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HONINGMARKT UGCHELEN

In deze Bron o.a:
Het goede leven
Een grote diversiteit aan workshops markeert de start van
het nieuwe seizoen van de
Bronkerk. Het overkoepelende
thema hierbij is: ‘Het goede leven’.
Lees verder op pagina 7 >>
Workshop elfjes schrijven
Welkom
Gewoon proberen
Knobbelen met taal
Niet al té serieus
Spelplezier
Lees verder op pagina 7 >>
‘Duurzame’ bus naar
Ugchelen
Energieconciërges komen bij u
langs met slim advies om energie te besparen.
Lees verder op pagina 9 >>
Gespreksgroep
partnerverlies
‘Verder na verlies’ is de titel van
een nieuwe gespreksgroep die
in november van start gaat in
de Duiker. Ugchelenaren die
hun partner zijn verloren, kunnen zich hiervoor aanmelden.
Lees verder op pagina 11 >>
Herenhul
“Laet het Hul der Heeren ongemoeit ende laet de rust hier
heerschen…’’
Lees verder op pagina 15 >>

Vergunning op de valreep binnen
Ja, op 19 september komt er een Honingmarkt. Dit tot grote opluchting van
de marktcommissie van de imkersvereniging Apeldoorn-Ugchelen. Het was
spannend of de vergunning zou worden
verleend maar op de valreep, bij het
ter perse gaan van de Bron, kwam het
verlossende antwoord. Het wordt een
sobere markt welke bestaat uit alleen
een Honingmarkt dus zonder Natuur- en
Hobbymarkt, zoals in voorgaande jaren. De markt wordt gehouden op de
parkeerplaats achter het Ugchelens Belang. In een 10-tal kramen bieden imkers uit de regio hun honing te koop aan.
Hoewel het voor velen onder ons deze
zomer wel een paar graden minder had gemogen
was het voor de bijen en imkers een prima jaar. Of
er heide(raat)honing komt, blijft altijd een verrassing maar het ziet er redelijk goed uit. Wij zijn blij
dat de markt doorgaat om alle honingliefhebbers
te kunnen laten meegenieten van dit heerlijke natuurproduct. Bij de toegang tot het terrein en op het
terrein worden de coronaveiligheidsmaatregelen

Archieffoto: Johan van Veen
gehandhaafd. Dit kan betekenen dat bezoekers op
gepaste afstand even moeten wachten zowel om
toegang te krijgen tot de markt als voor de kramen
op de markt. De honingverkoop begint rond 10:30
uur tot 16:00 uur. Voor verdere informatie:
www.imkers-apeldoorn-ugchelen.nl
Nolly Spijkerman-Verbeek

Inge Vlug’s gedichten gebundeld
Apeldoornse, maar oudUgchelse, Inge Vlug (25) had al
op jonge leeftijd een passie voor
het schrijven van gedichten.
Ze merkte al snel dat haar gedichten andere mensen raken.
Ze wil niets liever dan mensen
steun en herkenning bieden met
haar gedichten. Liefde, dank-

baarheid, verlies en nog veel
meer komen allemaal in Inge’s
zo juist verschenen gedichtenbundel aan de orde. “Vlinder”
heet de bundel die het licht zag
dankzij Uitgeverij Boekscout. In
de webwinkel van die uitgeverij
(www.boekscout.nl) is de bundel makkelijk te bestellen.

Ugchelse haiku
vanachter de ruit
kijkt een mondkapje me aan
geen gezicht

Ik zal er zijn
Als je zegt dat je gebroken bent
Zal ik er voor je zijn
Heb ik het al aan jou herkend
Het verdriet, de pijn
Als je zegt dat je slapen wil
Zal ik naast je komen
Lachen we, huilen we, zijn we stil
En genieten van de allermooiste dromen
Als je fluistert dat je het niet meer weet
Pak ik jouw hand
Zodat je even vergeet
In welke situatie je bent beland

Nico van Dam

Als je zegt dat je geen woorden hebt
om te praten
Lees ik het al op jouw gezicht
Heb ik het al lang in de gaten
Spreken is daarvoor geen plicht
Ik zal bemoedigende woorden tegen
je fluisteren
Net zolang tot dat je het zelf weer weet
Ik zal eindeloos naar je luisteren
Zodat jij je eigen angsten vergeet

Bank raakt bekneld

Inge Vlug, trots op eerste gedichtenbundel

En als je dan weer hardop zegt: ,Ik kan
het aan’
Geniet ik van jouw mooie lach, je
straalt
Blijf ik voor altijd bij je staan
Zal ik je altijd helpen als je weer verdwaalt
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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
Simon Haverschmidt, tel. 06 44126398
Eindredacteur volgende Bron:
Nico van Dam, tel. 3124044
Fotograaf van deze Bron:
Johan van Veen, tel. 5062373
Fotograaf volgende Bron:
Theo Logtenberg, tel. 5336253
Volgende Bron verschijnt op 23 september
Kopij en advertenties via:
ugchelendebron@bronkerk.nl
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 14 september 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

Kerk op Schoot
Op zondag 27 september aanstaande is er na een lange tijd
weer een ‘Kerk op schoot-viering’
met ds. Beer. Deze viering is voor
kinderen van 0 - 5 jaar met hun
ouders en/of grootouders.
Kom gezellig luisteren naar het
Bijbelverhaal afgewisseld met
veel liedjes op de beamer.
In verband met de Corona maatregelen moeten volwassenen een
onderlinge afstand van 1,5 meter
houden tijdens de viering.
Het zou leuk zijn als jullie zelf een
muziek instrument meenemen
naar de viering.
Deze viering begint om 11.30 uur.
Wij vinden het leuk als jullie komen. In verband met het veilig
opstellen van de zitplaatsen is het
noodzakelijk dat je je van te voren
aanmeldt op onderstaande email.
Ady te Hennepe en Tiety Feijen
kerkopschoot@bronkerk.nl

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 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 12 september
ONZE LIEVE VROUWEKERK DIGITAAL
Zondag 13 september
BRONKERK - DIGITAAL
10.00 uur: ds. J. Kappers
(Apeldoorn)
ONZE LIEVE VROUWEKERK DIGITAAL

De maand september is de oogstmaand van al ons overheerlijke
bijtfruit. De appels en peren moeten van de boom maar door de
huidige situatie zijn er minder arbeidsmigranten om onze fruittelers daarbij te helpen.
Omdat deze activiteit goed op
1,5m afstand te realiseren is, lijkt
het ons, taakgroep Kerk in Actie,
een fantastische dubbel-doelactie.
Help mee met de fruitpluk waarbij u als vrijwilliger plukt maar uw
‘loon’ ten gunste komt van ons
diaconaal project ‘Kindertehuis
Casa Speranta in Moldavië’.
U kunt van maandag t/m zaterdag
plukken bij fruitteler Bosgoed in
Welsum en kiezen voor hele of
halve dagen. Vervoer wordt onderling geregeld.
Voor meer info en opgave van
deelname kunt u terecht bij:
Ellie Buitenhuis
055-533 84 50
ellie.buitenhuis@kpnmail.nl

