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Ben jij de nieuwe
bezorger van de Bron in
Ugchelen?
Voor het verspreiden van ons
mooie dorpsblad zoeken wij enthousiaste bezorgers!
Elke twee weken loop je een wijk
met 200 tot 300 Bronnen tegen
een leuke vergoeding.
Interesse?
Wil je meer informatie?
Bel gerust!
Patricia van der Zwan:
06-22920325

Ugchelse HAIKu
het land is geploegd
zware kluiten lichten op
in een bleke zon
Nico van Dam

Het nieuwe Ugchelse natuurparkje draagt de naam van dit mooie vogeltje. Foto: Nel Appelmelk
Wat ooit een onbeduidend stukje natuur was, is
omgetoverd tot een bloemrijk grasland met twee
poelen met een wandelpad er doorheen. Welkom
in een nieuw Ugchels parkje: De IJsvogel.
Tegelijk met het herstel van de Ugchelse Beek, is
er een heus parkje ontstaan tussen De Cloese,
de Winnemolenlaan en snelweg A1. Dat vraagt

om een passende naam, dacht ook de commissie
Groen van de dorpsraad Ugchelen. Na een oproep
om ideeën in te zenden, draagt het natuurgebiedje
de naam van een gevleugelde vriend, die er vaak
te vinden is. “Het ijsvogeltje wordt er vaak waargenomen en past bij onze beken”, weet de dorpsraad.

Vrouwendag 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.

Zo vrij als een vogel

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 06-14051247.
De kosten voor deze geheel verzorgde dag bedragen € 20.

Lees verder op pagina 15 >>

Duurzaam Ugchelen!
Doet u mee?
Bij diverse gelegenheden is in
Ugchelen over duurzaamheid gesproken. Naar aanleiding van die
gesprekken nemen vertegenwoordigers van Dorpsraad, Bronkerk
en Ugchelen Plaza het initiatief om
daadwerkelijk tot projecten te komen, gericht op een Duurzaam Ugchelen. De initiatiefgroep wil daartoe
twee bijeenkomsten organiseren. In
de eerste bijeenkomst gaat het om
het verzamelen en selecteren van
goede ideeën en in de tweede om
die selectie om te zetten in acties.
Als u mee wilt doen, noteer dan alvast: 6 april in de Duiker en 11 mei
in UB, start om 19.30 uur. In de volgende Bron volgt meer informatie.
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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:
Hester Altink, tel. 06-14930648
Eindredacteur volgende Bron:
Simon Haverschmidt, tel. 06-44126398
Fotograaf van deze Bron:
Theo Logtenberg, tel. 5336253
Fotograaf volgende Bron:
Dirk Reiding, tel. 5336538
Volgende Bron verschijnt op 4 maart
Kopij en advertenties via:
ugchelendebron@bronkerk.nl
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 24 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
Privé 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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Zaterdag 22 februari
ONZE LIEVE VROUWEKERK,
Hoofdstraat 18, Apeldoorn.
16.30 uur: Eucharistieviering, Pastoor H. Hermens, samenzang.

In teken van Islam
Zondagavond 1 maart is alweer
de laatste Kerkcafé-avond van dit
seizoen. Het wordt bijna traditie
om het seizoen af te sluiten met
een maaltijd, voorbereid samen
met Get-Inspired. 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 de 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 23 februari
BRONKERK
10.00 uur: ds. A.R. Davelaar.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering, Pastoor H. Hermens, Cantor.
12.00 uur: Doopviering, Pastoor H.
Hermens.
RANDERODE
10.30 uur: Prot. viering, Dhr. H. de
Jong, m.m.v. Cantorij Bronkerk.
Woensdag 26 februari
Aswoensdag.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
19.00 uur: Eucharistieviering,
Pastor Sebastian, Credo,
Aswoensdag.
BRONKERK
18.00 uur: Vastenmaaltijd.
Zaterdag 29 februari
ONZE LIEVE VROUWEKERK.
16.30 uur: Eucharistieviering.
Pastor Sebastian, samenzang.
Zondag 1 maart
1ste zondag 40-dagentijd
BRONKERK
10.00 uur: ds. E. van Iperen. Koffiedrinken na de dienst.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering, Pastor
Sebastian, Credo.
RANDERODE
10.30 uur: R.K. viering, Pastor J. van
Steenoven, m.m.v. Lucente.
Woensdag 4 maart
BRONKERK
18.00 uur: Vastenmaaltijd.

Mooie opbrengst
Kerkbalans
De meeste antwoord-enveloppen
zijn ingeleverd en de werkgroep
Kerkbalans is bezig de laatste
toezeggingen binnen te halen en
te verwerken. Op dit moment is
een bedrag van ca 157.000 euro
toegezegd. In de Bronkerk-begroting 2020 is gerekend met een
opbrengst van 161.000 euro. Er
komen nog steeds toezeggingen
binnen, dus we verwachten dat
we die 161.000 euro gaan halen!
Bij elkaar een schitterend resultaat
waar we erg dankbaar voor zijn.
Alle gevers, waaronder enkele
(oud-)dorpsgenoten, hartelijk bedankt voor uw bijdrage. Tenslotte
een pluim voor alle vrijwilligers
die zich hebben ingezet voor dit
mooie resultaat.
Werkgroep Actie Kerkbalans
Bronkerk

Kerkdiensten
BIJ DE DIENSTEN

Zondag 23 februari
We begroeten elkaar en ds. Regina
Davelaar! Uit Kind en Zondag: Waar
ben je thuis? Mozes komt op voor
een Hebreeër, iemand uit zijn eigen
volk, en slaat een Egyptenaar dood.
Hij moet nu vluchten uit Egypte en
komt terecht in het land Midjan bij
een priester, Jetro. Mozes voelt zich
hier wel thuis. (Ex. 2:11-25).
Diaconiecollecte:
Binnenlands diaconaat
Uitgangscollecte:
Stichting Present
Kindernevendienst voor
de groepen 1 t/m 8
Woensdag 26 februari
- Aswoensdag
Vanaf aswoensdag tot aan pasen
wordt er iedere woensdag in de
Bronkerk een vastenmaaltijd gehouden: een korte, sobere viering met
aansluitend een eenvoudige maaltijd met soep, brood en water. Met
elkaar een moment van bezinning.
Zondag 1 maart
Begin 40 dagentijd
Ds. Eline van Iperen is vandaag onze
voorganger. De 40-dagentijd was in
de vroege kerk de voorbereidingstijd
op de doop in de Paasnacht, op het
nieuwe leven als christen, waar de
doop het begin van was. De periode
werd gebruikt om stil te staan bij de
kern van Jezus’ leer, en bij de vraag
waar de navolging van Jezus toe
zou kunnen leiden en wat het van
iemand zou kunnen vragen. Een intensieve periode dus, vol bezinning.
Die intensiteit vinden we terug in het
40-dagentijdproject dat voor ons ligt
en dat de titel draagt: ‘Zoek eerst
het Koninkrijk van God’. In het dag-

