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In deze Bron o.a:

Meer zielen…

‘Geslaagd’
Ds. Regina Davelaar daagt je
uit om te doen!
Lees verder op pagina 7>>

Zowel in de horeca als in de kerken gaan de versoepelingen door.
De kerkenraad van de Bronkerk
volgt dan ook het advies van het
landelijk overlegorgaan (zie pag.
3). Dat betekent dat de afgelopen
zondagen, na bijna anderhalf jaar,
weer door een groepje gemeenteleden gezongen mocht worden!
Zachtjes meezingen mag en menigeen kon dat ook niet laten. Samen zingen werkt verbindend en
is een wezenlijk onderdeel van de
dienst. Naast de medewerkers, die
een taak hebben in de dienst, mogen er nu weer 6o anderen komen.
Het is bijna een reünie! Blij jou ook
te zien? Hopelijk kunnen we over
een paar weken de deuren weer
wagenwijd open zetten en uit volle borst samen zingen. We zien er
naar uit!

Crowdfunding
… een mooi speelveld in
Ugchelen.
Lees verder op pagina 9>>
Mooie opbrengst plantenmarkt
Home & Garden …
Lees verder op pagina 9 >>

Volgende Bron
laatste voor
zomerperiode
De Bron nr. 13 die verschijnt op woensdag 30
juni, is de laatste uitgave
voor de zomeronderbreking.

Meer vreugd…
En eindelijk, naast de kerk mogen
ook de terrassen weer (beperkt)
open. Ook deze stoelen mogen
weer bezet worden. Genieten van
de vrijheid op anderhalve meter
zonder mondkapje van een heerlijk hapje en drankje, ook in Ugchelen. Het terras ‘achterthuis’ wordt in
het centrum van Ugchelen verruild
voor terras ‘Achterhuus’.

Kopij en advertenties voor dat
nummer moeten uiterlijk maandag 21 juni om 19.00 uur binnen
zijn. Na de zomervakantie, komt
De Bron weer uit op woensdag
30 augustus.

Foto Jan Peter Willemsen

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

Ugchelse haiku
moeder likt het kalf
dat, wankel op zijn poten
zijn moeder likt
Nico van Dam

Stoelendans

Foto: Dirk Reiding
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KERK- EN DORPSBLAD

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
Jan van Middendorp, tel. 5333672
Eindredacteur volgende Bron:
Warner Bruins, tel. 5416403
Fotograaf van deze Bron:
Dirk Reiding, tel. 5336538
Fotograaf volgende Bron:
Johan van Veen, tel. 5062373
Volgende Bron verschijnt op 30 juni
Kopij via: ugchelendebron@bronkerk.nl
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 21 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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Uit de Digitale
Nieuwsbrief
Koffiedrinken
Twee jaar geleden hebben we in
de zomerperiode met een aantal
mensen na de dienst samen koffie
gedronken bij gemeenteleden in
de tuin tijdens de activiteit ‘Welkom
in mijn tuin’ Vorig jaar konden we
dit helaas niet organiseren en ook
deze zomer moeten we afwachten
of we weer met meerdere mensen
bij elkaar kunnen zijn. Wat we
wel kunnen doen is met een klein
aantal mensen na de dienst met
elkaar koffie drinken bij iemand
in de tuin of in de huiskamer!
Als we om ons heen kijken in de
kerk of in onze buurt kunnen we
vast een paar mensen vinden
die het gezellig vinden om even
koffie te komen drinken na de
dienst. Misschien kunnen we ook
een paar mensen uitnodigen die
de dienst nog niet bijwonen! Zo
kunnen we met elkaar gezellige
ontmoetingen tot stand brengen
in kleine, verantwoorde kring in
een zomer vol ontmoetingen met
elkaar! Doet u/doe jij ook mee?
Kerkdiensten met 60
aanwezigen.
Deze week heeft het overlegorgaan overheid en kerken (CIO)
een nieuw advies opgesteld voor
de kerkdiensten. De kerkenraad
heeft deze adviezen overgenomen en met ingang van 6 juni zijn
dit de belangrijkste wijzigingen:
- Kerkdiensten mogen bezocht
worden door 60 aanwezigen, inclusief kinderen, exclusief medewerkers.
- Aanmelden blijft noodzakelijk,
evenals het toewijzen van plaatsen, 1.5 meter afstand houden en
mondkapjes op bij het lopen door
de ruimte.
- Zingen door een zanggroep van
maximaal 4 personen op voldoende afstand onderling en naar de
toehoorders.
De kerkenraad hoopt dat deze
versoepelingen ertoe zullen leiden
dat velen weer de diensten zullen
gaan bezoeken om zo de saamhorigheid als gemeente van Christus weer te mogen ervaren. Wilt u
bij de kerkdienst aanwezig zijn?
U kunt zich vooraf aanmelden via
www.meevieren.nl.
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Kerkdiensten
De Corona-maatregelen zijn
versoepeld. Dat betekent dat er
60 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 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 60 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. Wat betreft
de diensten in Randerode melden wij dat deze voorlopig nog
niet doorgaan.
Zondag 20 juni
BRONKERK
09.30 uur: ds. J. Eldering
(Vaassen)
ONZE LIEVE VROUWEKERK,
Hoofdstraat 18, Apeldoorn.
11.00 uur: Eucharistieviering;
pastoor Hermens, Credo.
Zondag 27 juni
BRONKERK
09.30 uur: ds. J. L. Brevet
(Deventer).

ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering;
pastoor Hermens en diaken R.
Dashorst, Con Passione.

BIJ DE DIENSTEN
Zondag 20 juni
Vandaag is ds Janny Eldering
onze voorganger. Zij is een goede bekende voor ons en we heten haar van harte welkom!
Als u aanwezig wilt zijn in de
dienst, moet u zich aanmelden.
Zie hierboven.
Uit Kind op Zondag: Hij weet het.
Jezus blijft twee dagen in een
Samaritaanse stad, waar veel
mensen tot geloof komen. Hij
vertelt zijn leerlingen dat zij hem
kunnen helpen: zij mogen een
oogst binnenhalen waar ze zelf
geen moeite voor hebben hoeven doen.
We lezen Johannes 4: 27-42
Diaconie collecte: Kerk in Actie
– Noodhulp.
Uitgangscollecte: Sant’Egidio.
Zondag 27 juni
Vanmorgen gaat ds J. L. Brevet
uit Deventer in de Bronkerk voor.
Hij komt voor de eerste keer naar
de Bronkerk en is dan ook extra
welkom. We hopen dat hij zich
snel mag thuis voelen.
Als u aanwezig wilt zijn in de
dienst, moet u zich aanmelden.
Zie hierboven.
Uit Kind op Zondag: Wat heb je
nodig?.
Een hoveling uit Kafarnaüm komt
naar Jezus toe omdat zijn zoon
ziek is. Hij vraagt Jezus om met
hem mee te gaan, voordat zijn
kind sterft. Jezus zegt dat hij
naar huis kan gaan, zijn zoon

Gelukkig worden voor ons de
Corona beperkingen steeds
minder en kan ieder die dat wil
gevaccineerd worden. Maar
hoe is dat voor anderen in de
rest van de wereld? Hebben
we oog voor hen en helpen wij
hen hierbij?
leeft. Later blijkt dat de zoon precies op dat moment genezen is
van zijn ziekte.
We lezen Johannes 4: 43-52
Diaconie collecte: Eigen
diaconie.
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 pakjes drinken, 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
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In gesprek
met wethouder
Jeroen Joon
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Dorpskamer UB weer open
Nu het weer mag, is ook de
Dorpskamer van Ugchelens
Belang weer open. Met uitzondering van dinsdag, dagelijks
van 14.00 tot 22.00 uur. Op die
dagen is van 17.00 tot 20.00 uur
de keuken in bedrijf, voor wie
zich wil laten verwennen met
Toon’s fameuze spareribs. En
zoals altijd staat Gon garant voor
een gezellige sfeer. Veranderen
de richtlijnen van het RIVM, dan
worden de openingstijden aangepast. In de volgende Bron meer
Dorpskamernieuws.
Toon en Gon bij het prototype van
de tent die eerdaags het terras
achter UB tot plek maakt waar
het goed toeven is.

Een mooie, hete zomer?
Nu ook voor airco’s naar
12MNDN
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!”

Er komen gelukkig weer andere,
betere tijden aan. Weer ‘terug naar
normaal’, zeggen ze dan. Want
wat had iedereen zo’n anderhalf
jaar geleden allemaal andere plannen… Desondanks investeerden
vele mensen in en om hun woning.
En nog. Daardoor kon 12MNDN
Duurzaam gewoon doorgaan en
was het zelfs druk. Daarmee prijzen ze zich erg gelukkig!
12MNDN Duurzaam, sinds januari
2020 gevestigd aan de Ugchelseweg 177, adviseert, organiseert en
realiseert duurzame oplossingen.
Naast heel veel zonnepanelen,
plaatst 12MNDN bijvoorbeeld ook
airco’s. Daarvoor en voor algemene elektra-werkzaamheden hebben ze 12MNDN Elektro opgericht.
Een airco noemen zij bij voorkeur
een apparaat voor ‘’elektrisch
koelen en verwarmen’’. Met het

juiste gebruik is dat absoluut een
duurzame bijdrage aan wooncomfort. Mooie toepassing volgens
12MNDN is altijd dat die airco uitstekend ruimtes kan verwarmen,
waarbij de warmte direct voelbaar
is (werkt heel direct), elektrisch
is (waardoor een combinatie met
zonnepanelen ook financieel erg
interessant is) en dus gas bespaart
en dat de airco goed en snel te realiseren is (mits deskundige mensen
worden ingeschakeld!). 12MNDN
Duurzaam / Elektro adviseert u
graag over de mogelijkheden van
zonnepanelen en airco.
Vorig jaar wilde 12MNDN een
‘’openingsfeest’’ houden, helaasging dat vanwege Corona niet door.
Maar het geld dat ze toen per Ugchelse klant in een (goeddoel)potje zouden doen? Binnenkort meer
nieuws daar over.

