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CONCERT BRONKERK

‘Opera voor Dummies’ door Céline Janssen
Op zaterdag 12 september zal operazangeres Céline Janssen een concert geven in de Bronkerk. Céline is bekend van het tv programma ‘We want more’
en haar optreden in Orpheus. De zangeres komt uit
Ugchelen en heeft een schitterende stem. Zij vindt
het erg leuk om voor de inwoners van ons dorp op
te treden. Tijdens het concert zal Céline op een creatieve en humoristische wijze de aanwezigen kennis
laten maken met opera. Want opera is hip, grappig,
sexy en ontroerend en door opera met andere genres te verbinden blijkt opera heel eigentijds te zijn.
Om voldoende afstand te kunnen bewaren is er
plaats voor 75 mensen. Plaatsen zijn beschikbaar
op volgorde van aanmelding. Het concert begint om
20.00 uur, vanaf 19:30 bent u al welkom voor een
gratis kopje koffie of thee. Op de avond zijn in de
kerk geen gereserveerde plaatsen en krijgen de bezoekers via de looproutes een plaats toegewezen.
De Bronkerk wil in deze tijd, waarin zoveel activiteiten niet doorgaan de inwoners van Ugchelen dit concert aanbieden. Om het te kunnen organiseren zijn
de entreekosten €5.00 p/p. Hiervoor krijgt u naast
het concert, koffie/thee vooraf en een consumptie
na afloop. U kunt zich aanmelden, bij voorkeur via
email: jeugdouderling@bronkerk.nl. Mocht u niet digitaal kunnen aanmelden dan via telefoonnummer:
06 22920325. U krijgt dan informatie over de betaling. Als het bedrag is overgemaakt ontvangt u een

bevestigingsmail. Een unieke kans om in deze coronatijd verantwoord naar een concert te gaan.
Mochten tegen die tijd de coronamaatregelen aangescherpt worden dan zal het mogelijk niet door kunnen gaan.

Informatiecentrum ’t Leesten open voor bezoekers
Vanaf 1 augustus is het Staatsbosbeheer Informatiecentrum t Leesten bij Ugchelen open voor
bezoekers van woensdag tot en met zondag van
11.00 tot 17.00. Er is een interactieve expositie
‘jouw boswachters hart’ die voorlopig alleen
door kinderen tot 12 jaar gebruikt mag worden.
Ouders/begeleiders mogen wel meedenken. Verder is er een souvenirwinkel en balie waar u terecht kunt voor informatie over het beleven van
de natuur op de Midden Veluwe. Het informatiecentrum is dé startplek voor een bezoek aan de
natuur.
Het informatiecentrum van Staatsbosbeheer vormt
samen met de Brasserie ‘t Leesten en de Veluwe
experts de kern van het Bospaviljoen ’t Leesten.
Oorspronkelijk zou het Bospaviljoen geopend worden op 3 april. Door de coronamaatregelen kon dit
echter niet doorgaan. Ook de vrijwilligers konden
daardoor niet ingewerkt worden. Nu er steeds meer
versoepeling in de maatregelen komen is het informatiecentrum langzaam haar deuren gaan openen.
Vanaf 1 augustus gaat het vijf dagen in de week
open van 11.00 tot 17.00. De bedoeling is dat deze
uren op termijn nog iets verder worden uitgebreid.

Ugchelen beter bereikbaar?

Foto via www.het-agentschap.nl

Startplek met horeca en parkeren
‘t Leesten is een prachtig natuurgebied van Staatsbosbeheer en het perfecte startpunt om de Midden

Veluwe verder te ontdekken. Heide, bos, cultuurhistorie en water, u vindt het hier allemaal. Vanaf
de ruime parkeerplaats stapt u op de fiets naar de
schaapskudde op Hoog Buurlo en het iconische Radio Kootwijk of doet u een wandeling over de Leesterheide. Er is een hondenloslooproute. Ook ruiters
en MTB-ers kunnen vanaf hier starten met routes
over de Veluwe. De rust en de ruimte van de oeroude Veluwe is het kenmerk van deze plek. Bovendien is de Veluwe het leefgebied van allerlei wilde
dieren. Bij het informatiecentrum krijgen bezoekers
tips voor de mogelijkheden voor een dagje Veluwe
en het spotten van wild.
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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:
Johan van Veen, tel. 5062373
Volgende Bron verschijnt op 9 september
Kopij en advertenties via:
ugchelendebron@bronkerk.nl
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 31 augustus 19.00 uur
Coördinator advertenties:
Teun van Amersfoort, tel. 5411491
Verspreiding en bezorgklachten:
bronbezorging@bronkerk.nl
tel. 5422382
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
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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Kerkdiensten

Gedicht
‘Aan de start’
Een nieuw schoojaar ligt te
wachten en we staan nu weer
startklaar.
Even nog gaan de gedachten
naar het afgelopen jaar.
Wat zal dít jaar ons gaan
brengen?
Gaat het dit keer weer zo raar,
dat je opeens thuis moet leren,
ver van school en van elkaar?
Niemand die het kan vertellen.
Ook hoe jij het dit jaar doet,
kun je nu nog niet voorspellen.
Maar je hoopt natuurlijk: goed!
Vrienden maken, mooie cijfers,
lekker lachen met elkaar.
Als dat lukken wil, dan wordt
het vast een heel geweldig jaar.
Maak de start nu vol
vertrouwen.
Ook al komt iets onverwacht,
als je op elkaar kunt bouwen
ben je sterker dan je dacht.

Voorzichtig mogen er met een beperkt aantal mensen kerkdiensten
worden gehouden. Hoe dit wordt
ingevuld is per kerk verschillend. Bij
het opstellen van dit stukje is nog
niet alle informatie daarover bekend.
Voor het bijwonen van een dienst
in de Bronkerk moet u zich vooraf
– liefst vóór vrijdag 12.00 uur – aanmelden via www.meevieren.nl/bronkerkugchelen of tel. 06-10917060.
De kerkdiensten in de Bronkerk zullen ook via http://www.kerkomroep.
nl digitaal te beluisteren zijn. Raadpleeg de website van de Bronkerk
(www.bronkerk.nl) voor actualiteiten.
De vieringen van de Emmaüsparochie worden ook via internet uitgezonden. Zie hiervoor de website:
http://www.emmaus-apeldoorn.nl.
Wat betreft de diensten in Randerode melden wij dat deze voorlopig
nog t/m oktober niet doorgaan.
Zaterdag 29 augustus
ONZE LIEVE VROUWEKERK DIGITAAL

Durf te hopen, durf te dromen,
zet je in met woord en daad.

Zondag 30 augustus
BRONKERK - DIGITAAL
09.30 uur: Ds. W. Blanken (Zutphen)
ONZE LIEVE VROUWEKERK DIGITAAL

Laat dit schooljaar nu maar
komen, wat het jullie ook
brengen gaat!

