Uitgever: Bronkerk Ugchelen

Tent voor
terras van
Dorpskamer UB

Woensdag 2 juni 2021 - 58e jaargang nr 11

Home en Garden verkoop

Onder de huidige Coronamaatregelen is horeca vooral een buitengebeuren. Toon
en Gon van UB’s Dorpskamer
speelden erop in met een spareribs drive-thru op zondagmiddag. Het grote terras achter UB leek een perfecte kans
voor een drankje en een hapje
buiten, maar onoverdekt en
ongezellig…
Het vindingrijke stel vond er
wat op: een grote tent die het
terras opeens veel mogelijkheden biedt. Om de aanschaf
mogelijk te maken, werd een
crowdfund actie opgezet. Met
veel succes, want na een week
was het benodigde geld al binnen. Over veertien dagen staat
‘ie er! Op pagina 5 van deze
Bron doen Gon en Toon hun
verhaal.

Foto: Theo Logtenberg

Ugchelse haiku
de motor loopt weer
wat een mooi geluidje, hè?
grijnst de wegenwacht
Nico van Dam

Zomer!

Dit jaar geen verkoop op de Waterloopleinmarkt maar aan Klein Hattem ging de verkoop van stekken, zaailingen
en potten gewoon door. Zie voor een verslag pagina 9.

Jaarvergadering Ugchelens Belang
Uniek in de geschiedenis van UB: digitaal vergaderen! De jaarvergadering kon immers niet op de
gebruikelijke, gezellige, manier plaatsvinden in
het dorpshuis. Via Microsoft Teams werd op donderdagavond 27 mei digitaal vergaderd over een
agenda van een tiental punten. Op deze wijze konden een aantal adspirant leden formeel worden benoemd en een aantal stukken rechtsgeldig worden
vastgesteld.
Monique Nijhof leidde als secretaris de vergadering
en Sanne van Beek verzorgde de hosting. Het bestuur van UB is nu weer formeel in functie, nadat
ze hun werk de afgelopen jaar informeel hadden
opgepakt. Monique Nijhoff en Joan van Buren traden af, maar waren herkiesbaar en werden beiden
opnieuw benoemd. Jos Arends moest om gezondheidsredenen voortijdig zijn werk als penningmeester staken. Marco Buisman nam het van hem
over. Gelukkig kon Jos wel weer aan de vergadering deelnemen. Harry Broekhuis heeft zijn functie
neergelegd omdat hij nu wel erg veel hooi op zijn
vork heeft. Op de achtergrond blijft hij ondersteu-

ning geven en zal hij nieuwe leden inwerken.Als
nieuwe bestuursleden zijn Marco Buisman en Marcel Telgen benoemd. Tiemen Meijer, Marcel van
Leur, Edith Brink en Sanne van Beek zijn de nieuwe
adspirant bestuursleden. De voorzittersfunctie blijft
alsnog vacant.
Het jaar 2020 was arm aan activiteiten. Bijna niets
van wat gepland was kon doorgaan. Maar de oliebollenactie en de Sinterklaasactie voor de jeugd,
dié waren heel succesvol. Er kwamen ruim honderd
nieuwe leden bij! Ook werd de gelegenheid benut
om de website geheel te vernieuwen: www.ugchelensbelang.nl
In dit najaar hoopt het bestuur weer een ledenvergadering in het Dorpshuis te kunnen organiseren.
Digitaal vergaderen is heel zakelijk: nog nooit was
zo’n vergadering binnen drie kwartier klaar…! Maar
die werkwijze maakt het toch wat moeilijker om met
elkaar te discussiëren en om elkaar te inspireren.
Nico van Dam
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Verspreiding in Ugchelen:
om de 14 dagen huis-aan-huis
Oplage: 2800 exemplaren
De Bron digitaal: www.bronkerk.nl
Opmaak: Lutim, www.lutim.nl
Druk: VESO, www.vanelst.org
Eindredacteur van deze Bron
Chris de Winter, tel. 06-10917060
Eindredacteur volgende Bron:
Jan van Middendorp, tel. 5333672
Fotograaf van deze Bron:
Theo Logtenberg, tel. 5336253
Fotograaf volgende Bron:
Dirk Reiding, tel. 5336538
Volgende Bron verschijnt op 16 juni
Kopij via: ugchelendebron@bronkerk.nl
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 7 juni 19 uur
Coördinator advertenties:
Teun van Amersfoort, tel. 5411491
bronadvertenties@bronkerk.nl
Verspreiding en bezorgklachten:
bronbezorging@bronkerk.nl
tel. 5422382
PRAKTISCHE GEGEVENS KERK
Kerkelijk centrum:
“Bronkerk” en “De Duiker”
Hoenderloseweg 10, 7339 GH
tel. 5334859
Beheerder: Mw. Angelike Soulier
beheerder@bronkerk.nl
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.: vacature
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
Huisartsenpraktijk Ugchelen
M. Flenter-Tiemessen, T. Rekveldt en
I. Roodenburg-Nouwen
Bogaardslaan 56, tel. 5333361
Huisartsenpraktijk Ugchelse Kei
C.J. Haverkamp en T. Mons
Bogaardslaan 56, tel. 5331510
Tijdens avond, nacht en
in het weekend tel. 0900-600-9000
Alarmnummer: 112
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‘Wij gedenken’ voor alle
Ugchelenaren
Waarschijnlijk kent u de rubriek ‘Wij gedenken’ wel. Daarin staat een waardig stukje dat
rechtdoet aan de persoon die
recentelijk is overleden. Tot op
heden zijn deze stukjes alleen
van gemeenteleden van de
Bronkerk, maar daar willen we
verandering in aanbrengen. De
Bron is er voor heel Ugchelen,
daarom is de redactie van de
Bron van mening dat iedereen
in het dorp recht heeft op een
eerbiedig ‘Wij gedenken’.
Vanaf nu is het mogelijk om
als familie of vrienden van een
overleden dorpsgenoot een
levensverhaal te laten plaatsen. Omdat we begrijpen dat
niet iedereen zo maar een
tekst voor een ‘levensverhaal’
kan schrijven die voldoet aan
de (redactionele) regels is er
een contactpersoon die u kunt
bellen of mailen voor een afspraak. Samen wordt er dan
een tekst opgesteld en eventueel voorzien van een foto in
de Bron geplaatst. De redactie
van de Bron is en blijft in alle
gevallen (eind)verantwoordelijk voor de te plaatsen teksten
in de Bron en behoudt zich
daarom het recht toe om een
tekst aan te passen.
Mocht u hiervan gebruik willen
maken dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon
(anjavanderhart@upcmail.nl)
of met de redactie (wbruins@
ziggo.nl).