Zondag 20 september
BRONKERK – DIGITAAL
10.00 uur: ds. E. van Iperen - Startzondag
ONZE LIEVE VROUWEKERK DIGITAAL
BIJ DE DIENSTEN
•

Zondag 13 september
Onze voorganger is ds. Jaap Kappers uit Apeldoorn. Gelukkig kon
hij op korte termijn invallen, toen
bekend werd dat door Corona het
jeugdkoor Sinjael niet kon komen.
Een extra welkom!
Uit Bijbel Basics: Elia en de profeten van Baäl Deze zondag is de
tweede van een blok met drie verhalen uit het boek 1 Koningen, over de
profeet Elia. Hij roept de mensen op
om op de God van Israël te vertrouwen, en niet op de Kanaänitische
god Baäl. Elia doet verschillende
wonderen en heeft een indrukwekkende ontmoeting met God.
Op deze zondag staat 1 Koningen
18:17-46 centraal: Elia en de profeten van Baäl proberen met een
spectaculaire proef allebei de macht
van hun eigen god te bewijzen, om
zo de Israëlieten voor die god te winnen.
Collecte diaconie: Eigen diaconie

Zaterdag 19 september
ONZE LIEVE VROUWEKERK DIGITAAL

Appels plukken
voor Casa Speranta

•

rubriek de lezingen van de kindernevendienst.
De uitgangs-collectes zijn in
september bestemd voor de
“Stichting Leergeld”.

De lezingen in hoofd- en nevendienst kunnen van elkaar
afwijken. We noteren in deze

Zondag 20 september
Onze voorganger is ds. Eline van
Iperen.
Vandaag is het startzondag met als
thema “Het goede leven” Elders in
deze Bron leest u meer over dit startweekend.
In de viering wordt een verbinding
gemaakt met wat er op zaterdag in
de workshops aan de orde is geweest, en wordt alles in het wijde
perspectief van Gods goedheid geplaatst. Ook vieren we met 3 kinderen die naar de Brugklas zijn gegaan
hun keerpuntfeest: het moment in
hun leven waarop zij iets losser van
hun ouders, maar met de bagage
die zij (en wij als gemeente) hen ge-

Samenleven met anderen, met
mensen die je lief zijn, geeft zin.
Het geeft zin om er voor elkaar
te zijn.
geven hebben, zelf een stap zetten
in de richting van het goede leven.
Gelezen worden woorden van Jezus over het goede leven uit de
Bergrede. Matteus 6: 19-21, 24.
Collecte diaconie: Eigen diaconie
Collectes in deze periode
Om gemeenteleden de mogelijkheid
te bieden hun collecte giften voor
kerk en diaconie te kunnen overmaken in plaats van in de collectezak te deponeren, volgen hierbij
de bankrekeningnummers waarop
men eventuele “collecte”-giften kan
storten:
Kerk:
IBAN NL34 RABO 0393 4846 96,
ten name van: PKN Gemeente te
Ugchelen, o.v.v. collectegeld voor de
kerk
Diaconie:
IBAN NL72 RABO 0103 1157 73,
ten name van: Diaconie Prot. Gemeente te Ugchelen, o.v.v. collectegeld voor de diaconie
Uitgang: zie het diaconienummer
o.v.v. uitgangscollecte.
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

Wij gedenken
Bertha Klopman-Bijsterbosch
Bertha werd op 27 april 1927 geboren aan de Hattemse
zijweg in Apeldoorn. Een gezin met 3 broers en 1 zus,
een warm en harmonieus gezin.
Bertha heeft wel angst gekend met name in de oorlogsjaren, ze hoorden de kogels op het dak van de schuilkelder terecht komen.
Bertha kreeg na de oorlog verkering met Hein Klopman,
in 1948 trouwden ze, ze kregen 3 kinderen, 2 zoons en
een dochter, het gezin woonde aan de Bogaardslaan,
een mooie tijd waarin Bertha en haar man met liefde en
toewijding voor hun kinderen zorgden.
De kinderen verwoorden dat als volgt: “We hebben lieve
ouders gehad, als kind ontbrak het ons aan niets. Ze
hebben er allebei hard voor gewerkt en wij hebben nu
aan hun wens voldaan om er tot het laatst toe voor hen
te zijn”.
Op 74 jarige leeftijd werd Hein ziek en overleed na 6

weken, net voor hun 50 jarig huwelijk, een verdrietige
periode, moeilijk om de draad van het leven weer op te
pakken.
Bertha was een bescheiden, lieve en positief ingestelde
vrouw.
Ze had een warm geloofsleven, bad elke avond voor
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen en
voor de dingen, die er in de wereld gebeurden.
Ze was dankbaar voor en ontroerd door de aandacht, die
ze van degene die haar dierbaar waren kreeg, zeker in
moeilijk periodes in haar leven zoals het overlijden van
haar geliefde man en haar vele ziekenhuisopnames.
De laatste tijd ging Bertha’s gezondheid erg achteruit, de
arts kon niets meer voor haar betekenen om haar gezondheid te verbeteren en dat was moeilijk, zeker als je
tot het laatst toe actief bent geweest bij de Soos, Duiker
uit en andere activiteiten.
>> vervolg op pagina 9
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NIEUWS VAN DE DORPSRAAD