Zaterdag 5 september
ONZE LIEVE VROUWEKERK DIGITAAL

Greet Brokkerhof van der Waal

Zondag 6 september
BRONKERK AANVANG 10.00 uur
– DIGITAAL
10.00 uur: ds. E. van Iperen
ONZE LIEVE VROUWEKERK DIGITAAL

Save the date:
Startweekend
19 en 20 september
Het is nog ver weg in de tijd,
maar ik wil u nu al vragen om
in uw agenda te noteren: zaterdag 19 en zondag 20 september: STARTWEEKEND. Er
komt namelijk niet alleen een
startzondag met een viering
om 10.00 uur, maar ook een
voorprogramma op zaterdagmiddag. Van 15.00 – 17.00
uur, met aansluitend een gezamenlijke maaltijd. De “producten” en “resultaten” van de
zaterdagmiddag komen terug/
krijgen een plek in de viering
op zondagochtend. En wat is
er leuker dan alles meemaken
en te zien hoe de zaterdagmiddag verbonden wordt met
de zondagochtend? Behalve
het thema: “het goede leven”
verklap ik nog niets. Maar
achter de schermen wordt
door een geweldige club enthousiastelingen al hard gewerkt om u met dat goede leven in contact te brengen.
Ds. Eline van Iperen

BIJ DE DIENSTEN
•

•

De lezingen in hoofd- en nevendienst kunnen van elkaar
afwijken. We noteren in deze
rubriek de lezingen van de kindernevendienst.
De uitgangs-collectes in augus-

Bronkerk verzamelt
voor de Voedselbank
We verzamelen de komende tijd
broodbeleg (geen pindakaas) en
pannenkoekenmeel. De mand
voor de Voedselbank staat in de
Toreningang van de kerk.
Ook kunnen de artikelen voor de
Voedselbank afgeleverd worden
bij Bert Brink, Karhulstraat 19.
Voor de garagedeur staat een
mand waar u op woensdagmorgen en zaterdagmorgen tussen
09.00 -12.00 uur uw artikelen kunt
inleveren.

tus zijn bestemd voor De
Herberg / City-pastoraat,
in september voor de
Stichting Leergeld.
Zondag 30 augustus
Onze voorganger is ds. Ella
Kamper uit Driel. Zij begint een
bekende te worden! Fijn haar
weer te ontmoeten/horen.
Uit Bijbel Basics: Let op je
woorden! Uit de brief van Jakobus staat hoofdstuk 3 vers
Elia en weduwe uit Sarefat!
1-5 en 9-12 centraal. Volgens
Kent u het wonderbaarlijke BijbelJakobus is de samenhang tusverhaal uit het eerste boek van de
sen wat je gelooft en hoe je
Koningen (hfst. 17:1-16) nog???
leeft heel sterk. Als je niet goed
met andere mensen omgaat,
betekent het volgens Jakobus dat je
Collectes in deze periode
geloof waardeloos is, en dat je nog
Om gemeenteleden de mogelijkheid
geen echte wijsheid van God hebt
te bieden hun collectegiften voor
ontvangen. Dat is volgens Jakokerk en diaconie te kunnen overbus duidelijk te zien aan de manier
maken in plaats van in de collecwaarop je je tong gebruikt. Je kunt
tezak te deponeren, volgen hierbij
niet het ene moment God danken
de bankrekeningnummers waarop
en het volgende moment een medemen eventuele collecte-giften kan
mens vervloeken.
storten:
Collecte diaconie: Eigen project MolKerk:
davië.
IBAN NL34 RABO 0393 4846 96,
ten name van: PKN Gemeente te
Zondag 6 september
Ugchelen, o.v.v. collectegeld voor de
Let wel: de diensten beginnen in
kerk
september weer om 10.00 uur.
Diaconie:
Onze voorganger is ds. Eline van
IBAN NL72 RABO 0103 1157 73,
Iperen.
ten name van: Diaconie Prot. GeUit Bijbel Basics: Elia en de wedumeente te Ugchelen, o.v.v. collectewe uit Sarefat. Deze zondag is de
geld voor de diaconie.
eerste van een blok met drie verhaUitgang: zie het diaconienummer
len uit het boek 1 Koningen, over de
o.v.v. uitgangscollecte.
profeet Elia. Hij roept de mensen op
om op de God van Israël te vertrouBEREIKBAARHEID PREDIKANTEN
wen, en niet op de Kanaänitische
Ds. Regina Davelaar: bij voorkeur
god Baäl. Elia doet verschillende
op maandag, dinsdag en donderdag
wonderen en heeft een indrukwek- 06 12837524.
kende ontmoeting met God. Op
Ds. Eline van Iperen: bij voorkeur
deze zondag staat 1 Koningen 17:1’s morgens op maandag tot en met
16 centraal: Elia komt tijdens een
vrijdag - 055 8438214.
hongersnood bij een weduwe en
zorgt dat zij en haar gezin genoeg te
MELDPUNT BIJ OVERLIJDEN
eten hebben.
Marinus Ditzel, tel. 06-34827579
b.g.g. Ans van Amersfoort, tel.
Collecte diaconie: Kerk in Actie
06-55588273
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NIEUWS VAN DE DORPSRAAD

Algemene vergadering Dorpsraad

Agenda

Na de eerste schrik in maart komt alles wel weer een beetje op gang. De
versoepelingen zorgen echter nog niet voor geruststellende cijfers voor wat
betreft de besmettingen. Het is en blijft voorlopig nog wel een vreemde tijd,
waarin het nog steeds belangrijk is dat we ons aan de gestelde regels houden.

SEPTEMBER 2020
15 september
Besloten bestuursvergadering Dorpsraad
OKTOBER 2020
20 oktober		
Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

Het bestuur van de Dorpsraad heeft al eerder aangegeven dat de Algemene
ledenvergadering (ALV) in april niet door kon gaan. We hadden verwacht en
gehoopt dat we dit jaar in de herfst alsnog zo’n avond konden organiseren.
Echter, gezien de omstandigheden en de onvoorspelbare virustoekomst
hebben we besloten de ALV dit jaar te laten vervallen. We vinden het risico
te groot. Het financiële overzicht en de verantwoording is uiteraard wel bij de
gemeente ingeleverd ter goedkeuring. Heeft u belangstelling voor het jaarverslag en het financieel verslag, deze zijn op onze website in te zien.

NOVEMBER 2020
17 november
Besloten bestuursvergadering Dorpsraad
DECEMBER 2020
15 december
Besloten bestuursvergadering Dorpsraad
JANUARI 2021
2 januari		
19 januari		

Ondanks de beperkte mogelijkheden met elkaar te vergaderen heeft de
Dorpsraad niet stilgezeten. Met name de plannen op het CODA-terrein (de
oude bibliotheek) heeft onze aandacht. We waren aanvankelijk zeer verheugd dat een projectontwikkelaar bereid was het gebouw te slopen en daar
appartementen te bouwen. In ons dorp is namelijk veel behoefte aan woongelegenheden voor ouderen en starters. De bouwtekeningen gaven echter
aan dat het gebouw wel erg groot werd en naar mening van de Dorpsraad
niet passend is in het centrum van ons dorp. Met de ondernemers, de gemeente en de Dorpsraad is de afgelopen jaren een centrumvisie ontwikkeld, een visie waarover meerdere partijen enthousiast waren. Op meerdere
vlakken voldoen de plannen echter niet aan de centrumvisie. We hopen van
harte dat we er samen uitkomen en dat er over een tijd een appartementencomplex staat waar iedereen tevreden over is. Ook onderwerpen als de verkeersveiligheid rond de nieuwe basisschool de Touwladder en de eventuele
bebouwing op het Wegenerterrein houden ons bezig.
We gaan ervanuit dat we volgend jaar elkaar weer op de ALV kunnen
ontmoeten en elkaar op de hoogte kunnen stellen van alles wat speelt in
Ugchelen.