Uit de Bijbel
wo 2 juni
do 3 juni
vrij 4 juni
za 5 juni
zo 6 juni
ma 7 juni
di 8 juni
wo 9 juni
do 10 juni
vrij 11 juni
za 12 juni
zo 13 juni
ma 14 juni
di 15 juni
wo 16 juni

Johannes 3:31-36
Ezechiël 42:1-12
Ezechiël 42:13-20
Ezechiël 43:1-12
Marcus 3:20-35
Marcus 4:1-12
Marcus 4:13-20
Marcus 4:21-34
Ezechiël 43:13-27
Ezechiël 44:1-16
Ezechiël 44:17-31
Johannes 4:1-12
Johannes 4:13-26
Johannes 4:27-42
Johannes 4:43-53
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Kerkdiensten
De Corona-maatregelen zijn
iets versoepeld. Dat betekent dat er weer 30 mensen
bij een viering in de Bronkerk aanwezig kunnen zijn.
De kerkdiensten in de Bronkerk
zullen via www.kerkomroep.nl
digitaal te beluisteren zijn. Voor
het volgen van de dienst met
beeld kunt u op de website van
de Bronkerk een link vinden naar
Bronkerk Ugchelen – YouTube.
Als u bij een kerkdienst aanwezig wilt zijn, moet u zich
daarvoor wel aanmelden via:
www.meevieren.nl
Raadpleeg
de website van de Bronkerk
(http://www.bronkerk.nl)
voor
actualiteiten. In de Onze Lieve
Vrouwekerk kunnen 30 kerkgangers de viering bijwonen. Niet bekend is wat verder in de komende
tijd mogelijk wordt. Houd daarvoor de website van de Emmaüs
parochie in de gaten.(http://www.
emmaus-apeldoorn.nl) De vieringen zijn ook online te volgen.
Ook als u bij de kerkdienst in de
Onze Lieve Vrouwekerk aanwezig wilt zijn, moet u zich daarvoor
aanmelden via: www.meevieren.
nl. De diensten in Randerode
gaan voorlopig nog niet door..
Zondag 6 juni
BRONKERK
09.30 uur: ds. E. van Iperen –
Maaltijd van de Heer.
ONZE LIEVE VROUWEKERK,
Hoofdstraat 18, Apeldoorn.
11.00 uur: Eucharistieviering;
pastoor Hermens, mmv Sostenuto.

Zondag 13 juni
BRONKERK
09.30 uur: ds. A. R. Davelaar.
16.00 uur: Feestje in de kerk
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering;
pastoor Hermens en diaken R.
Dashorst, Gregoriaans.

BIJ DE DIENSTEN
Zondag 6 juni
Vandaag is ds Eline van Iperen
onze voorganger. We vieren de
Maaltijd van de Heer. Wat fijn dat
dit weer sinds een lange tijd kan!
Als u aanwezig wilt zijn in de
dienst, moet u zich aanmelden.
Zie hierboven.
Uit Kind op Zondag: Johannes
en Jezus.
De leerlingen van Johannes de
Doper ontdekken dat Jezus en
zijn leerlingen ook mensen dopen – net als Johannes. Het lijkt
op concurrentie, maar daar denkt
Johannes anders over. Als de
mensen aan hem vragen wat hij
daarvan vindt, antwoordt Johannes dat Jezus groter moet worden en hij zelf kleiner.
We lezen Johannes 3: 22-36
Diaconie collecte: Kerk in Actie
– Werelddiaconaat.
Uitgangscollecte: Sant’Egidio..
Zondag 13 juni
Vanmorgen gaat ds Regina Davelaar in de Bronkerk voor.
Als u aanwezig wilt zijn in de
dienst, moet u zich aanmelden.
Zie hierboven.
Uit Kind op Zondag: Wat doe je
hier?.
Jezus raakt in gesprek met een
Samaritaanse vrouw. Hij vraagt
haar om water, terwijl Joden nor-

