel te weinig ervaring mee.
Is het moeilijk om dieren in te laten slapen?
Dat doe ik dat meestal aan huis, het is toch altijd
een hele privé gebeurtenis. Zelf vind ik het niet
moeilijk, de diagnose is er dan al. Het is humaan
om het dier dan uit z’n lijden te verlossen. Voor
de baasjes is het veel moeilijker en ik probeer
ze bij te staan. Soms best moeilijk! Ze hebben
zo lang samen met hun dier geleefd en van hem
gehouden.
Na zo’n lange studie kwam alles uit wat u er van
verwachtte, waar u voor studeerde?
Je moet door je leven heen, alles zelf inrichten.
De aanlooproute is bereikt en je gaat dan doen,
waar je naar toe leefde. Ja, ik heb bereikt wat

Namens alle dieren uit Ugchelen bedankt
ik het liefste wilde doen. Ondertussen ook nog
onze kinderen gekregen en diverse malen verhuisd. Ik had het geluk met fantastische collega’s
samen te werken.
Jasper Wilders gaat u opvolgen daar heeft u al
mee samen gewerkt. Dat is vast een fijn gevoel
om de dierenarts praktijk zo over te dragen?
Zeker dat is een goed gevoel, daarom vind ik het
niet moeilijk om met pensioen te gaan. Met m’n
man gaan we samen nog reizen maken en daar
verheug ik me op!
Joosje Holst, namens alle dieren uit Ugchelen,
bedankt en een hele goede pensioentijd!
Tineke van den Hazel
Foto: Dirk Reiding

Bloemschikken bij Groei & Bloei

Begin februari starten weer de cursussen bloemschikken. Per les wordt er een werkstuk gemaakt
aan de hand van een tevoren opgegeven thema.
De thema’s variëren van klassiek tot modern en
er wordt rekening gehouden met seizoenen en
feestdagen. Een week voor aanvang van de cursus krijg je de thema’s voor alle 6 lessen toegestuurd. Er wordt gewerkt in b.v. oase, gaas of glazen buisjes.
Het werken met natuurlijke materialen (takken
van fruitbomen, schors van plataan e.d.)
komt ook aan de orde. Trends en laatste ontwik-

kelingen worden gevolgd, zodat een arrangement
altijd een eigentijdse uitstraling heeft.
Ondergrond en materiaal dient door de cursist
zelf te worden aangeschaft.
De cursus bestaat uit 6 lessen van 2 uur om de 14
dagen. De lessen worden gegeven op 3 niveaus
door Team Meesterlijk Geschikt of Simone Benneker en beginnen om 19.30 uur of 20.00 uur.
Locatie: Wijkcentrum “De Stolp”. Violierenplein
101,
7329 DR Apeldoorn (Eglantier)
Cursusgeld: Leden € 51,-- niet leden € 63,-Informatie en opgave Dicky Lammersen tel. 0553011912.
Of via de website:
www.apeldoorn.groei.nl bij “Diversen”.
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PLAATSTEKORT BASISSCHOLEN

‘Voorrang voor kinderen uit Ugchelen’
Er komt mogelijk een scherper toelatingsbeleid voor basisscholen. Dat
moet ervoor zorgen dat kinderen uit
Ugchelen gegarandeerd in hun eigen dorp naar school kunnen.
Sinds vorig jaar is er een tekort aan
plekken op basisscholen. Dorpsraad Ugchelen hield daarom een
dialoogavond op 23 januari. Zo’n
25 bezorgde ouders gingen in gesprek met vertegenwoordigers van
de scholenkoepels en de gemeente
Apeldoorn. Hun situaties zijn uiteenlopend: het ene ouderkoppel heeft
al een kind op school in Apeldoorn,
het andere is nog in verwachting
van het eerste kindje. Maar één ding
hebben ze gemeen: ze stuiten op
wachtlijsten bij Eloy of De Touwladder. Basisscholen in Ugchelen zijn in
trek; 42 procent van de in totaal 560
leerlingen komt van buitenaf.
“Wij willen dat onze kinderen met
vriendjes uit de buurt naar school
kunnen, zonder dat ze een drukke
weg over hoeven te steken”, was
de gedeelde boodschap van de ouders. Ze konden rekenen op begrip
van de drie heren in pak. “Ja, het
afgelopen jaar ben ik veel begrip te-