Nieuwjaarsbijeenkomst UB/DR
Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

FEBRUARI 2021
16 februari		
Besloten bestuursvergadering Dorpsraad
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.

Een hartelijke groet en een goede gezondheid gewenst,
Wineke Blom, Voorzitter van de Dorpsraad Ugchelen

Zienswijze Dorpsraad op bouwplannen locatie CODA
Nadat de Dorpsraad u al eerder via de website informeerde over de
bouwplannen op het terrein van De Witte en het CODA-terrein, willen wij
u ook zeker niet onze reactie hierop onthouden. Na overleg met ter zake
kundige adviseurs en naar aanleiding van reacties uit het dorp over met
name de plannen op de locatie CODA, zijn er gesprekken geweest met de
projectontwikkelaars en de gemeente. Helaas is de Dorpsraad na afloop
van deze gesprekken met een uiterst onbevredigend gevoel blijven zitten.
Na nader beraad heeft de Dorpsraad daarom besloten om, met inbreng
van de adviseurs en met medenemen van de ingestuurde bemerkingen
van direct omwonenden en overige inwoners van Ugchelen, alsnog een
formele zienswijze op de voorgenomen plannen in te dienen bij de gemeente. Ter kennisname is de tekst van deze zienswijze onderstaand
opgenomen in dit bericht.

Centrumvisie Ugchelen

Het imago van Apeldoorn is voor de westerling het grote dorp met huizen
en een tuintje. Dat is voor het stedelijke gebied onjuist, maar voor Ugchelen
zullen wij dit beeld behouden en Ugchelen zal […] een oord worden met de
geneugten van een dorp en het comfort van de stad.’ Het is te danken aan
deze visie dat Ugchelen haar dorpse karakter heeft behouden, zowel langs
de historische linten als in de uitbreidingen. (Bron: ‘Dik Apeldoorns Stadskookboek’, Gemeente Apeldoorn)
Zienswijze over ontwerp bestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning Molecatenlaan 15 en Ugchelseweg 201 te Ugchelen
•
Het plan bevat een groot gebouw met boxen en parkeerplaatsen in
een kleine straat, waarbij de verhoudingen zoek raken en hiermee het
landelijk/dorpse karakter, zoals genoemd in het Kookboek Apeldoorn/
CentrumVisie.

•

•

•

•

•

Het vigerende bebouwingsvlak werd gevormd om de bouw van de
CODA mogelijk te maken, een bescheiden, specifiek gebouw en ruimtelijk ingepast in de omgeving. Het bebouwingsvlak in het ontwerp omgevingsvergunning wordt nu gebruikt om 20 woningen te herbergen,
een “stedelijk” bouwblok. Het gevolg is dat er geen natuurlijke overgang
meer is naar de openbare ruimte van het pleinachtige centrum.
Het gebouw wordt zo dicht op de straat gesitueerd (zie afmetingen op
de tekeningen), dat in een zeer beperkte ruimte plaats moet zijn voor
parkeerplaatsen (28), berm met bomen, trottoir en kleine voortuinen.
Dit lijkt onmogelijk. De Dorpsraad ziet dat het groen moet wijken voor
stenen en dat komt niet overeen met de inhoud van eerder genoemde
documenten. Hiermee komt de voorgenoemde bomenstructuur en de
zo nodige vergroening van het nu versteende centrum in het gedrang.
Ook de doorgang naar de Markendoel wordt dermate verkleind, dat het
dorpse open karakter verloren gaat. Ook de zeer oude karakteristieke
boom (80 jaar) moet hiervoor het veld ruimen en andere zullen moeten
worden vervangen. De rooilijn wordt onaanvaardbaar doorbroken.
In de CentrumVisie wordt duidelijk de wens neergelegd, dat er ten
aanzien van de Molecatenlaan gestreefd moet worden naar een pleinachtige, verkeersluwe situatie, waarbij de verblijfsfunctie versterkt moet
worden. De gemeente heeft een aanzienlijk bedrag toegezegd en geoormerkt om hierin te investeren. Het plan, zoals nu voorgelegd, voldoet
niet aan de gezamenlijk ontwikkelde visie, waar vanuit verschillende
gremia veel lof was.
Ook op het terrein achter het complex is er niet of nauwelijks plaats voor
groen in verband met het aantal verplichte parkeerplaatsen, waarbij bij
een aantal parkeerplaatsen het lijkt, dat er praktische gebruiksproblemen zullen ontstaan.
Lees verder op pagina 13
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Wij gedenken
Heimi van Gelderen Teunissen
Samen met haar tweelingbroer
Gerrit, werd Heimi geboren op
20 februari 1930 in Apeldoorn.
Ze had een gelukkige jeugd
totdat de Tweede Wereldoorlog
uitbrak en ze getuige was van
spannende gebeurtenissen, die
veel indruk hebben gemaakt.
Ze trouwde met Herman van de
Kamp en ze kregen drie zonen.
Dit geluk duurde maar kort want
Herman overleed plotseling in
1962. Ze moest alleen verder
met haar jonge gezin. Ze had
gelukkig veel steun van de familie. Later ontmoette ze Maarten
van Gelderen, ze trouwden en
pakten samen het leven op met
nieuwe mogelijkheden. Heimi
ging werken in de ouderenzorg
en genoot in haar vrije tijd van
volksdansen en zwemmen. In
de vakanties ging het richting
Oostenrijk of Duitsland. Helaas
gebeurden er nog vele heftige
dingen in de jaren daarna. Eerst
stierf haar tweede man Maarten
en daaropvolgend haar geliefde
tweelingbroer. En in 2002 overleed haar oudste zoon Wiljan
plotseling en ze zag hoe haar
schoondochter alleen verder
moest met de kinderen. Ze
wist hoe moeilijk dat was. Maar
ze bleef overeind en pakte de
draad weer op. Een paar jaar
geleden moest Heimi worden
geopereerd en na afloop kon ze
niet meer terug naar haar huis
aan de Molecatenlaan in Ugchelen. Er was plek in de Matenhof in Apeldoorn. Daar heeft
ze het laatste stukje van haar
leven doorgebracht. Ze was
dankbaar voor alle aandacht en
goede zorg maar ze was moe
en verlangde om heen te gaan.
Op 19 juli is ze vredig ingeslapen. Bij de afscheidsdienst in
de Bronkerk stond psalm 23
centraal. Heimi had zelf aangegeven dat ze erop vertrouwde
dat de Heer haar als een herder zou leiden en haar na een
lange weg vol diepe dalen, veilig Thuis zou brengen. Dat mag
allen die om haar heen stonden
tot troost zijn.
Mientje Schep