Mozes op de vlucht voor de farao. Voor hém loopt het vluchten
goed af: Hij vindt zijn vrouw in den
vreemde!
boekje voor thuis, in de maaltijden
op woensdag en in de zondagse
kerkdiensten staat Jezus’ Bergrede
centraal, en die kan gezien worden
als de kern van waar het Jezus om
gaat. Om dat Koninkrijk van God en
Zijn gerechtigheid heeft hij geleefd
en daarvoor heeft hij zijn leven gegeven. Zijn roep om navolging is dus
niet vrijblijvend. In de kerk zal een levensgrote berg te zien zijn, waar kinderen wekelijks op zullen klimmen
om met woorden van Jezus naar
beneden te komen. Zondag 1 maart
zijn dat de zaligsprekingen: Wie zijn
de gelukkigen in het Koninkrijk van
God? (Mattheus 5)
Diaconiecollecte: Zending
Uitgangscollecte:
Schuldhulpmaatjes
Kindernevendienst voor
de groepen 1 t/m 8
BEREIKBAARHEID PREDIKANTEN
Ds. Regina Davelaar: bij voorkeur
op maandag, dinsdag en donderdag - 06 12837524. Ds. Eline van
Iperen: bij voorkeur ’s morgens op
maandag tot en met vrijdag 055 8438214

Uit de digitale nieuwsbrief
De Oden Van Salomo
Het paasverhaal dat we allemaal
kennen, maar dan op een unieke
manier verteld! Deze feestliederen over de komst van de Messias
is de oudste verzameling christelijke liederen over de liefde van
God voor alle mensen. Bijna niemand kent ze ... En daarom willen we deze geloofsschat graag
met je delen en je deze gratis cd
geven. Voor jezelf of om weg te
geven! Laat jezelf of een ander
meeslepen door de levende liefde
van de Messias in de Oden van
Salomo.
Bestel nu jouw gratis cd:
www.daarompasen.nl
Diaconaal project als cadeautip
Viert u een jubileum, bruiloft, geboorte of afscheid en heeft u zelf
geen behoefte meer aan een ca-

deau omdat ‘u alles toch al heeft’?
Denk dan eens aan ons diaconale
project Casa Speranta in Moldavië! Deze is bijzonder geschikt
om het werk van de familie Bejan
met een speciale gift te steunen,
zodat zij hun droom kunnen verwezenlijken met de bouw van een
gezinshuis voor weeskinderen.
Zamel zelf geld in of vraag uw
gasten hun gift rechtstreeks naar
Kerk in Actie over te maken, naar
bankrekening: NL72 RABO 0103
115 773 t.n.v. Diaconie Bronkerk
o.v.v. kindertehuis Moldavië.

een Bijbelverhaal, gevolgd door
een viering. Tot slot worden er om
ongeveer 18.00 uur pannenkoeken gegeten. Wie helpt met het
bakken van een stapel lekkere
pannenkoeken vanaf 17.45 uur
in de Duiker? Graag doorgeven
aan Pietie van der Meulen, tel.
5419964 of via
pietievdm@planet.nl.

Gevraagd:
Pannenkoekbakkers
Op zondag 8 maart is er weer een
Feestje in de Kerk, samen met
kinderen en hun (groot)ouders.
Het begint ‘s middags om 16.00
uur met allerlei activiteiten rond

Vastenmaaltijden
Dringend begeleiding gezocht
voor vastenmaaltijden op de
woensdagen 26 februari; 4, 11, 18
en 25 maart en 1 en 8 april. Graag
horen we van u via
jendedijk@kpnmail.nl
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NIEUWS VAN DE DORPSRAAD

Gecombineerde schoonmaakactie
in Ugchelen
Op 28 maart staat de zeventiende Zwerfvuilactie gepland. De vaste huurders
van het dorpshuis Ugchelens Belang maken twee keer per jaar een schoonmaakronde in en om ons gebouw. Kleine technische klusjes worden dan
meteen meegenomen. De vereniging Ugchelens Belang heeft gevraagd of
beide acties gecombineerd kunnen worden. Daar willen we gehoor aan geven. Naast de ‘kernploeg’ die zwerfvuil opruimt, zal een club ‘Vrienden van
UB’ actief zijn rond UB.
Gezamenlijk starten we om 09.30 uur in UB met koffie/thee en wat lekkers.
Vervolgens gaan we tot 12.00 uur aan de slag en daarna sluiten we af met
een kop soep en een broodje.
Vrijwilligers voor deze acties kunnen zich -graag voor 21 maart- aanmelden
bij Jan Visser voor de Zwerfvuilactie
(via visser-heijnen54@kpnmail.nl of 06-10519031) en bij Monique Nijhof
voor de UB Schoonmaak- en klusactie (via secretaris@ugchelensbelang.nl).

Dorcas officieel geopend
Het Dorcas Regiocentrum, in het
bedrijvenpark op de hoek van
de Laan van Westenenk en Ugchelseweg, is al wat maanden in
bedrijf, maar werd woensdag 29
januari officieel geopend. Leo Visser, de CEO van Dorcas Aid International en Laurens Graven van
de plaatselijke organisatie onthulden een plaquette nadat ze eerst
in een toespraakje verteld hadden
over het goede werk van Dorcas.
Voor veel bezoekers is Dorcas
vooral een goed voorziene kringloopwinkel waar een prettige sfeer
heerst. Maar er gebeurt in het grote complex veel meer. Het is een
logistiek centrum waar goederen
uit Apeldoorn en omgeving, maar
ook van ver daarbuiten, binnenkomen en verdeeld worden over de
vestigingen. In het Taalcentrum
krijgen ‘nieuwkomers’ in onze sa-

menleving hulp bij het leren van
de Nederlandse taal. ‘s Morgens
in een leslokaal, ‘s middags in de
praktijk wanneer ze in de winkel
aan de slag gaan. Het stimuleert
de integratie. De netto-opbrengst
van de winkel is bestemd voor
projecten in Oost-Europa, Afrika
en het Midden-Oosten. “Waar de
weg ophoudt, gaat Dorcas verder
om schrijnende armoede te verlichten”, vertelde Visser, die net
terug was van een werkbezoek
aan Zuid-Soedan.
De kringloopwinkel van Dorcas
is dinsdag, donderdag en vrijdag
van 10.00 tot 16.00 uur geopend.
Laan van Westenenk 108 is trouwens voor wandelende Ugchelenaren goed te bereiken via Park
De Goudvink.