Ondertussen in Zuid en Ugchelen
De zomervakantie is weer voorbij. Een andere zomer dan dat we gewend
waren en gehoopt hadden. Helaas is corona nog steeds onder ons. Tot nu
toe gaat het best goed in Apeldoorn, maar het blijft nodig dat we alert blijven
en de bekende maatregelen in acht nemen. En rekening blijven houden met
elkaar. Gelukkig is er ook veel positiefs te noemen: u heeft ons laten weten
erg blij te zijn met de laatste aanpassingen in het Zuiderpark, de bankjes, de
prullenbakken, het kunstwerk en de mooie hondenuitlaatplaats.
De gemeente heeft extra geld ontvangen van het Rijk om alle inwoners op
gang te helpen met het besparen op het energieverbruik. De komende tijd
gaat Energieregisseur Floriske van Geest
(floriskevangeest@de-a.nl) op pad in verschillende buurten in
Apeldoorn Zuid en Ugchelen om mensen te helpen met eenvoudige energiebesparende maatregelen.
Veel organisaties, zoals Stimenz met de buurtpicknicks, de aangepaste activiteiten van Zuid Doet Samen en de Buurtmensen, doen er alles aan om het
leven in coronatijd leuker te maken. De buurthuizen en dorpshuis Ugchelens
Belang gaan langzaam aan weer iets meer open. De horeca heeft meer terrasruimte gekregen. Meri Ismirowa, de initiatievenmakelaar, staat klaar om u
te helpen met goede ideeën voor uw buurt
(via initiatievenmakelaar@apeldoorn.nl) Heel veel mensen hebben in de
afgelopen weken de Buurtbelever ingevuld omdat de gemeente graag wil
weten hoe u als inwoners tegen uw buurt aankijkt. De komende maanden
gaan we ook zoeken naar mogelijkheden om het gesprek met u hierover te
voeren in verschillende buurten. U kunt ook contact opnemen met mij via
email h.althof@apeldoorn.nl of telefoon 06 31 64 98 95
Kortom: samen werken we met elkaar aan een beter, socialer en gezonder
Apeldoorn Zuid en Ugchelen!
Graag tot ziens en blijf gezond! Harriët Althof, stadsdeelmanager Zuidwest,
gemeente Apeldoorn

Agenda
SEPTEMBER 2020
15 september
Besloten bestuursvergadering Dorpsraad
26 september
Zwerfvuilactie Ugchelen
OKTOBER 2020
20 oktober		
Besloten bestuursvergadering Dorpsraad
NOVEMBER 2020
17 november
Besloten bestuursvergadering Dorpsraad
DECEMBER 2020
15 december
Besloten bestuursvergadering Dorpsraad
JANUARI 2021
2 januari		
19 januari		

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.

Informatieavond voor vrijwilligers Dorcas
Dorcas Regiocentrum Apeldoorn is bij Bronlezers vooral bekend om zijn welvoorziene
kringloopwinkel. Een grote groep vrijwilligers
zorgt ervoor dat alles op rolletjes loopt. Dorcas
doet met de opbrengst van de winkel, een van
een landelijke keten, goed werk in onder meer
Zuid-Soedan. Vorige week was Agnes Kroese,
namens Dorcas belast met de supervisie over
de hulpverlening in dat land, te gast om de
vrijwilligers te vertellen over haar werk.
In verband met de RIVM-maatregelen werd de bijeenkomst
gehouden in de regioloods. Zo’n
35 geïnteresseerde vrijwilligers
luisterden naar de presentatie van
de landendirecteur, die inmiddels
met speciale toestemming van de
vicepresident weer terug is in Soedan. Zuid-Soedan is het ,jongste’
land van de wereld. Het is 15 keer
zo groot als Nederland. Er wonen
zo’n 11 miljoen mensen van wie
7,5 miljoen afhankelijk zijn van humanitaire hulp. Het land kent liefst
60 etnische groeperingen en lijdt
al sinds 2013 aan de gevolgen
van een bloedige burgeroorlog
die honderdduizenden doden tot
gevolg had. Corona-maatregelen
bemoeilijken ook daar het werk.
Veel tijd en energie moet worden
gestoken in voorlichting. Sommige activiteiten zoals de vakopleidingen liggen nu noodgedwongen
stil. Water, sanitatie, hygiëne en

scholing zijn speerpunten in de hulp die Dorcas biedt. Het was een boeiende presentatie
van een bevlogen hulpverleenster.
Openingstijden kringloopwinkel Dorcas
Wie wil winkelen voor het goede doel, kan van
dinsdag tot en met vrijdag terecht van 10.00
tot 16.00 uur. Spullen brengen kan van 10.00
tot 14.00 uur. De kringloopwinkel van Dorcas is
te vinden op het bedrijventerrein Ugchelen aan
de Laan van Westenenk 108. Je kan er voor

de deur parkeren. Kom je niet met de auto, dan
kan je ook via park De Goudvink naar Dorcas.
Nog altijd zijn vrijwilligers van harte welkom,
vooral op donderdag en vrijdag. De afdelingen
boeken, speelgoed, huishoud, vervoer en inname van goederen kunnen hulp gebruiken.
Ook is er een bestuursfunctie vacant (portefeuille veiligheid en techniek). Kijk voor meer
informatie op de site van Dorcas regiocentrum
Apeldoorn of loop er even binnen.
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‘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.
Vol is vol

UIT DE BIJBEL
wo 9 sept. Matteüs 19:10-15
do 10 sept. Matteüs 19:16-22
vr 11 sept. Matteüs 19:23-30
za 12 sept. Exodus 31:1-18
zo 13 sept. Exodus 32:1-14
ma 14 sept.Exodus 32:15-35
di 15 sept. Exodus 33:1-11
wo 16 sept. Exodus 33:12-23
do 17 sept. Exodus 34:1-18
vr 18 sept. Exodus 34:19-35
za 19 sept. Psalm 145
zo 20 sept. Daniël 1:1-21
ma 21 sept.Daniël 2:1-12
di 22 sept. Daniël 2:13-23
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OVERWEGING

Een frisse start

De vakantie zit erop. De scholen zijn weer begonnen. Een frisse start. Wat zal het nieuwe jaar brengen? Alles ligt nog open. Het eerste woord dat je
schrijft in je nieuwe schriftje. De kansen op nieuwe
kennis, nieuwe vrienden, nieuwe avonturen. Ik
houd van dat gevoel. Tegelijkertijd ligt er dit jaar
een onbestemd gevoel onder. Want hoe zal dit jaar
verlopen? Hoe gaat het coronavirus zich ontwikkelen? Zullen we opnieuw een lockdown krijgen?
Wat is er mogelijk aan activiteiten? Gaan we weer
zingen in de kerk? Wat is verstandig? Waar doen
we goed aan? Vragen en zorgen die je lam kunnen
leggen en de moed ontnemen om ook maar iets te
ondernemen.

Ik ga vol goede moed dit nieuwe seizoen tegemoet
en ik hoop dat je zin hebt om met mij mee op weg te
gaan. Kome wat komt. We gaan op reis en nemen
mee: de zegen uit de abdij van Iona.

Het verhaal gaat dat de kerkhervormer Maarten Luther eens de vraag kreeg: “Wat zou je doen als morgen de wereld zou vergaan?” Hij antwoordde: “Ik
zou vandaag nog een appelboom planten”. Ik snap
wel waarom hij voor een appelboom kiest, want ik
kan ook geen dag zonder appel, maar dat is natuurlijk niet de moraal van het verhaal.