7

Uitvliegen
Dit jaar zag ik voor het eerst van
mijn leven jonge vogeltjes uitvliegen!
Ik zat van het zonnetje te genieten op een binnenplaatsje. Aan
de muur hing een nestkastje. Er
kwam flink wat gepiep uit, en vader en moeder Mees vlogen af
en aan met eten voor hun kroost.
De volgende dag zat ik er weer
en zag ik een geel pluizenbolletje
in de nestopening: een jong. Het
keek nieuwsgierig rond, en kwam
steeds verder naar buiten. Er verscheen een pootje op het randje.
En nog één. Hij keek naar links,
naar rechts, naar boven, naar
beneden, en ik zag hem denken:
“Durf ik of durf ik niet?” Het duurde heel lang. Ik hield de adem in.
En hoorde toen wat het jong ook
steeds moet hebben gehoord:
de lokkende roepstem van vader
en moeder in de dichtstbijzijnde
boom. En toen, toch nog onverwachts, gebeurde het:
het jong zette af, sloeg zijn vleugeltjes uit, en bereikte
met veel onbeholpen gefladder een tak van de boom.
Gehaald! Zijn broertjes en zusjes volgden op dezelfde
manier. Het was een feest om te zien. Na die eerste
tak verkenden ze meer takken, en kwamen ook naar
beneden waar ze rondscharrelden op het binnenplaatsje. Als er een poes had rondgelopen was dat
hun einde geweest, want wat waren ze nog kwetsbaar.
Weer klonk er gepiep uit het nestkastje. Blijkbaar zat er
nog eentje in, die nog niet aan uitvliegen toe was. Ook
dat ontging vader en moeder Mees niet: daar kwamen
ze weer aanvliegen met eten voor hun jongste.
Ook mensen moeten, om te groeien als mens, soms
een sprong wagen. Het tot dan toe vertrouwde durven
verlaten: ouderlijk huis, milieu, geloofsgemeenschap,

(Foto via www.hofvogels.nl)
werkkring. Of durven uitvliegen uit onderdrukkende
(rol)patronen, een knellende relatie, een teveel heilig
moeten ten koste van jezelf. Soms moeten ook mensen het onbekende in durven springen, zonder te weten of ze al kunnen vliegen.
Nieuwsgierigheid helpt daar soms bij, of het weg willen
uit wat weliswaar vertrouwd maar ook benauwd geworden was. Of een Stem die je toeroept: “Toe maar, deze
kant op, zó word je meer mens”. Sinds mensenheugenis wordt die Stem “God” genoemd. Die vanuit zijn toekomst van vrijheid, waar mensen tot hun recht komen,
mensen op weg roept.
En wie nog niet durft, krijgt de tijd en wordt niet in de
steek gelaten. Want vogeltjes die te vroeg juichen zijn
voor de poes.
Ds Eline van Iperen

Uit de digitale nieuwsbrief van de Bronkerk - ‘Corona-hobby’
Hebben jullie in de afgelopen
maanden ook een corona-hobby ontwikkeld? Ik heb al van
alles voorbij horen komen. Zo
hebben we gemeenteleden die
het fietsen hebben omgedoopt
tot fanatiek coronafietsen, zijn
er mensen gaan schilderen of
begonnen met diamond painting (met kleine ‘diamantjes’
een kunstwerk maken). Toen
de bibliotheken aan het begin
van de coronatijd dicht gingen,
is mijn corona-hobby ontstaan:
luisterboeken en podcasts luisteren. Het was even wennen.
Een boek zelf lezen gaat veel
sneller, je hebt dus een beetje
geduld nodig en je moet je kunnen overgeven aan de voorleesstem. Dat ging bij het ene
boek makkelijker dan bij de andere… Grand Hotel Europa van

Ilja Leoanard Pfeijffer, ingesproken door Francis Broekhuijsen
is een aanrader, echt een heerlijke stem om naar te luisteren.
En het boek zelf is overigens
ook wel de moeite waard, het
luistert lekker weg en zet je geregeld aan het denken. Een andere aanrader is de podcast ‘De
plantage van onze voorouders’.
Afgelopen week luisterde ik de
laatste aflevering. Het is een
podcast van Maartje Duin waarin ze de sporen van het slavernijverleden in haar eigen familiegeschiedenis onderzoekt. Ze
doet dit op een hele oprechte,
zoekende, reflecterende manier
en dat maakt wat mij betreft
deze podcast zo interessant. Ze
komt er tijdens haar zoektocht
achter dat haar voorouders mede-eigenaar waren van een sui-

kerplantage in Suriname. Maartje zoekt contact met de nazaten
van de tot slaafgemaakten: de
familie Bouva. Samen met één
van hen, Peggy Bouva, duikt ze
in archieven, spreekt ze familieleden (van beide kanten) en bezoekt ze in Suriname de resten
van deze plantage. Een belangrijke podcast die hopelijk de dialoog en het wederzijds begrip
bevordert en ons bewustmaakt
van ons onbewuste racistische
gedrag. Want pas als we er bewust van zijn, kunnen we er ook
iets tegen doen. De podcast is
via deze link te luisteren
https://www.vpro.nl/programmas/de-plantage-vanonzevoorouders.html of natuurlijk via
een podcastapp.
Ds. Regina Davelaar
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BUSVERVOER UGCHELEN

Wandelen in Ugchelen
‘Wandelen in Ugchelen’ kan weer
op dinsdag 1 september. De start
is om 09.30 uur bij Tennisclub
Ugchelen aan de Ugchelsegrensweg.
Omdat de anderhalve meter afstand nog steeds geldt, verzoeken we jullie daar rekening mee
te houden.
Dit keer lopen we richting Heidehof, dan langs camping De
Wapenberg, om vervolgens de
Hoenderloseweg over te steken.
We lopen over het fietspad naar
de Hoog Buurloseweg. Daar de
A1 over en links het Willemsbos in
richting de NCC-camping. Langs
de Schoolbeek terug naar de tennisclub.
De route is 12 kilometer. Deelname is gratis. Informatie via:
wandeleninugchelen@gmail.com

Gratis tennisles
voor volwassenen
Volwassenen (vanaf 18 jaar) kunnen zondag 6 september, van
10.00 tot 11.00 uur, een gratis
proefles tennis volgen. De locatie
is Tennis Club Ugchelen,
Ugchelsegrensweg 10. De proefles wordt verzorgd door tennistrainers van Gelre Tennis. Opgeven
via secretariaat@tcugchelen.nl.

Ugchels tennistalent
Rose Nijkamp (14)
Nationaal Kampioen
In de week van 27 juli tot 2 augustus was op verschillende locaties
toptennis te zien in Nederland. In
Amstelveen de pro’s op het NK
tennis, in Hilversum het NJK voor
-12 en -14 jarigen. Op de schitterende 19 gravel-tennisbanen van
Tulip Tennis Center in Hilversum
heeft Rose Nijkamp haar vierde
nationale tennistitel veroverd,
deze keer in de single leeftijdscategorie tot en met 14 jaar.
De inmiddels 14-jarige Rose Nijkamp was als enige Apeldoornse
speelster geaccepteerd bij de
beste 32 Nederlandse spelers
die mogen meedoen met de NJK.
Rose, een uitzonderlijk tennistalent, is sinds het begin van haar
tenniscarrière de absolute nummer 1 van Nederland van haar
leeftijdscategorie. En haar status
maakte zij ook dit jaar waar onder
de begeleiding van haar coaches
Tjerk Bogtstra en Martijn Voorbraak van tennisschool Bogtstra &
Kempers uit Doorn, waar zij traint.
De finale werd, net zoals in de
andere wedstrijden, in twee sets
gewonnen: 7-6 6-1 tegen Dilara
Okur (Intime Tennis Academy
Rotterdam).