gen gekomen, maar een oplossing
is er nog steeds niet. We moeten
niet tegenover elkaar staan, maar
proberen om er samen uit te komen
en dingen in gang te zetten”, zo verwoordde voorzitter Wineke Blom
van de dorpsraad het doel van de
avond.
Toelatingsbeleid
Wim Hoetmer van de Veluwse Onderwijsgroep gaf alvast een voorzet.
“We willen met elkaar het beleid
voor toelating beter vormgeven”,
sprak hij namens de scholenkoepels. “De vrijheid van onderwijs is
een groot goed, maar we lopen nu
tegen de grenzen aan.” Jan Boomsma van PCBO vulde aan: “We
onderzoeken of het mogelijk is dat
Ugchelse kinderen in de toekomst
voorrang krijgen.” Selectie op basis
van postcodebeleid is daarbij een
optie. Johan Dikkema, verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting bij
de gemeente Apeldoorn, hamerde
vooral op de leegstand van leslokalen in de hele gemeente. “Dat kost
vele miljoenen.” De ouders hadden
echter weinig boodschap aan die

PCBO-school “DE TOUWLADDER”
Verloren staat hij er bij, de nokbalken steken schril af tegen de blauwe
lucht. Een bordje met waarschuwingen, voor asbest aan de hekken,
doet je schrikken. Grote kranen grijpen de overblijfselen van de school.
Een troep van balken en planken, vervallen. Eens een bloeiende school!
Eigenlijk moet je positief staan tegenover de vernieuwing van een oud
schoolgebouw. Over niet al te lange tijd zal er een grote school zijn op
die plek. Er zullen weer kinderen hun tafels leren en aan hun toekomst
werken! Toch is het ook de oude tijd die gaat verdwijnen, herinneringen,
van honderden kinderen en vele volwassenen. De Touwladder biedt
straks plaats aan 320 leerlingen. Is dat genoeg? We zullen het zien!
Vernieuwing moet er zijn maar, de oude school zullen veel Ugchelse
bewoners niet vergeten.
Tineke van den Hazel

Veel belangstelling voor de informatieavond over basisscholen in
Ugchelen.
laatste opmerking. “Het vastgoed
moet dienstbaar zijn aan het onderwijs, niet andersom”, aldus één van
hen.
Anderen verwezen weer naar leegstand van woningen in Ugchelen.
Voorzitter Blom van de dorpsraad
bevestigde: “Het dorp komt een
beetje op slot te zitten. Ik heb meerdere verhalen gehoord van jonge
ouders die maar niet naar Ugchelen
verhuizen, puur omdat hun kind niet
op een school dichtbij geplaatst kan
worden.” Gezinswoningen zouden

daarom langer leeg blijven staan.
Het Ugchelse basisonderwijs blijft
de komende jaren in elk geval volop
in beweging. In september 2021
opent een compleet nieuwe school
op de plek van de huidige Touwladder. Ook de Eloy gaat binnen vijf jaar
uitbreiden met nieuwbouw. Maar of
dat voldoende is om het tekort aan
plaatsen op te vangen, is nog maar
zeer de vraag.
Tekst: Simon Haverschmidt
Foto: Henk Laurens
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Eerste jubileum hart for
her Ugchelen

Damessportschool hart for her
Ugchelen bestaat 1 jaar en dat
is gevierd met een nieuwjaarsborrel aan de Bogaardslaan
14G. Intussen zijn meer dan
100 vrouwen in en rond Ugchelen vaak meerdere keren
per week te vinden in de sportschool voor vrouwen. Vrouwen leggen een fitnesscircuit
af onder begeleiding van een
trainster en dat doen ze door
een intervaltraining van 30
minuten. Je kunt zelf bepalen
welke dag en hoe laat je komt.
De sfeer is erg verschillend
van andere sportscholen: het is
huiselijk, gezellig en laagdrempelig. Mannen en spiegels vind
je er niet en daardoor voelen
vrouwen zich veilig en op hun
gemak. Er is altijd begeleiding
en Suus, Ellen en Gerrie doen
dit met veel enthousiasme. Ze
houden rekening met het niveau dat iemand aankan en
daagt uit om verder te komen
zonder te forceren.
Vaak zijn er extra activiteiten
zoals deelname aan de landelijk actie ‘aan de slag met je
hart’. Tijdens deze actie maakten vrouwen hun eigen hart
sterker door de 30 minuten
workout uit te voeren en hierbij een bedrag te doneren aan
de Hartstichting. Landelijk is
hierbij met 20 vestigingen van
hart for her € 4924,- opgehaald
voor de Hartstichting dat wordt
besteed aan meer onderzoek
naar het vrouwenhart.
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NIEUW IN UGCHELEN