Moge God, die je wegen kent
en de plaatsen waar je uitrust,
bij je zijn in je taak op aarde,
het goede nieuws zijn dat je deelt
en je op de eeuwige weg leiden.

Moge God, die erbij is als de zon opgaat en ondergaat
en als je de zee oversteekt,
onderweg je schreden richten.
Moge God, die je nabij is als je zit
en als je staat,
je met liefde omringen
en je bij de hand leiden.

Ds. Regina Davelaar

‘Het goede leven’ in de Bronkerk bij start nieuw seizoen
Rondom dit thema viert de Bronkerk de jaarlijkse start
van het nieuwe seizoen. In de vorm van een grote
diversiteit aan workshops op zaterdagmiddag 19
september. Natuurlijk coronaproof. Op verschillende
locaties, in kleine groepen. Voor jong en oud, en voor
elk wat wils: van fotografie tot gedichten schrijven,
van thematisch bloemschikken tot tekenen, van kokkerellen tot wandelen in de natuur, van drama tot muziek luisteren. Alles met als doel mensen in contact
te brengen met/ na te laten denken over/ iets naar
buiten te laten brengen van “het goede leven”. Zelfs
voor wie liever thuis blijft zal er een mogelijkheid zijn
om mee te doen, voor hen ligt er een “huiswerkopdracht” klaar.
De middag wordt afgesloten met het proeven van
“het goede leven”: samen eten en delen (een soep
met broodbuffet op 1,5 m afstand).
Voor de jeugd vanaf groep 7 en de middelbare school
begint het dan pas. Hen wacht nl nog het avontuur
van een nachtje kamperen bij de kerk, onder het

motto “het goede leven: back to basics”.
Op zondagmorgen volgt dan een viering in de Bronkerk, waarin al onze impressies van “het goede leven” in het wijde perspectief van Gods goedheid
worden gesteld.
Gemeenteleden krijgen een persoonlijke brief met
uitnodiging en opgavemogelijkheid om mee te doen
met het programma. De kerkdienst meevieren kan
door opgave via
www.meevieren.nl/bronkerkugchelen of via telefoonnr 06-10917060.
Bovendien is er de hele week na 20 september voor
iedereen gelegenheid om in alle rust op een eigen
gekozen tijd de “impressies uit het goede leven” (de
resultaten van de workshops) in de kerk te bezichtigen.
“Het goede leven”: om naar uit te zien.
ds Eline van Iperen
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Bank rondom
boom te klein
De monumentale rode beuk op
de hoek Bogaardslaan en G.P.
Duuringlaan is in 2012 voorzien
van een bank rondom de boom.
De bank blijkt nu te klein te worden omdat de boom nog steeds
in dikte toeneemt. De bank vergroten is niet mogelijk omdat
het trottoir te dichtbij ligt.
In overleg met de Commissie Groen van de Dorpsraad is
nu besloten om de bank naar
de overzijde van de Bogaardslaan te verplaatsen. Hij komt
rondom de rode beuk die daar
als “Vrijheidsboom” is geplant.
Het informatiebord over de monumentale beuk, dat nu aan de
bank is bevestigd, wordt bij de
beuk terug geplaats. De gemeente gaat deze werkzaamheden inplannen en uitvoeren.

Rebellie
In de steden is er opstandigheid
De jongeren moeten hun frustratie kwijt. Kunnen ze dan niet
meer incasseren. We moeten
deze pandemie niet negeren
Is het de hitte, die hen zo raakt
Of missen ze hun gewone vermaak. Het loopt totaal uit de
hand. Veel mensen wachten
niet meer af. Zij zien Coronamaatregelen als een straf
Een beperking van hun leven
Dat willen ze niet opgeven
De komende tijd zal het leren
Hoe we dit moeten bezweren
Tot dat er een medicijn is gevonden. Om deze nare periode
af te ronden. Geduld is daarbij
een schone zaak. Maar geweld
is nooit in de haak!
Louise Kapiteijn

‘Vervolg Wij Gedenken’
Ook loslaten van alles en iedereen die je dierbaar is, is heel verdrietig. Vooral in deze Corona tijd
is het moeilijk om aan huis gebonden te zijn, weinig bezoek te kunnen ontvangen, vanwege kans op
besmetting, dan ligt eenzaamheid
op de loer.
Op 13 augustus, op 93 jarige leeftijd, is Bertha in haar huis aan de
Batenburg, rustig ingeslapen En
op 19 augustus is er in besloten kring afscheid genomen van
Bertha. Aan de hand van Bertha’s
trouwpsalm, psalm 46 vers 1,
werd zij tijdens de dankdienst
voor haar leven in het licht gezet.
God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in
nood. wij mochten haar uit handen geven en overdragen in Zijn
handen, haar veilige schuilplaats.
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BRASSERIE HUIS 56

Gastheer Bert creëert ‘thuisgevoel’
Een aanwinst voor ons dorp! Bert, die hier
de gastheer is. We hebben een goed gesprek en zijn allebei verknocht aan ons
dorp Ugchelen, dat geeft direct al gespreksstof. Bert is geboren in Apeldoorn
aan de Hoofdstraat boven restaurant Martins, dat was in 1963. “Een fijne tijd, je kon
er nog spelen en kattenkwaad uithalen op
de Hoofdstraat”. Na z’n opleiding eerst op
de Prinses Ireneschool aan de Mariastraat
ging hij naar de Detailhandelsschool. Met
diploma op zak lokte toen de Hotelschool,
toen nog aan de Paslaan. Na een stage in
Amsterdam ging hij werken in de horeca
in Amsterdam o.a. bij ‘van Baarle’ waar hij
veel leerde. Na Amsterdam kwam hij weer
oostwaarts naar de Cantharel in Ugchelen, later
naar Huisje James. Nog een paar jaar in het Cantharel winkelhuisje aan de Ugchelseweg. Een lange
loopbaan, maar dan heb je ook veel kennis in the
pocket! Nu is hij ontzettend trots op zijn gastheerschap bij Huis 56. Tot in de puntjes verzorgd wil hij
het hebben. Zijn vriendelijk personeel is daar het resultaat van. Waar vind je nog zulke jonge mensen?
Zijn sterke punten zijn een thuisgevoel creëren, “t
Zijn de kleine dingen die het ‘m doen”. Ik herinner me
dat Bert naar mijn man toe kwam en hem uitlegde,
dat hij de braam, die bij het spek lag beslist moest
opeten, want dan verteert het spek beter! Even hulp
aanbieden bij de trap allemaal kleine dingen, maar
klanten onthouden dat! De kok Peter Driehuis is
een hele creatieve kok en de opgemaakte borden
zijn plaatjes! (en lekker!) De historie van het pand
(het bestaat ongeveer een eeuw) zie je nog in het
pand, het veevoederbedrijf ’t werd daar ter plekke
gemalen! De gietijzeren resten zijn nog in het pand
aanwezig. Vaak staan mensen even stil bij die