Petitie om lijn 12 te behouden
Heeft Ugchelen aan het eind van
dit jaar nog een eigen buslijn?
Plannen om lijn 12 te schrappen,
zorgden voor verontwaardigde reacties. Toch is er weer een beetje
hoop, omdat er mogelijk een andere vervoerder komt. Diverse
belangenorganisaties hebben nu
een petitie gestart.
‘Dit is de enige bus die bij de begraafplaats stopt!’ Oudere reizigers uitten in februari hun zorgen
in dagblad de Stentor. Vervoerder
Keolis had namelijk bekend gemaakt buslijn 12 naar Ugchelen
te willen schrappen. Dit traject zou
onrendabel zijn, net als een aantal
andere stadsbusdiensten in Apeldoorn. In eerste instantie stond lijn
1 naar het Gelre Ziekenhuis ook
op dit lijstje. Maar na protesten, onder meer vanuit de
provincie Gelderland, is die lijn toch veilig gesteld.
Voor veel Ugchelenaren is de bushalte bij het ziekenhuis echter wel ver lopen. Denk bijvoorbeeld aan
bewoners van zorgcentrum Sprengenhof, die nu nog
in kunnen stappen aan de Ugchelseweg. Maar ook
vanuit duurzaamheid is het belangrijk dat het dorp
een eigen busverbinding houdt, vindt de dorpsraad
Ugchelen. “Mensen moeten gestimuleerd worden
om niet altijd met de auto naar de stad te gaan”, zegt
voorzitter Wineke Blom. “We houden de ontwikkelingen dan ook scherp in de gaten. Wat het ingewikkeld
maakt, is dat het busvervoer een provinciale zaak is.
Met de gemeente hebben we overlegd wat wijs is om
te doen. We weten nu dat we pas bezwaar kunnen
maken als het definitieve plan er ligt.’’
Ook vanuit de Apeldoornse gemeenteraad werden
in april vragen gesteld over het verdwijnen van de
bus. “We willen Ugchelen voor iedereen bereikbaar
houden, eventueel met goede alternatieven voor het
busvervoer’’, reageerde wethouder Jeroen Joon. Een
kleinere bus op afroep zou één van die alternatieven
kunnen zijn. Ook is het idee geopperd om de ‘ziekenhuisbus’ een extra lusje door Ugchelen te laten maken.

Foto: Theo Logtenberg
Toch is er nu weer een sprankje hoop voor lijn 12.
Onverwachte ontwikkelingen hebben de toekomst
van het Apeldoornse busvervoer namelijk op z’n
kop gezet. In het voorjaar werd duidelijk dat Keolis
heeft gesjoemeld tijdens de nieuwe aanbestedingsprocedure. De provincies Gelderland, Overijssel en
Flevoland hebben daarom de vergunning voor het
busvervoer in deze grote regio weer ingetrokken.
Vanaf december gaat een zogenoemde ‘noodconcessie’ in, waarvoor ook andere vervoerders zich
weer mogen aanmelden. Stel dat een andere partij
wint, dan kan het best zijn dat die wél naar Ugchelen
wil blijven rijden.
Een goed moment om het probleem weer onder de
aandacht te brengen, vindt een aantal belangenorganisaties. “Voor ouderen, scholieren, mensen met
een visuele beperking, of mensen die slecht ter been
zijn, geeft de bus de nodige vrijheid”, is hun boodschap in de Stentor. Ze hebben daarom een petitie
gestart om te voorkomen dat er buslijnen verdwijnen
in Apeldoorn. De petitie, te vinden op www.petities.
nl, is halverwege augustus 1.255 keer ondertekend.
De titel luidt: ‘Stop de uitholling van Apeldoorns
stadsvervoer’.
Simon Haverschmidt

Krijgt Ugchelen een eigen treinstation?
Ugchelenaren die met de trein
naar het westen willen, hoeven
in de toekomst mogelijk niet
meer naar het centraal station
van Apeldoorn te reizen. Er gaan
namelijk stemmen op voor een
nieuw treinstation in Apeldoornwest, ter hoogte van Ugchelen.
Dit station zou dan bediend worden door een nieuwe stoptrein
tussen Apeldoorn en Ede.
De realisatie van een zogenoemde ‘regiosprinter’ is al jaren
een wens van de regio Foodvalley. De openbaarvervoerverbinding tussen Barneveld, Ede
en buurgemeente Apeldoorn
is namelijk verre van optimaal.

Wie nu met de trein vanuit
Apeldoorn naar Barneveld wil,
moet eerst met de intercity naar
Amersfoort, die onderweg langs
station Barneveld Noord raast.
Dat kan veel efficiënter, denkt
ook treinliefhebber Tim Sekac.
Hij startte daarom onlangs een
petitie om de Valleilijn (treinverbinding Amersfoort-Ede) te verbinden met Apeldoorn. Er moet
daarvoor een nieuwe aftakking
komen bij Barneveld.
Hierdoor zou ook de reistijd tussen Apeldoorn en Ede aanzienlijk
korter worden, denkt de initiatiefnemer. De bus tussen deze twee
Veluwse plaatsen doet er nu een

uur over. Een rechtstreekse trein
kan die reistijd inkorten tot 35
minuten. In het plan wordt ook
gesproken over stations bij Ugchelen en Stroe. Mocht de nieuwe verbinding er daadwerkelijk
komen, dan is het de vraag welke
naam ‘ons’ nieuwe station krijgt.
Mogelijkheden zijn: ‘Apeldoorn
West’, ‘Apeldoorn-Ugchelen’ of
simpelweg ‘Ugchelen’.
De petitie, te vinden op www.petities.nl, is halverwege augustus
479 keer ondertekend. De titel
luidt: ‘Trek Valleilijn door naar
Apeldoorn’.
Simon Haverschmidt
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Nieuw seizoen
Soos 55 + UB

Gespreksgroep
Verder na verlies

Wat zijn we als Soos lang
niet bij elkaar gekomen op de
woensdagmiddagen. Het bestuur weet dat mensen dat ontzettend hebben gemist! De situatie is helaas nog niet helemaal
genormaliseerd.
Het bestuur heeft besloten om
op 9 september om 13:45 uur
een eerste Soos-middag te
houden. Geen gewone soos-activiteiten, maar een filmmiddag
in de grote zaal van Ugchelens
Belang. Vóór de film zal er, zoals gebruikelijk, een kopje koffie
of thee met een koekje zijn.
We moeten ons natuurlijk wel
aan de RIVM-maatregelen houden. Om te voldoen aan de anderhalve-meterregel is met de
beheerders Gonnie en Toon afgesproken dat er niet meer dan
vijftig mensen kunnen komen
kijken. Daarom moeten Soosleden zich van tevoren aanmelden bij Areke (06 23472737) of
Egbert (06 16190828). Doe dit
tot uiterlijk zaterdag 5 september. Vol=vol.
Let op: alleen de achteringang

van UB wordt gebruikt.
De Soos-middagen hierna zijn
nog in beraad. Op de filmmiddag en via andere kanalen zal
het bestuur de leden op de
hoogte brengen. De Soos zal de
eerste tijd alleen met een aangepast programma mogelijk zijn
met bijvoorbeeld een maximaal
aantal (24) koersballers. Men
dient zich ook voor alle activiteiten vooraf aan te melden. Afvallers zullen de eerstvolgende
keer als eerste aan de beurt
zijn.
Als de Soos gehouden kan worden, spannen we ons in om het
zo goed mogelijk te laten verlopen!