12MNDN Duurzaam voor Duurzaam Ugchelen
’Wat gebeurt daar toch allemaal
met dat pand Ugchelseweg 177?
Erg fijn dat er een nieuwe gebruiker is, maar wat komt er nu…?
Heel Ugchelen fietst, loopt, rijdt
voorbij en kijkt even naar binnen….en zij zwaaien vriendelijk
terug!’’
‘Zij’ zijn 12MNDN Duurzaam, een
bedrijf in duurzame oplossingen
voor particulier en bedrijf.
Alweer zo’n 7 jaar leggen ze zonnepanelen, plaatsen ze warmtepompen en LED en geven ze
duurzaam advies. En samen
met hun medewerkers doen
Jorn Huiskamp, Ben de Velde en
Hans van Enck dit sinds 1 januari
vanaf de Ugchelseweg 177. Met
hun roots in Ugchelen was de
aankoop van dit pand een mooie
kans om ook hiervandaan de verduurzaming door te zetten. En
ook met Ugchelen zelf hebben ze
‘grote’ plannen (zie kader).
Waar duurzaamheid binnen de
Nederlandse overheid al tot
norm is verheven, raken nu ook
particulieren en het bedrijfsleven
overtuigd van de nut en noodzaak ervan. Daarbij dient opgemerkt te worden dat de drive tot
verduurzaming kan verschillen.
Het MKB en de particulier bijvoorbeeld hechten veel waarde

In het dorpscentrum wordt nog hard gewerkt om de vestiging van 12
mndn Duurzaam klaar voor gebruik te maken.
aan het financiële rendement.
Over een ding is iedereen het
eens: Het kan altijd duurzamer!
Loopt u gerust eens binnen als
u interesse heeft in zonnepanelen of andere mogelijkheden om
te verduurzamen. En als u zeker
wilt weten dat er tijd is, maak dan
een afspraak met Ben de Velde
via 055-3032260. Hij komt met
alle plezier ook bij u thuis.

12MNDN wil ook wijken verduurzamen,
te beginnen in Ugchelen
12MNDN is samen met partners een project gestart: ‘Energie
Marke Ugchelen’. Het doel van het project is het realiseren van
een smart micro grid en zorgen voor een betaalbare en duurzame energielevering voor ondernemend Nederland. Uitgangspunt
is het transport van energie over grote afstanden te minimaliseren, door lokaal energie op te wekken. Een smart micro grid kan
veel voordelen bieden, zoals besparing van energiekosten en
vermindering van belasting op het net. Ook voor particulieren!
Door (binnen een beperkt gebied) energie uit te wisselen tussen
de locatie van het opwekken en de locatie van gebruik is deze
energiestroom te managen, wat leidt tot optimale opbrengsten
voor alle partijen.
Wat is de rol van 12MNDN duurzaam hierbij?
12MNDN voorziet de bedrijven (maar ook particulieren) van
duurzaam advies en zorgt voor de installatie van duurzame oplossingen. Ze neemt bij het verduurzamen van regio’s de rol aan
van energieregisseur en exploitant. Het doel van 12MNDN is om
in Ugchelen een ESCo (Energy Service Company organization)
te realiseren.
Door het organiseren van ESCo’s in verschillende regio’s kunnen we een duurzaam business model creëren, organiseren en
realiseren; voor bedrijf en particulier.
12MNDN adviseert, organiseert en realiseert!