Foto: Johan van Veen
goede oude tijd. Mike heeft met Hans Grefhorst
het gebouw deze nieuwe vorm gegeven. Bert heeft
daar als horecaman zeker aan meegeholpen. Hij
gaat over welk servies, welk bestek, waar haal ik
m’n gebak? enz. enz.De muziek moet niet te hard
zijn. Bert noemt dat “easy listening music”
Speciaal voor lunch en diner, maar ook voor een
kopje koffie zijn de klanten welkom. Niet alleen
mensen uit de omgeving weten de weg te vinden,
uit het hele land komen ‘hongerige’ mensen! Een
fotoserie van het stukje Ugchelse weg, met de oude
Dierenspeciaal zaak van Nieuwenhuis komt in een
volgende Bron. Wie heeft daar niet z’n lekkere hapjes voor kat en hond gehaald? Allemaal historie!
De openingstijden van Brasserie Huis 56, zijn van
woensdag t/m zondag vanaf 11.00 uur. Bert, jij doet
waar je goed in bent: een ‘echte’ gastheer met veel
gevoel voor sfeer.
Tineke van den Hazel

Groene bus start woningverbetering in Ugchelen
Op zaterdag 12 september komt
de groene bus naar Ugchelen.
Daarmee start een reeks van activiteiten om je huis energiezuinig te maken. Energieconciërges
komen langs met slim advies en
gratis producten; er is een online
workshop ‘Tocht te lijf’ en brengt
de warmtecamera warmteverlies
in beeld. Ook is er een isolatieactie
om je huis klaar te maken voor de
toekomst.
Start inschrijving
De hele maand september zijn de
energieconciërges in Ugchelen.
Die helpen met kleine maatregelen waarmee je direct energie
bespaart. Gratis ledlampen, een
waterbesparende douchekop en
radiatorfolie. De energieconciërge
maakt een afspraak en komt bij
je thuis. De inschrijving voor de
gratis bezoeken start op zaterdag
12 september. Die zaterdag is de
groene bus tussen 10.30 en 15.00
in het centrum van Ugchelen. Inschrijving is mogelijk zolang er
ruimte is en gaat op volgorde van
aanmelding.

Bij de activiteiten worden de corona-richtlijnen van het RIVM gehanteerd. Kom gerust langs tussen
10.30 en 15.00 en maak alvast
een afspraak met de energieconciërges!
Met de warmtecamera op stap
Op 2 oktober kun je met de energiecoach op stap en warmtebeelden maken van je eigen huis. De
warmtecamera brengt namelijk in
beeld waar een huis warmte lekt.
Het verzamelpunt is de groene
bus, deelnemers gaan in kleine
groepjes met de energiecoach op
stap. De energiecoach geeft gelijk
ook advies.
Tocht te lijf
Tocht aanpakken is een makkelijke
manier om energie te besparen en
levert comfort. Tijden de online
workshop ‘Tocht te lijf’ op 23 september leer je waar tocht vandaan
komt en hoe je tochtstrips zelf aanbrengt.
Isolatieactie
Samen met Apeldoornse bedrijven

organiseert deA ook een aanbod
voor vloer-, muur- en glasisolatie.
Isolatie maakt je huis comfortabel,
energiezuinig en je maakt je woning klaar voor de toekomst. Voor
alle informatie en inschrijven is er
een online informatiebijeenkomst
op 13 oktober om 19.30 uur.
Tegelijkertijd
Tegelijkertijd kunnen inwoners van
Ugchelen meedoen aan isolatieadviesactie. Het advies van deze
actie wordt gepresenteerd op de
gezamenlijke isolatieavond op 13
oktober.
Achtergrond
De rijksoverheid heeft voor 2020
subsidie beschikbaar gesteld aan
gemeentes voor het verduurzamen van bestaande woningen
om daarmee de CO2-reductie
te versnellen. In september start
er een reeks van activiteiten die
bewoners van koopwoningen en
particuliere huurwoningen helpen
energie te besparen. Te beginnen
in Ugchelen! Meer informatie:
www.de-a.nl/injouwbuurt
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‘Puppyles’ start bij
ponyclub de Bosruiters
Ponyclub de Bosruiters uit
Ugchelen is een ponyclub voor
kinderen van 6 t/m 18 jaar met
een eigen- of verzorgpony.
Omdat er veel vraag was naar
een les voor jonge kinderen
die nog maar net zijn begonnen met ponyrijden, is er op
12 augustus een aparte serie
lessen van start gegaan voor
kinderen van 4 t/m 7 jaar.
In deze zogenaamde puppyles
worden de eerste beginselen
van het ponyrijden op een
eenvoudige, speelse manier
aangeboden die goed aansluit
bij de leeftijd van de deelnemers. Het plezier staat zoals
altijd bij de Bosruiters natuurlijk voorop!
Bij voldoende animo zal de
puppyles dit najaar een vervolg krijgen. Om deel te kunnen nemen, moeten de kinderen wel zelf over een eigen- of
verzorgpony beschikken, want
de vereniging heeft geen pony’s.
Er is nog plek voor nieuwe
deelnemers, dus als je ook
mee wilt doen, mail dan naar
info@bosruiters.nl of kijk voor
meer informatie op de website
van de Bosruiters,
www.bosruiters.nl.

Kinderopvang in
gebouw Scouting
Trots kunnen wij u vertellen
dat Kinderdagverblijven De
Imme na de zomer een buitenschoolse opvang (BSO) start
in Ugchelen.
De Imme is onderdeel van
Prokino
Kinderopvang
en
heeft op het moment drie locaties in Apeldoorn. Wij vangen al bijna 35 jaar met veel
plezier en passie kinderen
op. De BSO bevindt zich in
het scoutinggebouw van de
Ugchelse Woudlopers, een
unieke locatie in het bos. Zo
kunnen kinderen na schooltijd
gewoon lekker kind zijn. Onder
begeleiding van een outdooren sportspecialist komen ze
volop in contact met de natuur;
dieren spotten, hutten bouwen
of gewoon lekker ontspannen
bij het kampvuur. Ook zo benieuwd? Blijf op de hoogte via
onze social media-kanalen!
Facebook: Prokino
Kinderopvang De Imme
Instagram: imme_apeldoorn
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GESPREKSGROEP PARTNERVERLIES

‘Rouwproces kan een doolhof zijn’