Water; Water van de Doop;
Levend Water; Water - eerste
levensbehoefte;
Water in Jezus leven gevend.
maal niet met Samaritanen omgaan. Jezus vertelt deze vrouw
over levend water. Hij maakt haar
duidelijk dat hij de Messias is, die
zou komen..
We lezen Johannes 4: 5-26
’s Middags is er voor kinderen,
hun ouders en/of grootouders
weer een Feestje in de kerk! Er
worden verschillende activiteiten
gedaan, natuurlijk een verhaal
verteld en er is muziek. (Zie ook
verder in dit blad)
Diaconie collecte: Kerk in Actie.
Uitgangscollecte: Sant’Egidio.
BEREIKBAARHEID PREDIKANTEN
Ds. Regina Davelaar: bij voorkeur op maandag, dinsdag en
donderdag - 06 1283 7524
Ds. Eline van Iperen: bij voorkeur
’s morgens op maandag tot en
met vrijdag - 055 8438214
MELDPUNT BIJ OVERLIJDEN
Marinus Ditzel, tel. 06-3482 7579
b.g.g. Ans van Amersfoort, tel.
06-5558 8273

Voedselbank
in juni
In de maand juni sparen we
voor de Voedselbank; Voor
de kinderen kleine pakjesdrinken, snoepgoed, koeken e.d.
Ook andere houdbare producten zijn altijd welkom.
Zolang er online kerkdiensten
of beperkt aantal bezoekers
zijn kunnen de producten ook
afgeleverd worden op zaterdagochtend van 9.00- 12.00
uur in de krat voor de garagedeur aan de Karhulstraat 19.

DE BRON 02-06-2021
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In gesprek met
gebiedswethouder
Jeroen Joon
Wilt u iets vertellen of heeft u
een vraag voor Jeroen Joon, de
gebiedswethouder voor Zuid en
Ugchelen? Dat kan! Elke maand
(video)belt wethouder Joon met
inwoners van Apeldoorn Zuid en
Ugchelen tussen 9.00 en 10.00
uur. Het eerstvolgende moment
is vrijdag 18 juni a.s. U kunt zich
aanmelden door een mailtje te
sturen naar wethouderjoon@
apeldoorn.nl. De wethouder belt
u dan op voor een gesprek.
Op afstand, maar toch dichtbij
Jeroen Joon is gebiedswethouder voor Apeldoorn Zuid en het
dorp Ugchelen. Dat betekent dat
hij speciale aandacht heeft voor
de wijk en het dorp. Voor de coronacrisis was hij regelmatig te
vinden in Zuid of in Ugchelen.
Jeroen Joon: “Ik vind het belangrijk om te horen wat er leeft.
Wat mensen prettig vinden aan
het wonen en werken in Zuid of
Ugchelen. Maar ook waar ze tegenaan lopen en waar problemen
zitten. Juist in deze corona-tijd is
het belangrijk dat mensen hun
verhaal kwijt kunnen. Ik kan nu
niet zo makkelijk op mensen af
stappen, vandaar dat ik iedereen
van harte uitnodig om even te
bellen!”

Oproep Tijdschriften
We willen graag nieuwe tijdschriften voor onze bewoners van Rumah Saya. Ze lezen graag, maar
onze voorraad mag aangevuld en
vernieuwd worden.
Alvast dank!
Afleveren bij:
Marjan ten Caten
Receptioniste/gastvrouw
Verpleeghuis Rumah Saya
Klein Hattem 34
Ugchelen

Zomer Challenge
Zomerstop bij voetbal, hockey of
een andere sport? Doe dan mee
aan de Zomer Challenge bij TC
Ugchelen! Wil je graag fit blijven
in de zomer? Sport je vaak binnen en wil je in de zomer graag
naar buiten? Of wil je gewoon
een paar maanden tennissen?
Dan dagen we jou en je vrienden uit voor de Zomer Challenge! De Zomer Challenge is een
compact lidmaatschap, voor jong
en oud, waarbij je van 15 mei tot
30 september vrij kunt tennissen
wanneer het jou uitkomt. Meer
weten? https://www.tcugchelen.
nl/zomerchallenge.
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GOED NIEUWS!

Toch Kunstroute dit jaar?
In januari heeft u een stukje kunnen lezen over de
Kunstroute, gaat deze wel of niet door, welk risico
nemen we in Coronatijd en hebben we mogelijk nog
een escape zodat we financieel gezond kunnen blijven, hoeveel kunstenaars willen mee doen dit jaar
en wanneer weten we zeker of het licht op groen
staat. Het was een stukje over enthousiasme maar
de ondertoon was onzekerheid. Nu hebben we goed
nieuws!!! Wat ons betreft kan de Kunstroute doorgaan!
Een aantal zaken hebben we onder voorbehoud
kunnen regelen. Meer dan voldoende kunstenaars
hebben zich aangemeld en afspraken voor een soepel verloop van deze negende editie zijn gemaakt.
Een aantal zaken gaan een beetje anders lopen dan
andere jaren omdat het zomaar kan gebeuren dat de
Kunstroute toch niet door kan gaan.
De expositie in Randerode zal deze keer niet doorgaan, helaas. De volgende editie, als alles rondom
Corona stabieler is zullen we zeker extra aandacht
gaan geven aan de gastvrijheid van Randerode en
deze mooie vorm van kunst exposeren.
Iedereen in Ugchelen kreeg het inmiddels bekende
fraaie boekje met foto’s en teksten mee met de huis
aan huis verspreiding van ons dorps/ kerkblad “De
Bron”. Dit jaar hebben we gekozen voor een soort
“folder” van vier kantjes waarin alle benodigde informatie over de Kunstroute staat. Van de kennis-