Agenda
MAART 2020
10 maart		
17 maart		
28 maart		
		

Bezoek College en directie Zuidwest aan Ugchelen
Besloten bestuursvergadering Dorpsraad
Zwerfvuilactie Ugchelen, gecombineerd met schoon
maak actie UB

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.

Leo Visser en Laurens Graven schudden elkaar de hand, nadat ze de
plaquette (links van de ingang) hebben onthuld. Foto: Jan van Middendorp

Landschapsfoto’s in Sprengenhof
Van februari tot eind april exposeert
Frederik van der Veer in de Sprengenhof in Ugchelen met foto’s.
Tijdens zijn expositie in de Sprengenhof laat Van der Veer zien hoe
het landschap hem inspireert bij zijn
fotografie. Tijdens zijn reizen in binnen- en buitenland is zijn camera
nooit ver weg. Het vangen van het
juiste licht is een belangrijk gegeven
waardoor zijn foto’s zo’n bijzondere
sfeer oproepen. Ook de kleurrijke architectuur van de steden laat hij op
een zeer persoonlijke wijze tot zijn
recht komen.
Mocht u geïnteresseerd zijn in zijn
werk, neem dan gerust contact met
hem op. Informatie vindt u in de houder bij de expositie. De Sprengenhof
is dagelijks geopend van 9.00 tot
18.00 uur.
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Welkom op het
Feestje in de Kerk
Op zondagmiddag 8 maart om
16.00 uur zijn jongens en meisjes
van ongeveer 3 tot 12 jaar met
hun (groot)ouders van harte welkom in de Bronkerk. Daar vieren
we weer een Feestje in de Kerk:
een gezellige zondagnamiddag
waarin we eerst allerlei activiteiten
in de vorm van knutselen, spelletjes enz. doen. Daarna volgt een
viering, deze keer rond het Bijbelverhaal van een koninkje van 8
jaar! Tot slot eten we samen. Om
18.30 uur is het weer afgelopen.

We hebben al een vaste kern van
bezoekers, maar nodigen ook
nieuwe feestgangers uit. Probeer
het gerust een keer en neem een
vriendje of vriendinnetje mee. Het
kost niets en je hoeft niet bij de
Bronkerk te horen, maar opgeven is wel gewenst, dan weten
we op hoeveel eters we kunnen
rekenen.
Graag opgeven via
feestjeindekerk@bronkerk.nl.
Om alvast te noteren: de laatste
keer voor de zomer is op 14 juni.

OVERWEGING

Wijsheid
Het hoofdstuk 1Kor. 2 gaat over het begrip wijsheid.
Paulus staande, voor de poorten van Korinthe, een
Griekse havenstad, vol met mensen van diverse volkeren. De Grieken waren trots op hun ideeën over
wijsheid , genoteerd in prachtige volzinnen door respectabele filosofen. De wijsheid die Paulus aanhaalde
gaat over de Wijsheid van God, wijsheid waar we iets
van leren aanvoelen tijdens onze levensreis. Daarmee
wordt deze wijsheid een levende werkelijkheid. Overigens vroeg het van Paulus wel moed om daar in de
havenstad tegenover vreemdelingen te gaan vertellen
over de christelijke God, voor velen een onbekende.
Voelde Paulus zich gedragen door de God of het evangelie van Jezus Christus?
Wijsheid is er in veel gradaties; christelijke wijsheid
begeeft zich langs de assen van vrede, gerechtigheid
en heelheid van de schepping. Telkens weer worden
we uitgenodigd om onderscheidend te kijken en te
denken, en te zoeken naar ingangen om iets van de
genoemde aspecten van wijsheid in te brengen. Een
van mijn leermeesters, Ignatius van Loyoa, probeerde
zo iets aan het leven van mens en aarde toe te voegen en zo mede gestalte te geven aan de vorming van
mens en aarde.
Een aspect dat in 1Kor verborgen zit, is het aspect
samenhang in de schepping. Samenhang in de
schepping leren zien, dus onszelf in relatie tot onze
omgeving en tot God, is een waar ontwikkelingsproces. Samenhang in de schepping kijkt ook en vooral
naar de waarde van de eenheden in de schepping.
De aarde wordt beoordeeld om haar waarde en een

aspect van die waardebeoordeling is het verstandig
gebruiken van de voortbrengselen van de aarde. Hier
verstandig mee omgaan, voegt leven toe aan mens,
dier en aarde nu en op langere termijn. Eigenlijk kun
je stellen dat denken en handelen vanuit evenwichtigheid, rekening houden met alle betrokkenen en aspecten, een kernelement van wijsheid is. Is dit wat Paulus
bedoelde met handelen vanuit de ontmoeting met de
levende Heer?
Onze hele klimaatdiscussie kan gesteund worden
vanuit dit idee. Veelal groeien wijsheden van binnenuit:
op onze afdelingen van het departement Oncologie
van een groot regionaal ziekenhuis worden mensen
geconfronteerd met heftige ziektebeelden. Vanuit het
proces van leren omgaan hiermee, ontstaan veel inzichten waar zijzelf en hun familie zich door gesteund
voelen. Is dit ook een aspect van wat Paulus noemde
‘de ontmoeting met de levende Heer’?
Zo wordt gestalte gegeven aan de omgang met, in dit
geval, ernstige situaties, zo wordt iets toegevoegd aan
het leven van de betrokken patiënt en haar/zijn familie.
In wijsheid leren kijken en handelen vraagt tijd en aandacht, en past niet bij machtsvertoon en veel lawaai
en dikdoenerij. De toegevoegde waarde in termen van
echte levensrijkdom is groot.
Ik wens ons graag veel inspiratie toe bij het leren kijken, denken en handelen in wijsheid.
Gerard Disberg