Foto: Johan van Veen. V.l.n.r.: Eline van Iperen, Marijke van der Roest en Toos Kwappenberg.
Rouwen om het verlies van een partner, kent meerdere fasen. Een nieuwe gespreksgroep in Ugchelen
biedt lotgenoten alle ruimte om daarover te praten.
De eerste bijeenkomst staat gepland op woensdag
4 november in De Duiker.
“Het rouwproces wordt ook wel uitgebeeld als een
doolhof. Wij willen mensen, die hun partner zijn
verloren door overlijden, ondersteunen om hun
gevoel onder woorden te kunnen brengen. Praten
over de dood is hier geen taboe”, aldus dominee
Eline van Iperen. Samen met Toos Kwappenberg
en Marijke van der Roest nam ze het initiatief voor
de gespreksgroep ‘Verder na verlies’. “We denken
dat daar behoefte aan is, omdat de Ugchelse bevolking over het algemeen ouder wordt”, legt Marijke
uit. Het idee is weliswaar ontstaan in de Bronkerk,
maar de initiatiefnemers benadrukken dat alle
Ugchelenaren die hierover mee kunnen praten,
welkom zijn.
Toos is één van hen die uit ervaring kunnen spreken. “Je maakt eigenlijk verschillende fases door”,
vertelt ze. “Toen ik het verlies kon accepteren, vond
ik het fijn om er meer over te praten. Dat was wel
pas een half jaar later. Ik kan me voorstellen dat
dat per persoon verschilt”, zegt ze. Eline vult aan:
“Dat is natuurlijk ook afhankelijk van het voortraject.
Heeft iemand ernaartoe kunnen leven? Of is diens

partner juist plotseling overleden? Dat is dan ook
het thema van de eerste bijeenkomst.”
Daaropvolgende thema’s zijn bijvoorbeeld: ‘Moeilijke dagen, hoe kom je die door?’ en ‘Wat geeft
troost?’. Ook creatieve activiteiten staan op het
programma. Die kunnen namelijk helpen om gevoelens onder woorden te brengen. De initiatiefnemers hopen dat deelnemers ervaringen gaan
uitwisselen, en elkaar troost kunnen bieden in een
moeilijke periode. “Het is geen therapie; wij geven
enkel de aanzet om mensen met elkaar in contact
te brengen. Het zou mooi zijn als daaruit vanzelf
een blijvend groepje ontstaat.”
Er wordt gerekend op een minimale groepsgrootte
van zes personen. De bijeenkomsten vinden plaats
op woensdag, van 10.00 tot 12.00 uur in De Duiker.
De data zijn: 4 en 18 november, 2 en 16 december,
6 en 20 januari. Opgeven kan tot donderdag 1
oktober bij Marijke van der Roest, via
marijkevdroest@gmail.com. Voor meer informatie
is zij bereikbaar via 06-44420660. Na aanmelding
volgt eerst een persoonlijk gesprek, om wederzijdse verwachtingen te delen. De bijeenkomsten kunnen eventueel ook op een andere dag in de week
plaatsvinden, als dat beter uitkomt voor de deelnemers.
Simon Haverschmidt

WSB zoekt ook in Ugchelen naar honk- en softbalkinderen
Honk- en softbal is niet de bekendste sport onder kinderen. Toch vinden de vrienden van de 10-jarige
Mika het cool dat hij twee keer in
de week een balletje slaat.

t/m 13 jaar. Wat dat betreft is Mika
al een echte honkballer. “Slaan
met de knuppel is het leukste om
te doen”, vertelt hij met een grote
grijns op zijn gezicht.

Op woensdagmiddag staan zeven kinderen te wachten op het
veld van WSB Apeldoorn, klaar
voor de beeball-training. Beeball
is een afgeleide van honkbal voor
kinderen van 5 t/m 10 jaar. Ze leren hoe je moet vangen met een
handschoen, hoe je de bal gooit en
hoe je de bal slaat met een knuppel. Tiener Mika zit in het laatste
jaar van de beeball en zal volgend
jaar doorstromen naar de pupillen.
Het volgende team voor kinderen

Het jongste team van WSB
Apeldoorn bestond uit twee beeballers, maar doordat er veel
vriendjes, klasgenootjes en buurtkindjes hebben meegetraind, staat
de teller inmiddels op zeven. Natuurlijk zijn we altijd op zoek naar
nieuwe kinderen. Wij trainen elke
woensdag van 16.00 tot 17.30 uur
op ons veld aan de
Kaartenmakershoeve 108 in
Apeldoorn. Kom jij ook een balletje
slaan?
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Correctie: sloop en
nieuwbouw Steenbeek
In De Bron van woensdag 26
augustus is een bericht geplaatst over de stedenbouwkundige inpassing aan de
Steenbeek in Ugchelen. In deze
uitgave is, door onjuist aangeleverde informatie, een verkeerde
zin opgenomen. Hieronder ziet
u het juiste publicatiebericht.
In gezamenlijk overleg met gemeente Apeldoorn en de huidige eigenaar van de bouwkavel
gelegen tussen De Oude
Klarenbeek nr. 39 en Veldekster
nr. 35 heeft Leeflang Architectuur 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 m2, 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

Inzameling van broodbeleg
voor voedselbank
De inzameling van de voedselbank draait de komende tijd om
broodbeleg en pannenkoekenmeel (geen pindakaas). Deze
producten kunnen ingeleverd
worden in de mand die in de hal
van de Bronkerk staat.

BRONNETJE
Annie ten Berk de Boer-Put
verkoopt mooie handgemaakte
kaarten. Komen kijken kan altijd
aan de Jan van Houtumlaan 13,
of bel even: 055-5418605.
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SAM’S KLEDINGACTIE

Inzameling in de Bronkerk voor Ethiopië
Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam’s Kledingactie een aantal speciale landelijke actiedagen, om
zo extra veel kleding op te kunnen halen voor het
goede doel. Deze keer is er gekozen voor hulp aan
Ethiopië voor het verkrijgen van schoon water en
sanitair.
De honderden vrijwilligers van Sam’s Kledingactie
zamelen, grotendeels, het hele jaar door kleding en
schoenen in voor het goede doel. Zij doen dit vanuit een depot aan huis of bij een bedrijf, school of
kerk. Op zaterdag 19 september kunnen kleding en
schoenen ook ingeleverd worden bij de Bronkerk in
Ugchelen. De vrijwilligers zijn hier dan van 09.00 tot
11.00 uur aanwezig om de goederen in ontvangst
te nemen.
In zuidoost-Ethiopië ligt het gebied Liben, op de
grens tussen twee etnische groepen: de Oromia en
de Somali. In 2016 waren de spanningen tussen de
twee groepen sterk opgelopen met als gevolg dat er
grote aantallen mensen uit hun dorpen gevlucht zijn
en elders een tijdelijk onderkomen gezocht hebben.
Nu is de situatie gestabiliseerd en keren velen weer
terug naar hun dorp.
Als gevolg van hun afwezigheid en de strijd is een
groot deel van de lokale infrastructuur voor watervoorziening en landbouwproductie verwaarloosd of
zelfs verwoest.