making met de
kunstenaars
en de gastexposanten,
welke dagen
de
kunstenaars
mee
gaan doen, tot
de plattegrond
met adressen.
Het wordt een
kleurrijk
en
informatief
geheel.
Anders dan het
vertrouwde
boekje maar
met
genoeg
informatie. In augustus zal het bestuur een definitief
besluit nemen of de Kunstroute op 2 en 3 oktober
ècht door kan gaan. We volgen de Coronacijfers en
maatregelen op de voet en we willen een verantwoord besluit nemen zodat de exposanten en inwoners van Ugchelen (en ver daar buiten), zich veilig
voelen bij dit gezellige, boeiende en verbindende
evenement.
Heeft u nog mooie tips of ideeën, mail gerust naar
kunstrouteugchelen@gmail.com. We houden u op
de hoogte van de ontwikkelingen.

Waarom een crowdfunding actie voor een tent?
Wij, Gon en Toon, zijn horeca ondernemers in Ugchelen
en proberen al meer dan 30 jaar een gezellig ankerpunt
te zijn in de Ugchelense gemeenschap. Ruim twee jaar
waren we in het Dorpshuis bezig zowel qua inrichting
als programmering zaken zo te veranderen dat het
Dorpshuis aantrekkelijker zou worden. De waardering
van de Dorpsprijs 2019 gaf aan dat we op de goede weg
waren. Toen brak in 2020 de Corona uit.
Omdat we een Dorpshuis zijn met horeca, mogen er allerlei dingen niet die in een verenigingsgebouw zonder
horeca wel mogen. Wat in de horeca wel mag, mag in
een verenigingsgebouw weer niet. Het is dubbel moeilijk. Maar we mogen als ondernemer niet bij de pakken
neer zitten. We hebben een zondagmiddag Spareribs
Drive-thru gestart, meer werk gemaakt van website en
Facebook.
Een paar weken geleden mochten de terrassen
weer open. Voor ons met een groot terras achter het
Dorpshuis niet een echte optie, omdat het maar tot
18.00 uur was en ook vanwege de grote open ruimte
waar regen en wind vrij spel hebben. Op een gegeven
moment ontstond het idee om het terras te overkappen
met een tent.
We waren meteen enthousiast. We vroegen de prijs op
en kwamen erachter dat dit niet meer uit onze door Corona geplunderde schatkist te betalen was. Hoe komen
we aan het geld was de grote vraag. Wanneer het precies gebeurde, weten we niet meer, maar ergens in een
gesprek viel het woord crowdfunding. Het enthousiasme
keerde terug en samen met de vrijwilliger die onze website heeft gebouwd, hebben we alles uitgezocht wat er

komt kijken bij crowdfunding en deze actie gestart.
Om 23.00 uur maandagavond hebben we de informatie
over de actie naar de abonnees van de nieuwsbrief gestuurd. Dan wordt het spannend: Is men bereid om ons
te sponsoren voor deze actie. Van maandag op dinsdag
heb ik nog wel even naar het plafond gestaard met de
vraag of het goed zou komen. De actie werd door een
van de nieuwsbrieflezers na zijn donatie gedeeld op zijn
Facebook account met de woorden ‘Graag gedaan Toon
Hartgers. Komt goed. Daar heb je vrienden voor’. Hij
heeft helemaal gelijk gekregen. Na vijf dagen was er al
€ 9000,- gedoneerd.
Allebei zijn we erg onder de indruk. Gon is vooral blij dat
wanneer er met een maandje de tent er staat, ze weer
haar werk/hobby kan uitoefen. Gastvrouw zijn op een
mooi overkapt terras en bezoekers verwennen met een
ouderwetse service. Ik denk dat we nog een keer of wat
een Drive-thru gaan doen. Half juni moet het mogelijk
zijn de maaltijden met een drankje op ons terras onder
de nieuwe tent te nuttigen.
Ik wil natuurlijk wel van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken die heeft gesponsord
of die nog gaat sponsoren. Die de crowdfunding actie
gedeeld heeft of nog gaat delen op Facebook of via een
mail aan Facebook-loze vrienden. Ook als je zelf niet
sponsort om wat voor een reden dan ook, dit delen helpt
ons enorm. Ik wil graag besluiten met de verwachting
dat we jullie eindelijk snel weer eens zullen ontmoeten
op ons overdekt terras en dat we daar enorm naar uitzien.
Gon Bakker en Toon Hartgers

DE BRON 02-06-2021
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OVERWEGING

Pinksteren 2021
We zullen de oecumenische
dienst op deze zondag niet
gauw vergeten. Maar liefst 5
kinderen werden gedoopt. Het
thema was water en vuur, niet
om elkaar te bestrijden, maar
om te verbinden. En dat deed
deze dienst!
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De Creatieve Schepper
mens is geen mens. Onze God hield er niet van alleen te zijn, Hij zocht goed gezelschap.
Daarom schiep hij eerst Adam en Eva. Er zijn kritische mensen die zeggen: Ho, ho, de evolutietheorie
is de enige wetenschappelijk bewezen waarheid. Zij
geloven daarom -althans, dat zeggen ze –niet meer
in het Bijbelse Scheppingsverhaal. Die mensen
hebben, zonder het zelf te weten, een deel van de
waarheid in handen.