Waterloopleinmarkt Ugchelen:
goede training voor het lichaam
Het is weer bijna zover, de voorjaarsmarkt van de Waterloopleinmarkt.
Op de woensdagochtend, net na
de inname van goederen, spreek ik
Wim van Drunen. Vrijwilliger van de
Waterloopleinmarkt en wat voor één.
Hij strekt zich nog eens uit, want we
moeten niet vergeten dat het best
zwaar werk is voor zijn 70-jarige lijf.
“Goede training zullen we maar zeggen”, zegt hij vrolijk. Dat neemt niet
weg dat het fijn zou zijn wat jongere
sterke mannen bij de markt te verwelkomen. Achterbakken van auto’s
volgeladen met spullen rijden af en
aan en alle goederen moeten worden
opgeslagen in de kelder. Wim is een
vriendelijke vrijwilliger, die niet gauw
zal opgeven! Zijn vrouw Anje helpt
vaak mee met de verkoop van de
markten. Leuk werk en ongelooflijk
wat er allemaal bij komt kijken: het uitzoeken, het testen op bruikbaarheid,
zij vertelt me dat er geen puzzel de
deur uitgaat voordat hij is getest. Op
de woensdagochtend kunnen niet
alle artikelen gebracht worden, grote
spullen kunnen niet worden opgeslagen, dat is alleen mogelijk tijdens de
grote markt. Henk vertelt me verder
hoe hij er toe gekomen is zijn mede-

werking te verlenen. De vele goede
doelen waarvoor gewerkt wordt, vindt
hij geweldig. “Wat hebben wij het
goed en we delen graag!” De sfeer in
de groep is super. Op warme zomerdagen trakteert hij altijd op een ijsje
voor zijn kraam! Grappige voorvallen
zijn er genoeg, er komt bijvoorbeeld
altijd iemand speciaal naar Ugchelen
voor de ‘Van Steenderen’-puzzels.
De volgende markt koopt hij weer
drie nieuwe en brengt de oude terug.
Laatst lagen er vijf, dan neemt hij ze
allemaal mee. Wie het eerst komt…
Bijzonder is dat je voor iedere markt
andere kopers treft. Bij de kleinere
zijn minder buitenlanders. Anje vertelt
dat bijvoorbeeld op haar kraam mensen uit Turkije soms wel vijf pannen
kopen. Dat komt vast goed terecht in
Turkije! Ook de kleding is erg geliefd.
“Laatst kreeg een jong meisje daar
haar eerste bh.” Zo praten we nog
een poosje door. Anje en Wim van
Drunen zijn echt een voorbeeld van
goede vrijwilligers. Ze wonen vlak bij
de Waterloopleinmarkt, dat is makkelijk. Een leuk gesprek met twee waardevolle vrijwilligers!
Tineke van den Hazel

Wim van Drunen in actie op de woensdagochtend tijdens de inname van
goederen voor de Waterloopleinmarkt. Fotograaf: Theo Logtenberg
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Ugchelse vlaggetjes
De redactie van De Bron ontving het volgende bericht van
Henk Flint:

9

Gustina Karssen regiokampioen springen

Na het lezen van een oproep
in De Bron om mee te doen
aan de optocht ter gelegenheid
van onze 75-jarige bevrijding,
kreeg ik een idee. Enige jaren
geleden heb ik op verzoek van
vele Ugchelenaren een aantal kleine Ugchelse vlaggetjes
laten maken. Is het misschien
leuk om hier als toeschouwer
of deelnemer tijdens de optocht mee te zwaaien? Er zijn
nog ongeveer 50 vlaggetjes beschikbaar. Ze zijn 28 x 48 cm
groot en voorzien van een ophangoog en koord. Ze mogen
weg voor 3 euro per stuk.
Heeft u interesse? Neemt u dan
contact op met Marian via telefoonnummer: 06-14523712.

Informatieavond
nieuwbouwplannen
Ugchelen
Op 27 februari is er een informatiemarkt over de geplande
nieuwbouw op de plaats van
de voormalige bibliotheek (het
codagebouw) en op de plaats
van het huidige pompstation
van De Witte. In overleg met
de gemeente Apeldoorn is
men bezig om hier woningbouw mogelijk te maken. De
voorlopige ontwerpen zijn inmiddels gereed en worden tijdens deze avond gedeeld met
de bezoekers.
Voor vragen kunt u contact opnemen met procesmanager
Gjalt Helfrich via de e-mail: ugchelen@advise-r.nl of u kunt
hem aanspreken tijdens de informatiemarkt.
De avond vindt plaats in De
Duiker aan de Hoenderloseweg 10 in Ugchelen en duurt
van 19.00 tot 21.00 uur.
UIT DE BIJBEL
wo 19-2
do 20-2
vr 21-2
za 22-2
zo 23-2
ma 24-2
di 25-2
wo 26-2
do 27-2
vr 28-2
za 29-2
zo 1-3
ma 2-3
di 3-3

Psalm 18:36-51
Exodus 1:1-14
Exodus 1:15-22
Exodus 2:1-10
Exodus 2:11-22
Spreuken 5:1-14
Spreuken 5:15-23
Matteüs 6:1-18
Matteüs 6:19-34
Matteüs 7:1-12
Psalm 51
Exodus 2:23-3:10
Exodus 3:11-22
Exodus 4:1-17

Daar stonden ze dan tijdens de prijsuitreiking: de pas
10-jarige Gustina Karssen moest nog duidelijk wennen
aan het idee dat zij met haar pony Blij de beste was
van Gelderland in de categorie L springen categorie
A/B.
Het was dan ook een daverende verrassing dat de talentvolle combinatie, die lid is van ponyclub de Bosruiters uit Ugchelen, aan de haal ging met de titel. Want
toen de stofwolken na een felle strijd waren opgetrokken, bleek dat de combinatie Gustina/Blij als enige
foutloos was gebleven in de barrage waarmee de
wedstrijd werd afgesloten. Zij ontvingen dan ook zeer

verdiend het kampioenslint en de kampioensdeken.
Er was nog meer succes voor de Bosruiters tijdens
de Regiokampioenschappen, want de Ugchelse Kyra
Klopman werd met haar pony Angela na een bloedstollende strijd gehuldigd als reservekampioen in de
klasse L springen categorie C.
Beide amazones plaatsten zich voor de Nederlandse
Kampioenschappen die op 21 maart worden verreden.
Voor meer informatie over de Bosruiters:
www.bosruiters.nl.