Makelaar
onderscheiden
‘Relevant, authentiek en een
goede presentator’, het juryrapport van Funda loog er niet om.
Uit ruim 140.000 video’s is de
woonvideo van Arjan Buurman
gekozen tot de winnaar van de
Funda’s video van het jaar 2019
Award.
“Wat een eer, we zijn meer dan
superblij met deze prijs! Het is
de kroon op ons werk. We hebben de afgelopen jaren veel tijd
en energie in onze video’s gestoken”, zegt Arjan. “We begonnen 3 jaar geleden met het maken van woonvideo’s. Inmiddels
is het filmproces een geoliede
machine geworden. Elk huis
krijgt een eigen woonvideo.”
Het is een manier om zoveel
mogelijk mensen het nieuwe
aanbod in een korte tijd te tonen. ‘Het maakt niet uit hoe ze
het zien, als ze het maar zien.
De dynamiek zit in het begin
van het verkoopproces. Daarom
zetten we de woonvideo groots
in op verschillende online kanalen.” Een succesformule.
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CENTRUM UGCHELEN

Veel enthousiasme over nieuwe plannen
De ontwikkeling van het centrum
van Ugchelen is een proces van
lange adem. Maar stapje voor stapje wordt er vooruitgang geboekt. Er
zijn namelijk al genoeg concrete
plannen, zoals de bouw van nieuwe woningen en een uitbreiding
van Albert Heijn. Dorpsraad Ugchelen en ondernemersvereniging
Ugchelen Plaza zien de toekomst
dan ook met vertrouwen tegemoet.
“Ons enthousiasme werkt hopelijk
aanstekelijk voor een aantal vastgoedeigenaren.”
De eerste hobbel werd vorig jaar
genomen, toen duidelijk werd dat
het Avia-tankstation vertrekt. Daarmee verdwijnt ook de ‘hindercirkel’
van het LPG-vulpunt, en wordt
de weg vrij gemaakt voor nieuwe
woningbouw en bedrijvigheid. Het
voormalige wasserijterrein aan
de Ugchelseweg wordt nu gereed
gemaakt voor woningbouw. Ook
het oude bibliotheekpand aan de
Molecatenlaan maakt plaats voor
appartementen. De betrokken
projectontwikkelaars willen daar
echter nog niets over kwijt, voordat
er een openbare informatiebijeenkomst heeft plaatsgevonden.
Hele positieve ontwikkelingen,
vindt voorzitter Wineke Blom van
de dorpsraad. “Het mooiste zou
zijn als er zowel woonruimte voor
senioren komt als voor starters.
Vanuit beide groepen is er veel
behoefte om in Ugchelen te blijven
wonen”, weet ze.
Dorpsplein
Maar ondertussen staat er aan de
overkant van de Molecatenlaan
nóg een prominent pand leeg. Het
vertrek van de viswinkel, Babylici-

ous en de Chinees heeft een groot
gat achtergelaten. Aan weerszijden
zitten nog wel Café Cheers (sinds
kort) en delicatessenzaak Life’s
Delicious. Het hele complex mag
plaatsmaken voor iets nieuws, als
het aan de dorpsraad ligt. Blom:
“Ook hier zouden we graag nieuwe
woningen zien, eventueel in combinatie met winkelruimte, als daar
behoefte aan is. Of iets met een
sociale functie, zoals een ontmoetingscentrum.” In het ideaalbeeld
zou er een soort ‘dorpsplein’ op
die plek komen. Een idee waar de
commissie ruimtelijke kwaliteit (een
belangrijk adviesorgaan van de gemeente Apeldoorn) ook enthousiast over is, zo berichtte de Stentor
in december. “De commissie was
aangenaam verrast dat zoveel

partijen op één lijn zitten. Zowel de
dorpsraad, ondernemers als de gemeente. Nu is het zaak dat we een
aantal vastgoedeigenaren meekrijgen. De gemeente blijft in gesprek
met hen. Wij kunnen ondertussen
alleen afwachten, maar willen wel
een verbindende factor zijn”, aldus
de voorzitter van de dorpsraad.
Ugchelen Plaza is ook enthousiast, maar voorzitter Pedro van den
Heuvel heeft nog geen concreet
beeld van een dorpsplein. “Wij denken eerder aan aanpassing van de
bestrating, zodat de stoep en de rijweg natuurlijk in elkaar overlopen.
Zo creër je vanzelf de suggestie
van een plein, waarop auto’s te
gast zijn”, spreekt hij namens de
ondernemersvereniging. Ook de