De doopouders hadden elkaar beter leren kennen in een
gespreksgroep en mede de
dienst voorbereid. Vanwege
corona konden alleen de familie en naaste vrienden aanwezig zijn, maar veel mensen
hebben ook thuis de dienst
gevolgd. Naast de dopelingen
waren er veel kinderen die
naar de nevendienst en de oppas gingen.
Dopen is een zaak van alle
leden van de Bronkerk en niet
alleen een familieaangelegenheid. Het antwoord op de
doopvraag aan de gemeente
kon thuis gegeven worden,
maar ook door de doopouders
en kinderen een felicitatiekaart
te geven. Daarmee zeggend:
‘Welkom in de Bronkerk!’
Veel brieven en kaarten waren
naar de Bronkerk gebracht om
de ouders te laten weten dat
ondanks hun afwezigheid er
een warme gemeente om hen
heen staat.

Vakantiegeld Samen
Delen 2021
U heeft deze week nog de tijd
om uw gift over te maken voor
Vakantiegeld Samen Delen. In
Apeldoorn groeien ongeveer
2100 kinderen op in armoede. Dat beperkt hen in hun
ontwikkeling. Een sportclub
of muziekles, alles kost geld.
Het zijn soms twee gescheiden werelden: de mensen die
het financieel goed hebben en
de mensen die leven van heel
weinig. In de kerk geloven we
in verbondenheid tussen mensen, in de waardigheid van ieder mens en in samen delen.
De actie Vakantiegeld Samen
Delen geeft daar handen en
voeten aan.
Meer informatie: www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.
nl. Giften kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer
NL69 RABO 037 37 40 298
t.n.v. de Diaconie Protestantse
Gemeente Apeldoorn (PKN)
o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen.

Want de volgorde van de recente evolutietheorie
(duisternis -water -licht -land -planten -vissen -vogels -dieren -mensen) is dezelfde als die in het oeroude scheppingsverhaal! Lees Genesis 1 er maar
op na. Het is eigenlijk best knap dat de Bijbelschrijvers in Genesis 1 er al precies dezelfde volgorde op
na hielden als de pas duizenden jaren later ontstane evolutietheorie, waarvan destijds nog niemand
gehoord had.

Eigenlijk hebben we best een creatieve God, of misschien moet ik zeggen: een creatieve “Schepper”.
Want het Latijnse woord “creator” betekent gewoon
Schepper.
Onze Schepper is dus per definitie creatief. Hij houdt
niet van éénvormigheid. Daarom schiep hij niet alleen het licht, maar ook alle sterren, want één ster
is geen ster. Hij schiep niet alleen de planten, maar
ook alle bomen. Want één boom is geen boom. Hij
schiep niet alleen de vissen, maar ook alle dieren
boven water: één dier is geen dier. Hij schiep niet
alleen de man, maar ook direct een vrouw, want één

Ik denk dan: dat kan geen toeval zijn, dat is nou
God, Hij is echt creatief! Vervolgens schiep onze
creatieve God ook u en mij. Hij wil na Adam en Eva
immers nog steeds graag goed gezelschap.
Maar ben ik elke dag wel die gezellige metgezel
voor mijn Schepper?
Bent u het dagelijks voor Hem? Het leven is soms
zwaar, je kunt eronder gebukt gaan en somber
worden. Maar onze God heeft ons voor iets anders
geschapen: als goed gezelschap, dat elke dag met
Hem wil werken aan zijn creatie. Samenwerken
dus. Immers, één mens is geen mens. En hoe meer
zielen, hoe meer vreugd.
Da’s nog eens Creatief.
Bert Brink

FEESTJE IN DE KERK

Zondag 13 juni 16 uur Bronkerk
Van harte welkom bij een gezellige middag bij
Feestje in de Kerk. Ouders en/of grootouders
gaan met hun (klein)kinderen aan de slag rond het
Bijbelverhaal over Ruth. Geschikt voor kinderen
van ongeveer 3 jaar tot einde basisschoolleeftijd.
We hebben weer leuke activiteiten voorbereid, deze keer
in de vorm van een spel in en
rond de Duiker. Daarna een
verhaal en viering samen in de
kerk. Om 6 uur is het afgelopen. Ruth is een mooi verhaal
en biedt veel mogelijkheden om
er samen mee bezig te zijn en
over te praten.
Deze keer gaan we niet samen
eten, maar de kinderen krijgen
een tasje met passende lekkernijen mee om thuis nog even
van na te genieten. We proberen zorgvuldig met de corona-maatregelen om te gaan.