Vastenmaaltijden in Bronkerk
‘Zoek eerst het Koninkrijk van God’.
Dat is dit jaar het thema dat gekozen is voor de zogenaamde ‘Vastenmaaltijden’. Vorig jaar kon u voor
het eerst kennismaken met deze
Vastenmaaltijd in de 40-dagentijd.
Ook dit jaar zullen we de Vastenmaaltijden weer organiseren. Deze
hebben een sober karakter (soep en
brood) en vormen, in een korte viering, een moment van bezinning in
de 40-dagentijd. De vieringen van de

vastenmaaltijden volgen het project
voor de zondagen in de 40-dagentijd
over de Bergrede. In de vieringen op
de woensdagavond klinken dezelfde
lezingen als die in de zondagse eredienst worden gelezen. We lezen dat
uit de Bijbel in Gewone Taal.
Aan de maaltijd zijn geen kosten verbonden, maar we sparen in ‘spaardoosjes’ voor de kinderen van de
voedselbank. Dat doen

we samen met de kindernevendienst. U herinnert zich wellicht nog
de gevulde rugzakjes die we vorig
jaar konden uitdelen.
De vieringen en maaltijden zijn iedere woensdag in de 40-dagentijd
vanaf 18.00 uur en duren ongeveer
een half uur. Iedereen is welkom. We
kijken uit naar uw komst!
Vieringen: 26 februari, 4, 11, 18 en
25 maart, 1 en 8 april
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OUD UGCHELEN

In de volksmond
Grappig hoe plekken soms
aan hun naam komen. Voordat
er een woonbuurtje gebouwd
werd, heette het bosje op de
hoek van de Hoenderloseweg
en Hoogbuurloseweg het zigeunerbosje. Het was een geliefd speelveldje voor kinderen
in de buurt, van wie de opa’s
en oma’s het wel Oude Ugchelens Belang noemden. Ooit, ergens in de jaren zestig/zeventig, streken er rondtrekkende
caravanners, misschien wel
woonwagenbewoners,
neer.
Een paar spannende dagen
lang. Vanaf dat moment werd
het ‘tiny forest avant la lettre’
in de buurt het ‘zigeunerbosje’
genoemd.

Tijd voor een praatje bij de Vrije Vogel

Als je vroeger vanaf de Bogaardslaan de Groen van Prinstererweg in fietste, kwam je in
de Karhulstraat. Toen woonden
daar mensen die het niet breed
hadden. Verteld werd dat kinderen daar op sokken liepen
omdat er geen geld was voor
schoenen of klompen.
Ik kan me een periode op de
lagere school terughalen - zal
eind jaren vijftig geweest zijn
- waarin het even een rage
was om op klompschoenen te
lopen. Zou dat daar begonnen
zijn? De trotse buurt met het fameuze zeemanskoor ontleent
daaraan zijn geuzennaam.
Gebeurtenissen of omstandigheden blijven dankzij creatieve
naambedenkers nog een tijdje
in herinnering.
Poosje geleden had iemand
aan de bar in de dorpskamer
het over de mensen van de
wasserij. Nu heeft Ugchelen
een verleden in die branche,
maar industrieel gewassen
wordt hier niet meer. Een paar
consumpties later drong het
tot me door dat de spreker de
bewoners bedoelde van de
appartementen aan de Wijer,
waar niet zo lang geleden
de wasserijen van Kwak en
Quartel stonden. De generatie die de wasserijen nog in
bedrijf heeft meegemaakt, is
niet meer zo talrijk. Mooi toch,
hoe in de dorpse volksmond
zomaar nieuwe naamgeving
ontstaat en wat geschiedenis
wordt vastgelegd. Het salamandergat, de schapenbrug,
het zigeunerbos en nu dan de
mensen van de wasserij.

Bij steeds meer supermarkten
kun je tegenwoordig zelf je boodschappen scannen. Sinds kort
ook in Ugchelen. ‘Bedankt en tot
ziens’, zegt de computer nadat je
hebt betaald. Snel en gemakkelijk.
Maar waar is de tijd gebleven dat
mensen speciaal voor een praatje
naar de buurtsuper gingen?
Laten we eens teruggaan naar
de jaren ‘90, toen Ugchelen nog
zo’n buurtsuper had. Op de hoek
van de G.P. Duuringlaan en De
Cloese was de Vrije Vogel te vinden. Een kleine winkel met twee
gangpaden, maar dorpsbewoners
konden er terecht voor alle dagelijkse boodschappen. Voor veel
kinderen was het juist een geliefde snoepwinkel. Er was een bediende afdeling voor groenten en
vleeswaren. Ook wel het ‘bureau
van de maatschappelijk werkster’
genoemd. Dat was Lucy van der
Heiden.

Bijna 23 jaar na de sluiting blikt ze
terug op de winkel die ze runde met
haar man Beert (foto). “Er werd meer
gepraat dan gekocht. Kwamen ze
niet voor een boodschap, dan wel
voor een praatje”, lacht ze. “Het was
net een soort buurthuis. Vooral voor
de ouderen in het dorp. Dan kwam
er weer een dame langs, speciaal
voor een babbeltje, omdat ze die
dag nog niemand had gesproken.”
Klanten van vroeger zullen zich vast
ook Pietje herinneren, die vanuit zijn
kooitje op de groentenkoeling voor
een vrolijke noot zorgde.
Vrije Vogel was de naam van een
keten van kleine buurtsupers. Maar
voordat die naam op de gevel kwam,
had de winkel al een lange geschiedenis achter de rug. Het was namelijk van oorsprong een bakkerij, van
de familie Hartgers. Door de jaren
heen had de zaak zich ontwikkeld
tot een volwaardige kruidenierswinkel. Toen Lucy en Beert de winkel in

1984 kochten, stond er Vivo op de
gevel. Het echtpaar woonde destijds
in Spakenburg. Lucy: “We hadden
daar al een buurtsupertje, die we
graag wilden uitbreiden. Dat kon
echter niet. Toen diende de kans
zich aan om in Ugchelen deze winkel over te nemen.”
Dertien jaar met mooie herinneringen volgden. De eigenaren hebben
zelfs nog acht jaar op de bovenverdieping gewoond. Maar de buurtsuper verouderde en er kwamen
steeds meer regels waaraan die
moest voldoen. “Ook de gezondheid
van mijn man ging verder achteruit.
We maakten de afweging: is het
nog de moeite waard om te investeren?”, blikt Lucy terug. Het pand
heeft vanaf april 1997 een jaar te
koop gestaan. Een projectontwikkelaar zag uiteindelijk een geschikte
locatie voor woningbouw.

Jan van Middendorp

Lucy (68) woont tegenwoordig in Oldebroek, vlak bij Zwolle. Haar man
Beert is vijftien jaar geleden overleden. Kort geleden was ze nog in Ugchelen. “Ik kom er nog steeds, zo nu
en dan. Er zijn wel vijftien adresjes
waar ik even bij kan kletsen.” Soms
denkt ze met een beetje heimwee
terug aan de tijd dat er nog overal
buurtsupers te vinden waren. “Ik mis
de gezelligheid en de sfeer in die
grote supermarkten. Tijd voor een
praatje is er niet meer bij. Wat dat
betreft hebben wij de mooiste tijd
meegemaakt.”

Reacties? De Bron ruimt er
graag plaats voor in.