Om een levensvatbare terugkeer te garanderen, is
het nodig dat de dorpelingen middelen van bestaan
hebben en voorzieningen voor schoon drinkwater.
Cordaid gaat samen met de lokale partner Racida
deze mensen ondersteunen bij de terugkeer. Daarnaast zal er in het project met de verschillende
bevolkingsgroepen en de lokale overheid gewerkt
worden aan vredesopbouw en onderling begrip. Op
die manier wordt er getracht een herhaling van de
problemen uit 2016 te voorkomen.
Voor meer informatie over het werk van Sam’s Kledingactie, de projecten die zij ondersteunen en over
wat er wel en niet mag worden ingeleverd, kunt u
terecht op www.samskledingactie.nl.
Of bel/mail naar de plaatselijke coördinator:
Herman Koldenhof, 055-5213767 / 06-57553519 /
hwkoldenhof@hetnet.nl.

TRI-ANGEL

Slavernijheden
Het woord staat niet in het woordenboek. De spellingcorrectie stelt voor: slavernij (spatie) heden. Slavernijverleden staat wél in het woordenboek. Daar
hebben we heel veel over gehoord de afgelopen tijd.
Vroeger, ja toen waren ‘we’ slecht. Toen handelden
‘we’ in slaven, we verkochten ze en buitten ze zelf uit
op plantages in bijvoorbeeld Suriname. Een kwalijke
zaak. Er wordt geroepen om monumenten, schadevergoedingen en excuses. Ook moeten bepaalde
monumenten weg.
Jammer dat het verhaal niet compleet is, want op
deze manier leren we er niets van. Nu lijkt het alsof
er in het verleden erge dingen zijn gebeurd, dat we
daaraan iets moeten doen en dat daarmee de kous
af is.
Zonder de slavernij op welke wijze dan ook goed te
willen praten, moeten we, denk ik, dat verleden in
de context van die tijd plaatsen. En dán zijn we misschien in staat er iets van te leren, zodat we het slavernijheden kunnen aanpakken…
De context van de tijd… Wat was toen ‘goed’ of ‘normaal’? Wat was toen de norm? Slavernij hoorde daar
helaas bij. En tegenwoordig? Wat is vandaag ‘goed’
of ‘normaal’? Wat is nu de norm? Slavernij hoort daar
niet bij, denken we. Elektrisch rijden wél, denken we.
Als je tegenwoordig een elektrische auto koopt, krijg
je zelfs subsidie! Waarom? Omdat de overheid graag
wil dat we allemaal zo’n auto kopen. Omdat we intussen hebben geleerd, door overheidscampagnes en
reclame, dat elektrisch rijden ‘goed’ is, schoon, beter voor het milieu. Totdat je gaat uitzoeken waar de
grondstoffen voor accu’s vandaan komen… Een belangrijke grondstof, kobalt, komt uit Kongo. En daar
is het slavernijverleden heden van toepassing. Das

volle Programm, alles erop en eraan, net als 200 jaar
geleden: kinderarbeid, miserabele werkomstandigheden, geen pensioenopbouw (is vaak ook niet meer
nodig…) en geen bescherming bij ziekte.
De grote open mijnbouw vernietigt het landschap
totaal. Bovendien komen deze mijnbouwbedrijven
vaak uit Europa of Amerika, zodat zij eraan verdienen. De plaatselijke bevolking heeft het nakijken, die
blijven enkel zitten met een verwoest land. Enkele
gebieden zijn ‘vrijgegeven’ voor particuliere mijnbouw, dus daar mag je als Congolees zelf aan de
slag. De waarde van de opbrengst van de werkdag
komt natuurlijk ‘eerlijk’ overeen met de marktprijs.
De marktprijs wordt alleen wel in Europa en Amerika
vastgelegd.
Nee, excuses voor een slavernijverleden voegt volgens mij weinig toe aan de kwaliteit van leven. Een
knieval voor het slavernijheden wel. Laten we in ieder geval beginnen met eerlijke prijzen te betalen
voor de goederen die wij kopen. En niet als een kip
zonder kop achter allerlei overheidspropaganda aanrennen…
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Nieuwe rondwandelingen
op de herenboerderij
Groote Modderkolk
In Loenen staat aan de
Vrijenbergweg 24b de herenboerderij Groote Modderkolk.
Een herenboerderij is de plaats
waar leden en hun boer elkaar
ontmoeten en mooie initiatieven
ontstaan. De afgelopen weken is
er uiteraard weer van alles op de
boerderij gebeurd. Kalfjes werden geboren, een nieuw toom
kippen went nu langzaam aan
het echte landleven... er werd
heel hard gewerkt in de boomgaard en op de akker, waar de
laatste weken de oogst top is.
Inmiddels zijn wij gestopt met de
virtuele rondleidingen en organiseren we weer echte rondleidingen, waarbij we uiteraard de
covid-regels in acht nemen.
Op zaterdag 12 en 26
september, om 09.30 uur, ben je
van harte welkom.
Wij willen graag dat mensen zich
daar van tevoren voor opgeven,
zodat we de groep(en) klein kunnen houden. Stuur een mail naar
grootemodderkolk@
herenboeren.nl als je mee wilt
doen.
Je kunt ook vragen om tussentijds een rondleiding voor je gezin, of een klein groepje.
Neem dan ook contact met ons
op via grootemodderkolk@
herenboeren.nl.