dorpsraad vindt dat een goed idee.
Nieuwe plannen
Verkeer is een belangrijk thema in
de dorpsvisie die nu op tafel ligt.
Ugchelenaren hebben daar zelf input voor kunnen leveren. In totaal
zijn er dertien ‘hotspots’ aangewezen waar nieuwe plannen voor zijn.
Eén daarvan is de bebouwing aan
het parkeerpleintje bij bloemenwinkel Marilène. Het gaat om het
gedeelte dat vroeger werd gebruikt
als magazijn van C1000. Van den
Heuvel: “Daar willen we twee appartementen bouwen, mogelijk
met winkelruimte op de benedenetage. Als alles mee zit, wordt dat
plan volgend jaar werkelijkheid.”
Een plan voor de langere termijn
is uitbreiding van Albert Heijn, waar
Van den Heuvel eigenaar van is.
Het naastgelegen pand aan de Bogaardslaan gaat daarvoor tegen de
vlakte.
Ugchelen Plaza heeft enige tijd
geleden een onderzoek laten
doen: wat is er haalbaar binnen
een dorp als Ugchelen, qua bedrijvigheid? “Daaruit bleek dat er
markt is voor speciaalzaken, zoals een juwelier. Terugkeer van
een opticien of slagerij zien wij
ook zitten”, aldus de voorzitter.
Hij kijkt naar eigen zeggen ‘reikhalzend’ uit naar nieuwe ontwikkelingen in het centrum. “Tot nu
toe hebben we goede stappen
gemaakt, ook op het gebied van
horeca. Ik geloof erin dat het echt
wat kan worden met het centrum.”
Tekst: Simon Haverschmidt
Foto: Johan van Veen
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NATUURLIJK UGCHELEN

De Eekhoorn
….
Enkele dagen na de jaarwisseling
verscheen er een videofilmpje in
het nieuws waarin te zien was dat
een boer met carbid schoot op een
portret van een politicus. Er klonk
wat gelach en een bestuurslid van
de boerenactiegroep “Farmers
Defence Force” noemde de actie,
nadat ze deze video gedeeld had
op sociale media, “geniaal”.
De politicus reageerde, naar mijn
mening, professioneel en zonder emotie. Hij zei dat het debat
in vrijheid moet worden gevoerd,
“zonder intimidatie of geflirt met
geweld”. Persoonlijk vond ik dat
erg goed geformuleerd van deze
man, zonder dat ik het eens ben
met alle standpunten van deze
partij.
Daarna ben ik nog even verder
gaan zoeken naar aanleiding van
dit bericht. Toen kwam ik terecht
bij de Twitter- account van het
bestuurslid. Op Twitter was een
discussie gaande die over deze
gebeurtenis ging. Langzamerhand raakte ik wat teleurgesteld in
“Farmers Defence Force”.
Toen eind vorig jaar de boerenprotesten het nieuws haalden,
zelfs in Europa, kon ik bijzonder
grote sympathie opbrengen voor
de boeren. Een prachtig gezicht;
grote colonnes tractoren onderweg naar Den Haag! Nederland
voert weer echt actie, net als in de
jaren tachtig, tegen de kruisraketten met Ruud Lubbers!
Toen ze later weer actie voerden
met lange files als gevolg, dacht
ik: tja, niet zo leuk voor de gewone man of vrouw, die tenslotte
óók hard moet werken voor zijn of
haar centen...
En toen ik dit las en zag, (enkele
dagen na alle oud- en- nieuw- narigheid) toen dacht ik: gaan zij nu
ook al de kant van het geweld en
de agressie op? Niet meer normaal met elkaar in gesprek, maar
ook aanzetten tot haat, bedreiging
of het in ieder geval creëren van
een ongezonde onderhandelingssfeer. Is dat nu de enige manier
waarop mensen met elkaar kunnen communiceren? Gezien
het wereldnieuws lijkt dat er wel
op: een overvloed aan geweld.
Wanneer gaan we weer normaal
doen?