Tekst: Simon Haverschmidt
Foto’s: archief familie Van der Heiden
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Wandelen naar Spelderholt
en Het Leesten

‘Wandelen in Ugchelen’ kan weer
op dinsdag 3 maart. De start is om
09.30 uur bij Tennisclub Ugchelen
aan de Ugchelsegrensweg. Dit
keer lopen we richting de Zuster
Meyboomlaan, langs het Noordse
Huis naar de
stuwwal achter het Spelderholt.
Dan via Het Leesten terug naar
de tennisclub.
De route is ruim 12 kilometer.
Deelname is gratis. Info via: wandeleninugchelen@gmail.com.

IVN Apeldoorn
zoekt schoolgidsen
Lekker scharrelen in de natuur!
Dat is goed voor kinderen, maakt
kinderen creatiever, zelfverzekerder, fitter en slimmer.
Zaterdag 28 maart kun je van
10.00 uur tot 12.00 uur geheel vrijblijvend deelnemen aan een buitenactiviteit georganiseerd door
IVN Schoolgidsen om nieuwe gidsen te werven.
Vanaf 9.30 uur: inloop met koffie,
thee en iets lekkers.
Locatie: Campus Woudhuis,
Woldhuis 13, Apeldoorn (naast
het Woldhuis).
Wij zijn een groep van twaalf enthousiaste IVN-vrijwilligers die
onder schooltijd met basisschoolleerlingen op stap gaan in de natuur en daar net als de kinderen,
enorm van genieten. In onze activiteiten staan verwondering, ontdekking en onderzoek centraal.
Steeds meer scholen doen een
beroep op ons; wij zoeken versterking! De activiteiten zijn door
de week. Schoolvakanties zijn vrij
en van december t/m maart zijn er
weinig activiteiten. Het is mogelijk
een deel van het jaar mee te doen
en bijvoorbeeld de wateractiviteiten in mei, juni of de herfst/paddenstoelactiviteiten te begeleiden.
Heb je affiniteit met kinderen?
Vind je het belangrijk dat kinderen
in aanraking komen met natuur?
Kom zaterdagochtend 28 maart
geheel vrijblijvend naar Campus
Woudhuis. Kennis van natuur is
geen voorwaarde voor deelname.
Voor vragen en opgave: Marieke
Sprey, tel. 06-57239221, ook als
je verhinderd bent maar wel interesse hebt.
e: scharrelkids@ivn-apeldoorn.nl
Kijk ook op
https://www.ivn.nl/afdeling/
apeldoorn
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75 JAAR VRIJHEID

Feest in Ugchelen voor jong en oud
Dat is ook wel reden voor een feestje! Nog nooit in
onze geschiedenis zijn we zo lang zonder oorlog geweest. In Ugchelen heeft Ugchelens Belang de koppen weer bij elkaar gestoken en wordt er druk vergaderd. Niet makkelijk om in deze tijd een programma te
maken dat we allemaal leuk vinden. Het oude ‘Revue’idee werd weer naar voren geschoven; Ugchelens
Belang is voor heel Apeldoorn weer Canadian club.
De Canadezen komen toch nog weer, al zijn ze nu
nog ouder dan vorige jaren. Er komt weer zo’n megatent achter UB te staan, vandaar uit zullen vele verenigingen hun beste beentje voor zetten! Dat op zich
is al prijzenswaardig; alle verenigingen snakken naar
bestuursleden. De harde kern van bestuursleden blijft
dan over en we hopen toch dat er vele vrijwilligers zullen opstaan om bijstand te verlenen. De nieuwe inwoners van Ugchelen Buiten zullen zich vast geroepen
voelen.
Monique Nijhof, de overijverige vicevoorzitter van UB,
vertelde me het een en ander over de voortgang. Op
17 april gaan we beginnen, dan vieren we de bevrijding van Apeldoorn. Robert Nijhof en Nick Groenewold hebben een tentoonstelling in elkaar gezet over
die tijd. Van 17 april tot 5 mei kun je daarvan genieten
in UB in de praatkamer. ‘s Avonds is er voor de jeugd
een extra ‘Cola Disco’ helemaal gratis! De tent wordt
opgezet door de feestcommissie op 24 april, dat wordt
dan zaterdag 25 april gevolgd door het beroemde ‘Ugchelse Vogelschieten’. Maandag is het dan officieel
‘Koningsdag’. Het JUB zal dat organiseren.

De ruimte van de school is helaas niet te gebruiken,
want daar komt de nieuwe school De Touwladder.
Woensdag 29 april gaat de Vrouwenvereniging Ugchelen een ‘High Tea’ verzorgen voor ouderen van
75-plus. De sponsoring is overal in volle gang, dat
doet Jan Conterman heel actief. Donderdag 30 april
geeft Muziekvereniging Ugchelen een ‘Bevrijdingsconcert’. Vrijdag en zaterdag is er een Revue met de
toneelvereniging ‘Ernst en Luim’ en met de Ugchelse
koren. Voor vrije invulling is er nog plaats, wie weet,
Ugchelse artiesten? Bep Borgers en Jan Schonewille
gaan dat samen organiseren. Zondag 3 mei is er een
koffieconcert door Vrouwenkoor ‘Knap Eigen Wijs’,
‘Het Sokkenbuurt Zeemanskoor’, de ‘Muziekvereniging’ en de ‘Trekzak-Harmonica-Accordeon’-vereniging onder leiding van Henk van den Berg. Wim de
Grip doet de organisatie van dit spectaculaire geheel.
Op 4 mei is de ceremonie van de Dodenherdenking dit
keer weer met een nazit in de feesttent.
Speciaal voor de Canadezen zijn er in gebouw UB nog
speciale optredens voor hen (Stichting 40-45). Dan is
er op 6, 7 en 8 mei in ‘The Canadian Club’ speciaal
voor de Canadezen een speciaal programma door
Stichting 40-45. Dit is nog maar een voorlopig programma; er kan nog geschoven worden. Helaas was
er te weinig deelneming voor de toch zo beroemde
optocht door Ugchelen. Bedankt Monique voor alvast
dit voorproefje van het Bevrijdingsfeest.
Tineke van den Hazel