Opgeven met namen graag via feestjeindekerk@
bronkerk.nl Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee. Ben je nog nooit geweest? Zet de
stap: één keer moet de eerste zijn.
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TUINIEREND UGCHELEN LOOPT UIT

Home en Garden aan Klein Hattem

Ook dit jaar vanwege de coronaregels helaas geen Waterloopleinmarkt in en rondom de kerk. Natuurlijk wordt er dan door het Gardenteam naar een oplossing gezocht om toch de nodige stekken, zaailingen, klein tuingereedschap, potten of kweekbakjes aan de man of
vrouw te brengen. Hettie Wouda woont aan Klein Hattem en toverde
haar tuin om tot een ruimte voor een heus Home en Garden verkoop.
Twee dagen kunnen tuinliefhebbers er terecht van ’s middags 15.00
tot ’s avonds 21.00 uur. Ik kijk mijn ogen uit. Met in mijn hoofd het
liedje van Ja zuster nee zuster: ‘Wilt u een stekkie van de fuchsia?’
betreed ik de tuin. Maar nee, op zulke stekjes hoef ik niet te rekenen. “We hebben alleen vaste planten, maar je kunt dit toch moeilijk
‘stekjes’ noemen” zegt Hettie wijzend op de koopwaar. Ik loop langs
bakken met diverse kruiden, bessenstruiken, hortensia’s en asters,
die al flink uit de kluiten gewassen zijn en zie namen die mij redelijk
bekend voor komen. Na de oproep in De Bron werd massaal gehoor
gegeven aan het inleveren van koopwaar. De traditionele Home en
Garden kraam is voor de Ugchelenaar bekend terrein, dus iedereen
die een tuin heeft bewaart stekken van de eigen planten voor het
jaarlijkse evenement. Er is echt veel te vinden aan mooie planten en
ik vraag me af waar ze alles laat wat niet verkocht wordt.
Geen zorg zegt Hettie, er blijft niet zoveel over. Morgen immers nog
een dag. Er zijn dus in Ugchelen en daarbuiten veel mensen die de
weg weten naar de Home en Garden verkoop. Ik zie dan ook diverse

Foto: Theo Logtenberg
kopers met dozen vol naar hun fiets of auto lopen. Hettie toont mij
haar eigen tuin waar wel stekken staan en zaailingen, die zijn volgend jaar mooi groot. “We zijn het hele jaar hiermee bezig”. Welke
plantensoorten zijn op dit moment erg in trek? Hettie wijst op een
klein plantje met de prachtige naam Corydalis (helmbloem) en op de
Viola labradorica (een piepklein overblijvend viooltje) die als vaste
planten zeer gewild zijn. Ik heb sinds kort ook weer een (kleine) tuin
en loopt verlekkerd rond.
De bonte hosta trekt mijn aandacht, het is al een behoorlijke plant
in een terracotta pot, een echte blikvanger. “Goed voor de slakken”,
zegt een mevrouw naast me. Ik probeer nog een Phlox te scoren,
maar die gaat helaas aan mijn neus voorbij, een andere klant is mij
voor. Ik informeer nog even wie de assistenten zijn die zich bezig
houden met de verkoop. Naast Hettie, zijn haar echtgenoot Tom,
dochter Anne Rieke en vriendin Nelly haar trouwe helpers. Het is
nog steeds droog, het zonnetje schijnt warempel. ”Morgen regen”,
zeg ik tegen Anne Rieke die bij de ingang staat. “Dat is goed voor de
plantjes”, zegt ze lachend. Ik bedank iedereen en ga blij met mijn
bonte hosta naar huis, na eerst betaald te hebben bij Anne Rieke
door middel van het scannen van een QR code op mijn mobiel. Veel
geleerd vandaag.
Ine Koridon
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Sportschool
vrouwen
weer open!
Afgelopen woensdag 19 mei
mocht, na vijf maanden verplichte sluiting van alle sportscholen, hart for her Ugchelen
weer open. En meteen was er
veel belangstelling van vrouwen uit Ugchelen om weer de
30 minuten fitness voor vrouwen op te pakken aan de Bogaardslaan 14G. Behalve dat
het weer goed was de krachten conditietraining op de pakken, vonden de dames het ook
vooral erg fijn elkaar weer te
zien in de sportschool.
Gerrie Derks, eigenares, is heel
blij en dankbaar dat veel dames
lid zijn gebleven en daarmee
haar sportschool hebben gesteund. Zelf heeft zij met haar
collega’s niet stilgezeten en
hebben gedaan wat mocht en
kon: een paar keer per week
live trainingen, online workouts
en later buitentrainingen. Nu
kunnen ze verder gaan waar
het om gaat: een circuittraining
op veilige, hydraulische apparatuur met vrije inloop (reserveren aan de deur) dus op de tijd
dat ze zelf willen. Nooit te oud
om dit te doen, het oudste lid is
85 en de jongste is 22.
Het team hart for her staat te
popelen iedereen persoonlijk
te begeleiden op eigen niveau.
Interesse of meer info? Bel
06-18824663
of
kijk
op
www.hfhugchelen.nl.
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‘Stralende gezichtjes’ in nieuwe school
Leerlingen van De Touwladder en De Bouwhof kunnen
gaan aftellen. In september stappen ze hun splinternieuwe schoolgebouw binnen aan de Bogaardslaan. Renate
van Iersel, clusterdirecteur van Integraal Kindcentrum
PCBO Spreng Ugchelen, blikt alvast veelbelovend
vooruit. “Het is niet normaal, zóveel ruimte om het gebouw heen. Uniek voor een basisschool in de gemeente
Apeldoorn.”
Maandag 10 mei was de primeur voor groepen 1 en 2,
en MAM’s Kinderopvang. De eerste kinderen zijn “enorm
enthousiast”. Ze werden verwelkomd door locatieleiders
Henriëtte uit den Bogaard en Hélène van Waardhuizen.
“Het gebouw is eigenlijk nog mooier dan ik het me had
voorgesteld”, zegt eerstgenoemde. “Het is bijzonder om
betrokken te zijn bij het hele proces, vanaf de visie en de
ontwerpfase tot aan de opening.”
Kenmerkend is de transparante uitstraling. “We halen
de omgeving van buiten naar binnen”, zoals Van Iersel
het omschrijft. Dat open karakter blijkt ook uit de ‘lespleinen’, waar leerlingen uit verschillende groepen kunnen
samenwerken. Nadat ze instructie hebben gekregen in
een apart lokaal, kunnen de schuifdeuren open. Om dit
goed te begeleiden, wordt het team versterkt met onderwijsassistenten. Bijzonder is dat het team van Spreng
Ugchelen bovengemiddeld veel mannen telt, en ook een
vakdocent voor gym.
Wat betreft het onderwijsprogramma, wordt er meer les
op maat gegeven. “We willen extra aandacht kunnen
bieden aan kinderen die dat nodig hebben”, legt de directeur uit. “De afgelopen jaren hebben we daar al naartoe gewerkt, en dat gaan we verder ontwikkelen.”
Er gaan ruim driehonderd leerlingen naar school aan de
Bogaardslaan. Buurtbewoners uitten eerder hun zorgen
over de toekomstige verkeerssituatie, inclusief het parkeren. Van Iersel vertelt hierover: “Een verkeerskundige van de gemeente Apeldoorn heeft naar de situatie
gekeken. Er komen in totaal zeventien parkeerplaatsen
op ons terrein. Maar we zullen ouders en leerlingen sti-