Dit najaar willen we in Ugchelen
een gespreksgroep starten voor
mensen die hun partner hebben
verloren door overlijden. In deze
groep proberen we elkaar tot
steun te zijn door naar elkaar te
luisteren en onze ervaringen te
delen. Geen therapie dus, maar
samen verhalen, ervaringen en
emoties delen. En samen kijken naar de toekomst. Elke bijeenkomst heeft een thema, dat
in overleg met de deelnemers
wordt vastgesteld. Naar aanleiding van deze thema’s gaan we
met elkaar in gesprek of op een
andere ( creatieve) manier aan
de slag.
De gespreksgroep wordt georganiseerd door ds Eline van
Iperen, Toos Kwappenberg en

Marijke van der Roest, werkend of betrokken bij de Bronkerk, maar de gespreksgroep
staat open voor iedereen! Ook
voor mensen, die zich in een
andere, of helemaal niet in een
kerk thuis voelen.
De bijeenkomsten worden gehouden op woensdagochtend
van 10 tot 12 uur in de Duiker.
Data 4 en 18 november, 2 en 16
december, 6 en 20 januari.
Opgeven kan tot 1 oktober bij Marijke van der Roest,
e-mail: marijkevdroest@gmail.com
Voor meer info of vragen kunt
u vrijblijvend contact opnemen
met: Marijke van der Roest tel:
06 44420660
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Stedenbouwkundige
inpassing Ugchelen
In gezamenlijk overleg met Gemeente Apeldoorn en de huidige
eigenaar van de bouwkavel gelegen tussen De Oude Klarenbeek
nr. 39 en Veldekster nr. 35 hebben we een stedenbouwkundige
inpassing gemaakt.
Het plan betreft het slopen van
twee huidige woningen met bijbehorende gebouwen aan de
Steenbeek nr. 12 en 14 en het
realiseren van een woning van
maximaal 1200 m³, met een bijgebouw van maximaal 150m².
De bouwhoogte van de woning
bedraagt maximaal 10 meter en
de nokhoogte van het bijgebouw
maximaal 7 meter.
Gezien de huidige situatie rond
Covid-19 is het niet mogelijk een
informatiebijeenkomst te organiseren voor omwonenden en
belangstellenden. De betrokken
partners hebben daarom besloten
u via ‘De Bron’ te informeren. Nadere informatie kunt u vinden via
de internetlink www.leeflangarchitectuur.nl/nieuws. Hier kunt u de
stedenbouwkundige inpassing digitaal inzien. Tevens kunt u desgewenst een reactie achterlaten via
ugchelen@leeflangarchitectuur.nl
Henk Leeflang
Leeflang Architectuur

ReparatieCafé Ugchelen
voorzichtig weer open
Vanaf 2 september is het ReparatieCafé weer elke eerste
en derde woensdag van de
maand open.
Het ReparatieCafé wordt van
10.00 tot 12.00 uur gehouden
in het dorpshuis en valt daarmee onder de Corona-regels
voor een horecavoorziening.
De 1,5 meter afstand wordt
strikt gehandhaafd: u mag niet
(meer) bij de reparateur gaan
kijken als er wordt gewerkt. De
bezoekers kunnen plaatsnemen in de hal van het dorpshuis
of buiten op het terras een koffie bestellen. U blijft aanwezig
tot de reparatie is afgerond, zodat er met u kan worden overlegd als dat nodig is. Bij vertrek
staat het spaarvarken gereed
voor de vrijwillige bijdrage!
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UITBREIDING ALBERT HEIJN

Winkelgebouw met meer glas en groen
De Albert Heijn in Ugchelen wordt
fors uitgebreid. In de loop van
2022 gaat er een nieuw winkelgebouw open, van zo’n 2000 vierkante meter. Dat biedt ook ruimte
voor slijterij Gall & Gall en een
‘bakery café’ met verse broodjes.
Om dit mogelijk te maken, wordt
het naastgelegen witte pand aan
de Bogaardslaan gesloopt.
De huidige winkel zit nu op drukke
dagen tegen de maximale capaciteit aan. Supermarkteigenaar Pedro van den Heuvel en architect
John van Dijk ontvouwden daarom op 15 juli hun plannen voor
uitbreiding. Omwonenden waren
uitgenodigd voor deze informatiebijeenkomst.
De bouwtekeningen laten een vrij langgerekt gebouw
zien. Opvallend zijn twee compartimenten met veel
glas, gemarkeerd door puntdakjes. Het eerste bevindt
zich op de plek van de huidige ingang. Daar wordt
een koffiehoek ingericht, met uitzicht op de Molecatenlaan. Het tweede ‘glazen huisje’ markeert de
nieuwe centrale ingang, die zich bevindt aan de parkeerplaats. Albert Heijn deelt deze ingang dus met de
andere twee winkels. “Het nieuwe ontwerp past bij de
dorpsgeest en de dorpsvisie”, vindt Van den Heuvel.
Er komen veel fietsplekken rondom de entree.
Verkeersveiligheid is een belangrijk aspect binnen het
ontwerp. Het is namelijk vaak erg druk rondom de ingang op de hoek van de Molecatenlaan. Dat is dan
ook een reden om de ingang te verhuizen naar het
parkeerterrein. Bovendien wordt de bevoorrading verplaatst naar de Bogaardslaan. Vrachtwagens hoeven
dus straks niet meer over het parkeerterrein te rijden,
langs klanten met winkelwagentjes.
Dat riep wel wat vragen op van bewoners van de Bogaardslaan. Hoe zit het bijvoorbeeld met geluidsoverlast ‘s ochtends vroeg, en koplampen die misschien
door de ramen schijnen? Architect Van Dijk verzekert
dat er geluidsabsorberend materiaal wordt aange-

Illustratie: MTB Architecten
bracht. Ook kijkt hij naar de mogelijkheid om een haag
te plaatsen. Over beplanting gesproken: rondom het
gebouw wordt het een stuk groener. Zo worden er leilindes geplaatst aan de Molecatenlaan, en er komen
klimplanten tegen de muur langs het parkeerterrein.
De verbouwing en nieuwbouw duren naar schatting
26 weken. Het eindresultaat is een supermarkt waarmee Van den Heuvel ‘’weer vijftien jaar vooruit kan’’.
Het wordt een Albert Heijn volgens het ‘Echt Vers’concept. Klanten kunnen daarbij rekenen op meer
verse maaltijden en salades, bijvoorbeeld.
Dierenarts en schoonheidssalon naar
Molecatenlaan
In het te slopen witte pand aan de Bogaardslaan zijn
nu nog de dierenarts en schoonheidssalon Di Sensa
gevestigd. Die verhuizen allebei naar het parkeerpleintje aan de Molecatenlaan. Waar nu nog een loods van
de oude C1000 staat, verrijst eind volgend jaar een
nieuw gebouw. Op de begane grond komen de twee
ruimtes voor de dierenarts en de schoonheidssalon.
Daarboven worden twee appartementen gebouwd.
Simon Haverschmidt

Nieuwe huisstijl voor Ugchelens Belang
De vereniging Ugchelens Belang (UB) heeft de corona-periode gebruikt om hard te werken aan de mogelijkheden om
nieuwe leden te werven. Daarvoor bleek modernisering van
de huidige huisstijl noodzakelijk
en zijn in lijn daarmee intussen
aantrekkelijke
wervingsflyers
en activiteitenposters ontwikkeld. Ook wordt de oude website binnenkort vervangen door
een nieuwe frisse website. We
hopen dat 1 september de website
www.ugchelensbelang.nl
live kan gaan. Een belangrijk
onderdeel van de website is dat
nieuwe leden zich voortaan gemakkelijk elektronisch kunnen
aanmelden. Een aantal praktische drempels om lid te worden
is daarbij weggehaald. Wel zo
gemakkelijk.