Egerlander muziek in Dorpskamer

Levende muziek op zondagmiddag in de Dorpskamer
begint al behoorlijk ingeburgerd te raken. Er is steeds
weer wat anders te beleven. Zondag 8 maart komen
de Slanina Cesta Musikanten naar Ugchelen voor
een gezellig, gemoedelijk en gevarieerd optreden,
met instrumentale stukken en liedjes. Het begint om
15.00 uur en de toegang is gratis.
De acht Slanina Cesta Musikanten spelen ook in het
Fanfare Korps Voorst. Ze verschillen in leeftijd van
25 tot 55 jaar en hebben gemeen dat ze al vanaf hun
jeugd muziek maken. Ooit, ergens in de jaren ‘50, begon de kapel als De Spekboeren; de naam ontleend
aan het huisadres van de dirigent aan de Spekstraat.
Om de link te leggen, werd later Spekstraat naar het
Tsjechisch vertaald: Slanina Cesta.
De muziek van de Slanina Cesta Musikanten stamt

uit het noordwesten van Tsjechië, het gebied rond
de rivier Eger en de stad Cheb. Boheemse volksmuziek zoals die ook gespeeld wordt in Zuid-Duitsland
en Oostenrijk. Bekendste vertolker van het genre is
Ernst Mosch met zijn Original Egerlander Musikanten. De muziek bestaat doorgaans uit marsen, polka’s en walsen. Muziek waar je blij van wordt, of zoals
de cd van de Voorstenaren heet, “Musik macht jeder
froh”.
Flugelhorns, trompetten, bastuba, bariton, trombone
en slagwerk en af en toe een damesstem… daarmee
doen de Slanina Cesta Musikanten het. Tot groot genoegen van een grote schare fans.
Zondagmiddag 8 maart in de Dorpskamer van
Ugchelens Belang: de Slanina Cesta Musikanten.
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DE IJSVOGEL

‘Het is hier zo mooi’

Het parkje is zo ingericht dat er ‘rijkere natuur’ kan gaan ontstaan. Foto: Nel Appelmelk

Vervolg van de voorpagina
‘De IJsvogel’ is gekozen in navolging van De Goudvink, het
andere parkje in het centrum van
Ugchelen. Bovendien is de naam
een knipoog naar de mogelijkheid om er te schaatsen. Sinds
jaar en dag wordt het weitje bij de
Winnemolenlaan dankbaar gebruikt voor het creëren van een
ijsbaan. Als het koud genoeg is,
tenminste... Een nieuwe vlonder
ligt in elk geval al klaar.
Veertig Ugchelenaren stuurden een idee voor een naam in.
Twaalf van hen hadden ‘De IJsvogel’ bedacht. Een soortgelijke
suggestie, ‘IJsvogelpark’, kwam
twee keer voorbij.
“Deze naam is gekozen omdat
hij het meeste werd genoemd.
Maar er kwamen ook veel leuke
suggesties binnen met een cultuurhistorische verwijzing”, reageert Wilma Pothoven namens
de commissie Groen van de
dorpsraad. Inzenders lieten zich
bijvoorbeeld inspireren door de
Winnemolens, die daar in de 17e
eeuw hebben gestaan. Eén persoon kwam op de ‘Viermarken’,
omdat het gebied de Ordermark,
Wormermark, Ugchelermark en
Bruggelermark beslaat.
Het benadrukken van de cultuurhistorische waarde was ook
een belangrijk doel van de opknapbeurt. Die maakt onderdeel

uit van het herstel van de totale
Ugchelse Beek, een project van
de gemeente Apeldoorn en waterschap Vallei & Veluwe.
Het is ook de bedoeling dat
er ‘rijkere natuur’ ontstaat. De
grond is zo aangepast dat meer
plantensoorten een kans krijgen.
Dankzij de poelen wordt het gebied ook aantrekkelijker voor
dieren. De samenstelling van de
beekbodem is geoptimaliseerd,
zodat vissoorten als de beekprik
alle mogelijkheid krijgen om zich
voort te planten. Een faunapassage onder de snelweg is beter
toegankelijk gemaakt voor amfibieën.
“We zijn erg blij met het eindresultaat”, zegt Pothoven namens
de commissie Groen van de
dorpsraad. Ook dit gebied wordt
voorzien van een aanwijspaal en
een informatiebord. Nu nog hopen dat het gaat vriezen...

Wat een prachtige naam voor het
nieuw ingerichte stukje land. Net
onder de A1 in Ugchelen.
Al vanaf het begin inventariseer ik
wat ik daar aan levends tegenkom.
Bij de poelen heb ik meerdere malen de grote gele kwikstaart waargenomen. Ook andere vogels, zoals
de blauwe reiger, nijlgans, boomkruiper, grote bonte specht zijn daar
gespot. En natuurlijk de ijsvogel.
In de hoge zwarte elzen hoorde ik
vandaag (4 februari) het kwetterend
geluid van tientallen sijzen. En dan
de ijsbaan. Het mag gaan vriezen.
De ijsbaan ligt er mooi bij. Er is een
prachtige vlonder waarop je al zittend je schaatsen kunt aandoen.
Maar… er is één grote maar. Wanneer gaat het vriezen?
Tot zover ben ik zeer positief over dit
gebied. Maar dit gebied wordt ook

gebruikt als hondenuitlaatplaats! Dit
zou geen probleem zijn wanneer
de honden netjes aangelijnd zouden zijn en wanneer de poep netjes
opgeruimd wordt. En gelukkig kom
ik vele Cloesenaren tegen die zich
wel keurig aan deze regels houden.
Maar er is een aantal mensen dat
zich nergens iets van aantrekt en
de honden daar gewoon los laat
lopen. Ik heb diverse mensen daarover aangesproken. Maar… toch
kom ik vaak thuis met poep onder
de schoenen. Of ik maak meteen
rechtsomkeert wanneer ik meerdere honden daar vrij zie ronddollen.
Jammer vind ik dit. Dit gebied is zo
mooi. En het moet toch voor iedereen fijn zijn om daar gebruik van te
maken.
Nel Appelmelk

Simon Haverschmidt
Tip: Wilt u graag de foto’s van
deze pagina in kleur bekijken,
dan kan dat! U vindt alle foto’s uit
de Bron in het fotoarchief dat u
kunt raadplegen via de site van
de Bronkerk: ga naar www.bronkerk.nl en klik in het menu ‘Bronkerk en Samenleving’ op ‘De
Bron’. Op die pagina vindt u een
link naar het fotoarchief.