Foto: Theo Logtenberg
muleren om zoveel mogelijk lopend of met de fiets te komen. Het schoolterrein is goed bereikbaar voor fietsers,
dankzij de vier in- en uitgangen. Er komt bovendien een
ophoging in de weg, een verkeersremmende maatregel.
Rond de begin- en eindtijd van school zal het even druk
zijn, maar gelukkig is dat maar kort.”
Onderwijskoepel PCBO Apeldoorn besloot een paar
jaar geleden dat De Touwladder en De Bouwhof gaan
fuseren. Kinderen van de eerstgenoemde school namen
anderhalf jaar geleden al afscheid van hun vertrouwde
stek; hun oude gebouw is inmiddels helemaal gesloopt.
Ze krijgen tijdelijk les op de voormalige locatie van De
Steenbeek. Straks verhuizen ze weer terug naar de Bogaardslaan. Voor leerlingen van De Bouwhof is het allemaal extra nieuw: zij verlaten immers hun vertrouwde
omgeving aan de Nijenbeek. De komende weken staan
in het teken van afscheid nemen, maar ook van kennismaken met nieuwe schoolgenoten. Halverwege juli verhuizen hun spullen naar de nieuwe locatie.
Van Iersel denkt dat de leerlingen snel zullen wennen.
“Als we nu al die stralende gezichtjes zien van de kleuters… dan maakt ons dat best een beetje trots.”
Simon Haverschmidt

Mondzorg Van As breidt uit
Mondzorg Van As gaat de komende tijd uitbreiden, er komt in juni op
vrijdag een tweede tandarts in de
praktijk werken.
Eigenlijk stond die uitbreiding met
een tweede tandarts, naast eigenaar Freddy van As, niet op het
programma. “We merken echter
dat we in korte tijd al bekend zijn in
Ugchelen. Daar zijn we natuurlijk
erg blij mee. Ook uit Apeldoorn en
omgeving melden zich nog steeds
nieuwe patiënten aan. Dan moet je
kiezen. Of je stelt een patiëntenstop
in, of je gaat kijken naar mogelijkheden om uit te breiden met een
tweede tandarts die, in deeltijd, in
de praktijk komt werken. Wij hebben
gekozen voor die laatste mogelijkheid.”
Met ingang van juni komt tandarts Petra Pauw het team
van Mondzorg Van As versterken. Freddy van As: ‘Petra

Foto: Theo Logtenberg
is een degelijke, allround tandarts met wie ik jarenlang
heb samengewerkt. Met haar krijgen we een nog sterker
team om zoveel mogelijk mensen een goede mondzorg
te kunnen leveren’.
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TROTS OP UGCHELEN