Het logo is ook in de nieuwe
huisstijl van UB gemaakt. Doel
is om de herkenbaarheid van
UB bij de bestaande leden te
vergroten en om jongere leden
aan te spreken.
Dit is het nieuwe logo in de
zwart-wit-variant:

- het logo appelleert aan het
dorpsgevoel en saamhorigheid
binnen de vereniging.
- het woordje [Ugchelens] heeft
een traditioneler lettertype pas-

send bij een vereniging met
veel traditie.
- het woordje [Belang] heeft een
moderner lettertype passend bij
de vereniging die moderniseert
die daardoor ook jongere mensen aanspreekt.
- de drie poppetjes symboliseren drie generaties die allemaal
welkom zijn bij UB: 1) een oma/
opa, 2) de moeder/ vader en 3)
een kind/de kinderen.
- Het logo in kleurvariant heeft
de kleuren blauw en groen, dat
refereert aan de vlag van Ugchelen. Dit geldt ook voor de
blaadjes in de U. Dit is gedaan
om de herkenbaarheid verder te
verhogen.
Over de komende ledenwerfactie wordt in een volgende Bron
meer informatie gegeven.
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EXPOSITIES RANDERODE
Van 21 juli tot 21 september zijn er drie verschillende exposities te bezichtigen, dagelijks tussen 10.00 uur en 20.00 uur in Verpleeg- en
Reactiveringscentrum Randerode en Winkewijert aan de Zr. Meyboomlaan 10, Apeldoorn.

Hans van der Linden
Aquarellen
Locatie: Winkewijert

Redmer Hoekstra
Pentekeningen
Locatie: Zuiderlaan

Monique Nuwenhof
Beelden
Locatie: de vitrines

“Bij het schilderen met aquarelverf neem
ik het woord ‘ aqua-rel’ zo letterlijk mogelijk. Het water speelt de hoofdrol. Het is het
medium dat de verf op het papier brengt.
Voor mij is het echt schilderen met water.
Van te voren maak ik het papier aan beide
zijden nat. Daarna breng ik het pigment in
en beweeg het papier alle kanten op zodat het water de verf over het papier laat
vloeien.

“Ik ben afgestudeerd aan de kunstacademie te Zwolle als Beeldend kunstenaar en
illustrator. Ik associeer op vorm, betekenis en werking en daarbij ontstaan nieuwe
combinaties. Vaak verrassend, vreemd en
grappig maar ook met een vreemd soort
logica, in een fantastische en surreële wereld.

“Het leven in al zijn facetten is mijn grote
inspiratiebron“.

Naast dit risicovolle waterballet maak
ik ook graag gebruik van het wit van het
papier. Ik vind het ook het mooiste als de
overgangen tussen de kleurvlakken zo duffuus mogelijk zijn. Geen harde contrasten,
maar zachte contouren. Die geven aan een
aquarel de voor mij zo kenmerkende transparantie en verrassende textuur.”

Veel inspiratie vind ik in de trein of onderweg, waar mijn geest over en door het
landschap zweeft en nieuwe verbindingen
legt tussen dingen die ik zie en vind. Het
zijn pentekeningen op papier. Door arcering creëer ik licht en ruimtelijkheid, wat de
tekening doet leven. Ik vind het belangrijk
om de tekeningen zo realistisch mogelijk te
maken zodat de vervreemding des te sterker overkomt. Dit is een bewerkelijke en
bijna ambachtelijke techniek. Een tekening
kost gemiddeld al gauw 32 tot 40 uur.”

Monique Nuwenhof is van jongs af aan al
onder de indruk van de immense marmergroeven van Carrara in Italië. Hier wakkerde haar liefde voor steen en beeldhouwen
aan. Haar beelden, afwisselend abstract
en figuratief, geïnspireerd door het leven
in al haar facetten en de natuur met haar
organische vormen. Het blootleggen van
de verborgen schoonheid, gelaagdheid
en kwetsbaarheid van een steen en daar
haar eigen verhaal qua vormgeving aan
toevoegen ervaart zij als een geweldig
proces. Daarom is beeldhouwen voor haar
een vorm van ontspanning waarin ze haar
creativiteit kwijt kan maar waar ze ook een
constante uitdaging vindt om grenzen te
verleggen en met haar beelden mensen wil
proberen te raken.

Centrumvisie Ugchelen
>> Vervolg van pagina 5
Een aantal van de verplichte
parkeerplaatsen is gesitueerd
aan de Molecatenlaan. Dit past
niet in de centrumvisie, waarbij
het plan is de openbare ruimte
dusdanig in te richten dat de
auto ‘bezoeker” is.
•
Zo blijven er ook nog vragen
ten aanzien van gewenste
bouwhoogten, (goot-en/nok
hoogten bevoegd tot afwijken door gemeente 10%)
dorpse uitstraling, parkeerdruk en beslag op semiopenbare ruimten.
•
De Dorpsraad Ugchelen
vreest
precedentwerking
voor nog te ontwikkelen bebouwing in het centrum van
Ugchelen.

Kortom, dit plan zou moeten
leiden tot een eerste stap in
het kader van realisatie van de
centrumvisie, maar leidt juist
tot meer stenen, minder groen,
meer geluid en minder kleinschaligheid. Dat brengt realisatie van de ambities uit de CentrumVisie eerder verder weg dan
dichterbij.
Als Dorpsraad Ugchelen hebben wij er geen begrip voor, dat
deze grootschaligheid op dit relatief kleine Coda-perceel economisch noodzakelijk is in verband met verplaatsing van het
tankstation. Daarmee zijn alle
objectieve afwegingen ten aanzien van nieuwbouw op de Coda
locatie afhankelijk gemaakt van
de economische haalbaarheid

van een compleet ander dossier;
er zijn daarmee twee dossiers
aan elkaar gekoppeld die niet
bij elkaar horen (een punt waarover ook de Dorpsraad zelf in de
PMA eind 2017 haar zorg heeft
uitgesproken). Deze koppeling
is door de gemeente met grote
stelligheid telkens ontkent. Nu
wordt gesproken in de inleiding
van het ontwerp bestemmingsplan, over “om de exploitatie
rond te krijgen” ! Hier gaat dus
het economische belang voor de
afspraken in de CentrumVisie /
Kookboek.

kelingen van het dorpscentrum.
Waarom zou er anders veel tijd
en energie gestoken worden in
het ontwikkelen van een visie?
Het heeft ons dus ook verbaasd
dat een dergelijk groot complex
op een betrekkelijk kleine kavel gesitueerd mag worden. De
Dorpsraad kent de noodzaak
van nieuwe woningen in Ugchelen en wil daar graag aan
meewerken, maar deze invulling
vinden we teleurstellend en stelt
samenwerking met de gemeente
i.h.k.v. de CentrumVisie ernstig
op de proef.