Deze reiger is een van de vele vogels die al gesignaleerd zijn in het nieuwe
natuurparkje De IJsvogel. Foto: Nel Appelmelk
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NATUURLIJK UGCHELEN

De Ekster
“Zeg het met bloemen”
Al 40 jaar lief en leed gedeeld.
Van harte gefeliciteerd! Lieve
groet van Dinie en Gert.
Het boeket rode rozen versierd
met een feestelijk krullint is helaas niet terecht gekomen bij
het gelukkige bruidspaar. Het
verwaterde kaartje dat nog aan
een steel hangt, doet vermoeden dat Dinie en Gert niet op
het feestje zijn geweest. Althans niet met de bloemen.
Het weggegooide boeket prikkelt je nieuwsgierigheid als je
het aantreft langs het fietspad
in het bos.
Wat is er gebeurd in de relatie
tussen Dinie en Gert en het
bruidspaar? Was lang geleden
Dinie de heimelijke liefde van
de bruidegom en heeft Gert
dat nooit kunnen verkroppen?
Of heeft Gert ooit een scheve
schaats gereden met de bruid
en is dat altijd tussen hen in
blijven hangen? Wilde Gert
wel naar het feestje, maar zag
Dinie dit helemaal niet zitten?
Kwamen er familieleden die ze
liever mijden en waar het Familiediner van Bert van Leeuwen
ook niets meer kan herstellen.
Intriges genoeg om er een
spannende reality soap van
te maken. Maar daar bleef
het niet bij. Verderop lag een
bloemkool, paprika, een zak
wortels en matras, nou ja half
leeggelopen luchtbed. Is Gert
een groenteboer die op weg
naar het feestje nog even een
culinair (hoog)standje wilde
maken?

Bijna dagelijks zie ik thuis wel eksters; het is hier dus best een algemene vogel. En het is een vogel,
die sterk aan bomen gebonden is.
En natuurlijk, in en om Ugchelen
staan best veel bomen. Eigenlijk
verlaten ze die bomen vooral om
te eten; dat doen ze vaak op de
bodem, waar ze dan op zoek zijn
naar voedsel. Dat voedsel bestaat
vooral uit kleine dieren als insecten, wormen, rupsen en slakken.
Maar ook andere dingen, zoals
vruchten en noten eten ze. Eigenlijk dus zo’n beetje een alleseter. Bij
mij thuis heb ik hem ook wel zien
snoepen uit de pot met de ‘mezenpindakaas’.
Nou zei ik in het begin, dat die ekster aan bomen gebonden is. Maar
dat is alleen met mate. Want in
uitgebreide bosgebieden komt hij
maar erg weinig voor. Het is dus
wel een bomenvogel, maar geen
bosvogel.
De ekster is in Nederland een
echte ‘standvogel’. Dat betekent
dat het een vogel is die niet trekt.
En dat geldt voor een flink deel van
Europa. Alleen in het uiterste noorden wil hij zich in de winter wel verplaatsen, maar erg ver is dat dan
meestal ook niet.

Veel vogels, vooral zangvogels,
hebben weinig opvallende nesten, die dan ook niet vaak te zien
zijn. Bij de ekster is dat anders. Ze
hebben hele grote ‘koepel-nesten’.
Nesten met een dak er op! En de
ingang zit dan aan de zijkant van
dat nest. Bij sommige kleine vogelsoorten komt dat vaker voor. Maar
de ekster is de enige veel grotere
vogel, die ook zo’n overkoepeld
nest bouwt.

Buiten de broedtijd komt de ekster
vaak in kleine groepjes voor. Je
kan ze dan hard horen schreeuwen. (Het is wel een zangvogel,
maar zingen kan hij niet.) Of dat
schreeuwen alleen ‘praten’ is of
ruziemaken, weet ik eigenlijk niet.
Maar dat is bekend: ik weet ook
niet alles!
Tekst en foto: Gerard Koops

Ambachtelijke pannenkoeken
al 33 jaar een begrip in Ugchelen

En daarbij in een fikse ruzie
met Dinie verzeild raakte?
Stop, mijn gedachten gaan met
mij op de loop en ik probeer
mijn fantasie te beteugelen.

‘t Pannekoekhuis Ugchelen aan
de Hoenderloseweg 50 is al 33
jaar een begrip in Ugchelen en
wijde omgeving. Het aloude familierecept van de bekende familie Oldenburg is zorgvuldig
van ouder op kind overgedragen.
“Een familiegeheim waar wij zeer
trots op zijn”, vertelt Yvonne Oldenburg. “Goudgele knapperige,
ambachtelijke pannenkoeken zijn
ons handelsmerk, ouderwets in
de pan gebakken. Dit is en blijft
een kunst.”

Het bos zit vol geheimen die
we nooit zullen ontdekken.
Uitrustend op gedumpt tuinmeubilair brengt mij terug in de
werkelijkheid. Voor ik doorloop
maar even de app ‘Buiten Beter ‘gebruikt om te melden dat
er afval in het bos ligt dat er
niet thuis hoort.

Het restaurant, met 160 zitplaatsen en nog eens 75 buiten op het
mooie terras, is zeer sfeervol en
knus ingericht: Brabants bonte
kleedjes, gordijnen en heel veel
tierelantijntjes aan de muren. De
serre is het favoriete plekje van
veel gasten door de knusse romantische uitstraling.

‘Zeg het met bloemen!’ kreeg
vandaag een nieuwe dimensie:
“Wat zeggen de bloemen?”

Mitchel Oldenburg zwaait in het
restaurant met Sander Nuvelstijn
de scepter; zij zorgen ervoor dat
alles in goede banen wordt geleid.

(tegen inlevering van de bon in de
advertentie hiernaast), oftewel 30
procent korting. Dat is nog eens
leuk uit eten gaan, bijvoorbeeld
voor een verjaardag, jubileum of
afscheid.

De menukaart biedt keuze uit
meer dan 180 pannenkoeken. “Bij
ons is echt alles mogelijk, want
door de vele soorten is er keuze
voor iedereen: zoet, hartig en zelfs
vegetarisch. Ook wordt rekening
gehouden met dieetwensen en allergieën. Er wordt uitsluitend met
verse producten gewerkt. Ook zijn
er diverse andere gerechten voor
mensen die niet van pannenkoeken houden.”
Het driegangen-aanbiedingsmenu is al jaren zeer populair en
wordt dan ook vaak besteld. Men
betaalt hier nu geen 17,75, geen
13,95, maar slechts 12,75 euro

Voor mindervaliden wordt een
speciaal plekje gezocht. Men
heeft een Internationaal Toegankelijkheidssymbool-toekenning.
Ook kan men pannenkoeken afhalen in speciale meeneemverpakking, met gratis stroop en suiker erbij.
Voor kleine gasten is er ook van
alles te doen: een leuke kinderspeelhoek met educatieve spelletjes en een arcadekast. Er zijn
feestelijke kinderpannenkoeken,
speciale kindergerechten en natuurlijk de geweldige schatkist.
Voor meer informatie:
‘t Pannekoekhuis Ugchelen
Hoenderloseweg 50
5418211
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