Volop activiteiten bij
inloophuis stichting kLEEF!
De zomer loopt alweer op z’n
eind. Voor Stichting ‘kLEEF! loopt
de zomerperiode begin
september af. Sinds maandag 7
september is het inloophuis, met
uitzondering van woensdag en
vrijdag, ook weer de middagen
open.
Mensen met kanker, hun naasten
en nabestaanden zijn welkom bij
dit inloophuis aan de
Vosselmanstraat 4 in Apeldoorn.
Dit hangt altijd samen met het
opstarten van de workshops voor
het najaar. Yoga, schilderen, bewegen, wandelen, mindfulness,
een kleine greep van activiteiten
die weer gaan beginnen.
Wilt u weten wat wanneer start
en of het iets is voor u? Kijk dan
op onze site
www.stichtingkleef.nl, daar vindt
u alle informatie. U mag natuurlijk ook even bellen of mailen. Dat
kan naar 055-5762676 of naar
info@stichtingkleef.nl.
Wij zijn ook actief op facebook en
instagram. Volg ons en wij houden u op de hoogte.
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VELUWE NATUURLIJK

Het Herenhul
Eind zestiger jaren van de vorige
eeuw is de A1 over de Veluwe
aangelegd. Milieugroepen waren
er nog niet veel, de aanleg kon
plaatsvinden zonder veel protest.
Maar op één plek moest toch afgeweken worden van het tracé
dat de heren van Rijkswaterstaat
in gedachten hadden. Bij het Herenhul is de weg wat verlegd, om
die historische locatie te sparen
voor het nageslacht. Dat althans
is tegenwoordig de officiële versie
van het verhaal. Wij weten echter
wel beter!
De aanleg van zo’n autosnelweg
was ook toen al een tekentafelverhaal. Ambtenaren trekken, in
hun wijsheid, lijntjes op de kaart.
Dit wordt de weg, daar komen
aansluitingen, daar benzinestations en hier een parkeerplek.
Misschien moeten er huizen voor
wijken, misschien bomen of andere natuur. Maar de vooruitgang
is niet tegen te houden. Toen de
bulldozers de gronden nabij het
Herenhul begonnen aan te pakken, kwam er een probleem. Een
dag lang was er gewerkt om gronden te verzetten, zodat het tracé,
zoals op de kaarten ingetekend,
aangebracht kon worden. De volgende ochtend zag de opzichter,
tot zijn verbazing, (maar ook de
arbeiders zagen dat!) dat het werk
van de vorige dag ongedaan gemaakt was. Zelfs de bomen stonden weer op hun plaats. Niemand
begreep hoe dit kon! Toch ging
men maar weer aan de slag. De
weg moest immers binnen de gestelde tijd klaar komen. Dus weer
de zaag er in, wortels verwijderen,
zand afvoeren.

De volgende dag: weer hetzelfde.
Niet alleen was de verzette grond
op de oorspronkelijke plek terug,
maar ook de bomen en struiken
stonden er weer. Het leek wel tovenarij! De ingenieurs zaten met
de handen in het haar. Wat moeten we toch?
Toen verscheen er een vreemd
anoniem pamflet. Het was gesteld
in weinig bekende woorden. Wel
Nederlands, maar een heel verouderd taalgebruik. “Laet het Hul
der Heeren ongemoeit ende laet
de rust hier heerschen. Gijlieden
gaet hene, want kommer en quel
zal Uw deel sijn.”
Natuurlijk laat men zich bij Rijkswaterstaat niet zo gemakkelijk in
het ootje nemen. Maar als een
derde poging is mislukt, wordt alsnog besloten om de weg wat te
verplaatsen. Hoewel dat natuurlijk
in het bestemmingplan moet worden aangepast, lukt dat snel onder
het argument dat het Herenhul
een historische plaats is. En dat
die plek daarom ontzien moet worden. Over de echte achtergrond
hebt u echter nooit iets in de pers
vernomen.
Het is in de late Middeleeuwen,
wanneer er weer een Dingdag op
het Herenhul wordt gehouden. De
Veluwse ridderschap heeft zich
verzameld. Maar ook boeren,
burgers en buitenlui zijn in grote
getale verzameld. Grote aantallen
karren en wagens zijn aanwezig.
Keuters met een bokkenwagen,
de allerarmsten komen te voet.
In heel wat rechtszittingen zal hier
recht gesproken worden. Voor veel
mensen is dit dus belangrijk. Maar

het is ook een volksvermaak. De
massa’s nemen het er goed van.
Er wordt gegeten, maar vooral gedronken. En dat dagen lang.
Op de laatste dag van de zitting
komt in het gedrang een met twee
paarden bespannen wagen in
volle galop aangereden. Mensen
stuiven opzij. Maar niet iedereen
kan ontkomen. Ettelijke mensen,
vooral ouderen, vrouwen en kinderen kunnen niet snel genoeg weg
komen. Als de wagen eindelijk tot
staan komt, blijkt de wagenvoerder zwaar dronken. De vertoornde
hertog van Gelre, gestoord in het
geding waar hij mee bezig is, veroordeelt de dronken rijder (dat was
toen nog geen chauffeur) direct tot
de galg. Hij draagt zijn geestelijken
op, om de bevolking voor altijd te
doen beschermen.
De hoogste der aanwezige geestelijken, pater Brovisius, spreekt
aan het einde van de uitvaartplechtigheid ter ere van de slachtoffers: “Moge God verhoeden, dat
ooit nog een kar deze heilige plek
bezoedelt.”
In Ugchelen kent bijna niemand dit
verhaal nog.
Tekst en foto: Gerard H. Koops

Erfgoedplatform pakt de draad weer op
Langzaam maar voorzichtig komen activiteiten weer
op gang. Ook de kalender van het Erfgoedplatform
Apeldoorn zal zich de komende weken verder vullen.
Van september tot en met november staan diverse
evenementen op stapel, voor inwoners en bezoekers
van de gemeente Apeldoorn.
In de afgelopen maanden lagen alle publieksactiviteiten van deelnemers aan het Erfgoedplatform noodgedwongen stil. “Maar een deel van de activiteiten
pakken we weer op,” laat Ben Mouw, voorzitter van
het Erfgoedplatform Apeldoorn, weten. “Met het Historisch Café gaan we een inhaalslag maken dit najaar. In februari is de laatste bijeenkomst geweest, met
enorm veel enthousiaste bezoekers. Op een ruimere
locatie gaan we na de zomervakantie verder.”
De Open Monumentendagen kunnen doorgaan op
het gebruikelijke moment: het tweede weekend van

september. Met het thema ‘Leermonument’ kunnen
plekken worden bezocht waar iets te leren valt of viel,
zoals schoolgebouwen. Nadere informatie volgt binnenkort.
Hoewel bijeenkomsten niet mogelijk waren, hebben
het bestuur van het Erfgoedplatform en leden van de
aangesloten organisaties zeker niet stil gezeten. “Het
gaf ons ook tijd om nieuwe activiteiten voor te bereiden. Zo werken we eind september mee aan het provinciale festival Oost/West, en is Radio Kootwijk ‘onze’
locatie.”
Wie op de hoogte wil blijven van nieuws en activiteiten
rond cultuurhistorie in Apeldoorn kan regelmatig kijken
op de website www.erfgoedplatformapeldoorn.nl of de
Facebook-pagina volgen (zoek op Erfgoedplatform
Apeldoorn). Nog eenvoudiger: neem een abonnement
op het gratis Informatiebulletin Ruimte voor Erfgoed.
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