Wij realiseren ons, dat de CentrumVisie en het Kookboek Apeldoorn visies zijn, maar gaan er
echter vanuit dat deze visies leidend zijn bij de verdere ontwik-

Wij zien met spanning uit naar
uw antwoorden.
Namens de Dorpsraad Ugchelen
Leo Mooijman, secretaris
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VELUWE NATUURLIJK

Verstoord feestje aan de Spoekweg
Viruswaarheid
Het is me de vakantie wel dit
jaar, het woord ‘virus’ komt me
de neusgaten uit. Als ik mijn
krantje tijdens het ontbijt voor
de caravan download, dan komt
er in negen van de tien keer wel
een virusvariant voorbij.
Het coronavirus, we dachten
het onder controle te hebben,
niets is minder waar. In de laatste persconferentie spreekt de
minister-president over: “Een
ongenode gast, een smeulend vuur en een virus dat niet
met vakantie gaat”. Het is dus
waanzin om te denken dat we
ons niet meer aan de regels
hoeven te houden. Ook al ben
je ‘klaar’ met het virus, het virus
is nog niet klaar met jou en mij!
Het is niet zomaar een vakantievirusje dat je ergens opgelopen hebt. Het blijft waanzinnig
belangrijk om je aan de regels
te houden. Geen viruswaanzin
dus.
Viruswaanzin, ook zo’n woord
dat veel voorkomt in mijn vakantiekrantje. Sinds begin dit jaar
verschijnen er regelmatig berichten dat het 5G-netwerk het
coronavirus zou veroorzaken
of verergeren door de straling.
Experts hebben gezegd dat dit
nepnieuws is, maar toch… De
groep die daar achter zit, noemt
zich in eerste instantie ‘Viruswaanzin’, maar verandert snel
die naam in ‘Viruswaarheid’,
vanwege de negatieve ‘uitstraling’!
En dan lees ik in mijn krantje
een heel andere kijk op 5G.
een positieve manier om klanten tevreden te houden, ook
tijdens coronatijd: Gemak, Gewin, Gezond, Genot en Geluk.
De marketingdeskundige heeft
het over ‘dienen en niet om te
verdienen’. Wat een mooi begin van een nieuw kerkelijk seizoen, vanuit de Bronkerk positief 5G ‘uitstralen’ in en naar de
Ugchelse gemeenschap. Laten
we de Bronkerk als ‘zendmast’
gebruiken om het ‘5G-virus van
de waarheid’ te verspreiden. Als
redactie van de Bron zullen we
er alles aan doen om ook in het
nieuwe seizoen u, als lezer, te
dienen met deze viruswaarheid.

Tegenwoordig hoor je op de Veluwe maar weinig over heksen. En
als mensen in een boom een heksenbezem zien, dan volgt er een
logische verklaring. Dan wordt er
iets verteld over schimmels en virussen. Er wordt verteld dat zoiets
niets met heksen te maken heeft.
Maar vroeger was dat wel anders.
Eeuwen geleden leefden er nog
veel heksen op de Veluwe. Heel
wat mensen, vooral vrouwen, zijn
toen als heks ontmaskerd, berecht
en verbrand. Ja, heksen hadden
een grote invloed vroeger; ze hebben zelfs bijgedragen aan de vorming van het Veluwse landschap.
Ook vroeger al wilde men niet
graag als heks gezien worden.
Vaak woonden ze daarom afgelegen. Er waren dan
geen buren die aanstoot konden nemen aan wat ze
“vreemd gedrag” vonden. Een voordeel van dat afgelegen wonen was ook, dat heksen dan gemakkelijker
eens bij elkaar konden komen. Dan vierden ze een
heksensabbat. Voor dat soort bijeenkomsten was de
Veluwe, met zijn vele schaars bewoonde plekken uitmuntend geschikt. Maar soms werd er toch iets ontdekt. Dat is nu nog terug te vinden in sommige namen
op de kaart. Denk maar eens aan de Toverberg bij Ermelo en de Spoekweg (= Spookweg) ten zuiden van
Beekbergen. Die namen zijn niet zomaar ontstaan!
Over de Spoekweg, en wat daar in de omgeving ooit
gebeurd is, wil ik het hier hebben. Dit gebied was toentertijd heel erg verlaten. Hoenderloo bestond nog niet
en er waren geen campings. Ook waren er nog nauwelijks wegen. Grote delen bestonden uit heidevelden
en stuifzand.
Het was een zeer hete dag geweest, de zon was inmiddels al lang onder. Vele heksen hadden zich verzameld
nabij de Spoekweg, aan de zuidrand van het Spelderholt. Rond een houtvuur genoten de heksen van de
verhalen en de zelf gemaakte brouwsels. Ze wisselden
spreuken uit en aten speciaal bewerkte vunzige zwammen. Door de drank en de zwammen werden ze echter
minder oplettend. Die middag was uit Arnhem een zeer
eerwaarde pater vertrokken. Deze pater stond wijd en
zijd bekend om zijn sterke geloof. Er werd verteld dat hij
al diverse wonderen had verricht. Via de Woeste Hoeve was hij, te voet, op weg naar Ugchelen. Hij zag niet
op tegen een wandeling in het donker. In de Woeste
Hoeve had hij een bordje pap genuttigd en met het vallen van de avond was hij verder gegaan. Hij kon de
sterren zien en zo zijn richting bepalen.
Lang had hij al gelopen, toen hij in de verte geroezemoes hoorde. Ook zag hij een rode gloed in de verte.
Zijn nieuwsgierigheid won het van een mogelijke angst
voor rovers; geld had hij immers nauwelijks. Hij naderde het geluid meer en meer. Toen hij over de rand
van een heuvel kwam, overviel hem een schokkend
schouwspel. Het Bourgondisch feestje van de heksen
was er op korte afstand te zien. In de schrik ontsnapte
hem een uitroep. De heksen hoorden dit en keken verschrikt op.
Tegen de donkere nachtlucht zagen ze de impone-

rende gestalte van de priester. Rood gloeide zijn gelaat
van het vuur. De heksen raakten dadelijk in paniek, grepen hun bezems en snelden er door de lucht vandoor,
weg van die pater!
De pater herstelde al snel van de schrik. Hij sprak een
bezwering uit, waarvan bekend was, dat je er heksen
mee zou kunnen raken. Maar ook bij zoveel? Groot
was echter het geloof van de pater. Zo groot, dat de
bezwering werkte. De heksen begonnen te slingeren
op hun bezems, raakten elkaar.
Massaal stortten ze neer, bij de plek die nu het Leesten heet. Door hun snelheid schoven ze nog een heel
eind door over de droge bodem. Zo ontstond daar bij
het Leesten een langgerekt dal, dat nu nog steeds te
zien is.
Tegenwoordig weten we daar allemaal niet veel meer
van. Men noemt het dal een ‘droogwaterdal’. Maar erg
geloofwaardig is dat natuurlijk niet, want water is toch
niet droog?
Gerard H. Koops

Geloof niet alles!
Bijgaand artikel over Het Leesten is van de hand
van Gerard Koops. Als vaste lezer van De Bron
kent u hem van zijn serie artikelen Natuurlijk Ugchelen. Daarin neemt hij ons mee naar de natuur
dicht bij huis en vertelt hij boeiend vanuit zijn grote kennis. Ook de foto’s zijn van zijn hand. Naast
dit alles heeft hij nog een ander talent: een royale
fantasie. Die komt hem goed van pas in zijn rol als
IVN-natuurgids. Om de deelnemers aan zijn excursies te boeien, begint hij dikwijls met een verzonnen verhaaltje alvorens over te gaan op de ditjes en
datjes, de feitjes en de bijzonderheden van planten,
mosjes, paddenstoelen, reptielen en vogels. Met
die opening heeft hij direct de aandacht. Het gaat
Koops niet alleen om het overdragen van kennis.
Hij wil, naast het onderwijzen, ook boeien en vermaken…
Geloof dus niet alles wat de man beweert… Ik ken
hem…
Nico van Dam

DE BRON 26-08-2020

16