Over het boek en de maker
Het etiket ‘duurzaam’.
Duurzaamheid is in. Duurzaamheid is van deze tijd. Als iets duurzaam is, dan is dat ‘goed’. Als iets
niet duurzaam is, dan is dat ‘fout’.
Mensen, bedrijven, ‘start- ups’
die zich met duurzaamheid bezig
houden, zijn goed bezig. Mensen,
bedrijven, ‘niet- start- ups’ die
zich niet met duurzaamheid bezig
houden, zijn fout bezig.
Op mijn werk word ik regelmatig
gebeld door bedrijven die zich min
of meer opdringen als adviseurs
die graag een keer langs komen
om te kijken hoe men het bij mij
duurzamer kan maken. En als je
dan zegt dat je geen belangstelling hebt, dan word je nog net niet
weggezet als onethisch iemand,
maar het scheelt niet veel.
Het begrip ‘duurzaam’ betekent,
in deze context, volgens de Van
Dale: het milieu weinig belastend.
Afgelopen week raakte ik met
een architect aan de praat over
dit onderwerp. En dan specifiek
over duurzaamheid in de bouw.
Zij was betrokken bij de bouw
van sociale huurwoningen. Deze
architect vertelde dat de huidige
marktwerking zich helaas helemaal niet goed leent voor échte
duurzaamheid.
Duurzaamheid
lijkt een etiket te zijn, passend bij
de markt, passend bij het geld. En
daar zit precies het probleem.
Momenteel is de arbeid erg duur
terwijl (tot voor kort) de materialen relatief goedkoop zijn. In de
bouw wordt tegenwoordig heel
veel gelijmd, gekit en met purschuim geïsoleerd. Mooi efficiënt
en zogenaamd energiezuinig,
maar daardoor zijn de materialen nooit meer geschikt voor
hergebruik. En dat is jammer: de
materiaal-kringloop blijft dan achterwege.
Zij gaf een heel mooi voorbeeld:
het is nog steeds goedkoper om
een aantal bomen vanuit het
Amazonegebied te importeren
(vermoedelijk inclusief duurzaamheidsetiket) dan in ons land aanwezige bouwmaterialen geschikt
te maken voor hergebruik. Enkel
en alleen omdat hout en olie relatief goedkoop zijn en arbeid relatief duur. En dat is erg jammer…

Er zijn zóveel verhalen over Ugchelen te vertellen.
En Harry Broekhuis kent er vele… Ik bezocht hem
om met hem te spreken over het bovengenoemde
verzamelalbum. Het werd vooral luisteren…
Harry Broekhuis verzamelt al zijn hele leven materiaal over en uit ons dorp. Daarnaast nam hij in
2017 ook nog eens het Dorps Archief Ugchelen
over. Het vormt samen één groot historisch archief
van Ugchelen. Harry is ook de samensteller van
het, inmiddels vermaarde, verzamelalbum TROTS
OP UGCHELEN. Dat album is een groot succes.
Niet alleen voor Pedro van den Heuvel, als initiatiefnemer, en voor Harry Broekhuis, de samensteller, maar voor héél het dorp!
Het boek is gratis en bij elke €10,- boodschappen krijg je vier gratis plaatjes aan de kassa’s van
AH van den Heuvel. Deze actie loopt al vanaf 29
maart jl. Met tweehonderdzestien plaatjes is het
boek compleet. Je bezit dan een prachtig kijk- en
leesboek over de mooie geschiedenis van Ugchelen en zijn nabije omgeving.
Op 18 mei waren er al drieduizend boeken en
honderdveertig duizend zakjes uitgedeeld! Het
verzamelen van de plaatjes is hot. Het is echt een
dorpsding geworden met veel interactie tussen de
bewoners: de afgifte van plaatjes aan de kassa’s,
het thuis uitzoeken en inplakken, het ruilen met
buren en onbekende dorpsbewoners. En een,
door Harry beheerde, Facebook pagina dient datzelfde doel: het album compleet krijgen. Dagelijks
komen er op afspraak mensen bij hem aan huis,
soms vijftien op één avond…

En dan het genoegen om ze thuis rustig te bekijken, de teksten te lezen en te herlezen. Het leeft
boven verwachting! Door dit succes heeft Pedro
de actie verlengd tot 6 juni 2021. Hij overweegt om
een ruilbeurs bij de winkel te organiseren. Maar
dat kan nu nog niet, want het moet wel veilig kunnen.
Harry is niet alleen zelf trots op Ugchelen, hij
maakt anderen trots met zijn verhalen en weetjes
over ons dorp. Niet alleen beheert hij een archief,
hij is zélf een lopend archief vol herinneringen en
verhalen. Hij is geworteld in het dorp, geboren aan
de Mettaweg, waar ook zijn ouders en grootouders
woonden. Zijn overgroot- en betovergrootouders
woonden in Ugchelen aan de Hoge Vonder 30 (zie
plaatje 72). Hij ging er naar de Casimirschool en
groeide er op. En zijn geheugen heeft veel, héél
veel geregistreerd uit gezonde nieuwsgierigheid!
Zijn fotoarchief omvat nu twintigduizend foto’s.
Trots toont hij me een van zijn oudste foto: een
opname met o.a. de directiewoning, fabriek en
schoorsteen van VHP. Eind negentiende eeuw,
sepia kleurig, op karton…Mensen bezorgen hem
ook materiaal omdat ze weten dat het bij Harry in
goede handen is, en hij het, zoals ook nu voor het
verzamelalbum, op verzoek beschikbaar stelt. Zo
kwam Pedro van de Heuvel twee jaar geleden bij
hem, met dit album als prachtig resultaat.
‘Wanneer komt deel twee?’, vragen mensen hem.
Met daarbij suggesties wat daar dan in zou moeten.‘We zullen zien, is zijn antwoord. Ik heb foto’s
genoeg!’
Nico van Dam

DE BRON 02-06-2021

14