De eekhoorn is een zoogdier, dat
op veel plekken in en om Ugchelen
waar te nemen is. Niet bij mij thuis,
maar in de bossen tussen Ugchelen, de A1 en de Arnhemseweg zijn
ze best regelmatig waar te nemen.
Nu komt de eekhoorn best in een
groot deel van Nederland voor.
Maar hij ontbreekt meestal wel op
plekken waar geen bossen zijn.
Nu praat ik hierboven over bossen, maar ook in parken komt hij
voor. Zo is de eekhoorn ook in de
Maten te vinden, maar ook in andere beboste gebieden binnen de
bebouwde kom.
Zelf kende ik de eekhoorn al uit
mijn jeugd in Den Haag; daar was
dan ook flink wat (meestal parkachtig) bos, ook in de duinen zijn

(vaak aangeplante) bossen, waar
ze voorkomen. Maar hier is hij op
de hele Veluwe te vinden.
De eekhoorn is feitelijk echt een
vegetariër; hij eet vooral diverse
vruchten. En dan niet zozeer de
“sappige” vruchten, maar meest
nootachtige vruchten. Dat kunnen
diverse soorten noten zijn, maar
ook de zaden van dennen en sparren zijn best geliefd. Bij de dennen en sparren is dan heel goed
te zien, dat een eekhoorn er aan
gesnoept heeft; meestal zijn dat de
schubben aan de onderkant van
de dennen- of sparrenappels afgekloven; zo kan hij bij de vruchten
komen, die hij lekker op eet.
Aan het uiterlijk van de eekhoorn

Vrouwendag 2020

Voor alle vrouwen uit Ugchelen, welkom op onze
vrouwendag op zaterdag 14 maart! Als je het leuk
vindt om deel te nemen aan een gezellige vrouwendag, wees welkom van 10.00 uur tot 16.00 uur in De
Duiker. Vrouwendag staat voor plezier maken, elkaar
ontmoeten, samen eten en creatief bezig zijn.
Programma
9.45 uur tot 10.00 uur: Inloop en ontvangst met koffie
en lekkers
10.15 uur tot 11.45 uur: Creatieve workshop
12.00 uur tot 12.30 uur: Kledingbeurs voor goede
doel, informatie volgt
12.30 uur: Lunch
13.30 uur: Cabaret met aandacht voor duurzaamheid
15.30 uur: Napraten en afsluiten met een drankje.
Opgeven kan voor 9 maart via de flap-over in de hal
van De Duiker of via marijkevdroest@gmail.com, telefoon 06 44420660 of Riet van de Brand
rietvdbrand@hotmail.nl, telefoon (06) 14 05 12 47.
De kosten voor deze geheel verzorgde dag bedragen
€ 20.-

is door ons niet te zien, of het een
mannetje of een vrouwtje is. (Zelf
zien ze dat uiteraard wel.) Die eekhoorn heeft trouwens een leuke bijzonderheid: het is het enige zoogdier in Nederland, dat zijn jongen
groot brengt in een nest, dat hoog
in een boom te vinden is. Wel zijn
er enkele soorten muizen, die een
nest bouwen, maar dat is dan vlak
boven de grond.
En ook nog even: de bijgaande
foto is echt een foto van een Ugchelse eekhoorn. Want de foto is
genomen vlak bij het Gelre-ziekenhuis. Maar ook in Ugchelen zijn ze
soms in de bebouwde kom waar te
nemen.
Tekst en foto Gerard Koops

Kom bewegen bij
Zaalsport Apeldoorn
Misschien staat “meer bewegen” op uw lijstje van
goede voornemens voor 2020. Samen sporten,
onder deskundige leiding, kan helpen om het goede voornemen daadwerkelijk uit te voeren. Iedere
woensdagavond en donderdagavond wordt door
de leden van Zaalsport Apeldoorn gesport in een
gezellige en ontspannen sfeer.
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Beweging
en bewegen, daar draait het bij ons om.
Op de website www.zaalsportapeldoorn.nl kunt
u informatie over de vereniging vinden. We hebben vier verschillende groepen met elk een eigen
programma. Bewegen op muziek, werken aan de
conditie, steps, volleybal. Er wordt van alles aangeboden. De contributie zou geen probleem moeten zijn: 3,25 euro per klokuur.
Bewegen helpt om gezond te blijven en het stimuleert om dat samen te doen. Dus kom één of twee
keer gratis meedoen en kijk of het wat voor u is.
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