ReparatieCafé start na
de vakantie
Zoals het er nu naar uitziet, kan
het ReparatieCafé Ugchelen starten op woensdag 1 september.
Daarna is het team elke eerste en
derde woensdag van de maand
aanwezig van 10:00 u - 12:00 uur
in het dorpshuis. Mochten er nog
Corona-regels gelden dan volgen
we die op.
U kunt met al uw apparaten langskomen, mits ze onder de arm

meegenomen kunnen worden.
U kunt in het dorpshuis een kop
koffie kopen terwijl u wacht op de
reparatie. De eigenaar moet aanwezig blijven om over de aanpak
te kunnen overleggen.
De reparaties zijn gratis, maar
uw vrijwillige bijdrage is van groot
belang om onze dienst te kunnen
blijven aanbieden.

Verhuur
campers
Vanaf maart 2021 heeft Camperverhuur Het Loo zich gevestigd in
Ugchelen. Eigenaar Mark Schellinger is gestart met de camperverhuur, na zelf afgelopen zomer een
mooie lange reis met de camper te
hebben gemaakt met zijn gezin. Bij
terugkomst werd hem duidelijk “dit
moeten meer mensen doen”. Het
reizen met een groot gezin in een
camper lijkt een uitdaging, maar met
de juiste tips en tricks helpt Camperverhuur Het Loo jullie graag op
weg om van jullie reis een geslaagd
avontuur te maken, want dat is het!
Ook voor kleinere gezinssamenstellingen beschikt Camperverhuur Het
Loo over luxe campers die voorzien
zijn van alle voorwaarden voor een
heerlijke vakantie. De campers hebben alles aan boord om van jouw
vakantie een topvakantie te maken! Bij Mark aan de tafel begint de
voorpret, met een kop koffie worden
jouw wensen besproken voor de
perfecte start. Camperverhuur Het
Loo helpt je graag op weg.
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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 16 juni
do 17 juni
vrij 18 juni
za 19 juni
zo 20 juni
ma 21 juni
di 22 juni
wo 23 juni
do 24 juni
vrij 25 juni
za 26 juni
zo 27 juni
ma 28 juni
di 29 juni

Joh. 4:43-53
Ef. 1:1-6
Ef. 1:7-14
Ef. 1:15-23
Marc. 4:35-41
Marc. 5:1-20
Marc. 5:21-43
Ef. 2:1-10
Ef. 2:11-22
Ef. 3:1-13
Ef. 3:14-21
Ezech. 45:1-9
Ezech. 45:10-25
Ezech. 46:1-18
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OVERWEGING

Geslaagd
Heb jij vorige week vol trots de vlag uitgehangen
en je schooltas aan de wilgen? Gefeliciteerd! Wat
een heerlijk gevoel. Je hebt het gehaald! De komende weken krijg je je diploma in handen en heb
je écht vakantie! En daarna… volgt een heel nieuw
avontuur.
Maar het kan ook zijn dat je een telefoontje kreeg
met slecht nieuws. Je hebt een herkansing en daar
hangt nu alles vanaf. Je werkt je een slag in de
rondte in de hoop dat het goed komt… Of het is
nog erger, er is geen kans meer voor jou, je bent
gezakt, het is niet gelukt. Je uitzinnige klasgenoten, de wapperende vlaggen, de coronaproof examenfeestjes: het zijn slagen in je gezicht. Je kan
wel door de grond zakken van ellende.
Wanneer ben je eigenlijk geslaagd? Is dat alleen
als je je examens haalt? En daarna een goede
baan en een hypotheek voor een mooi huis?
Als je op zoek bent naar een succesvol leven en
een vervolgopleiding die daarbij past, dan kan je
je laten leiden door het rijtje: ‘Met deze studies
verdien je het meeste geld’. Het zal je niet verbazen dat mijn opleiding – theologie – niet in het rijtje
voorkwam. Sterker nog, het staat in het rijtje met
studies waarmee je het minste geld gaat verdienen. Zo geslaagd ben ik dus blijkbaar niet…
En daarom ben ik nu blij met een boek als de Bijbel.
Daarin gaat alle aandacht juist naar degenen die in
ogen van anderen niet geslaagd zijn, naar degenen
die buiten de groep vallen, naar de ‘mislukkelingen’.
Er staan bekende en minder bekende spreuken in,
eentje daarvan gaat als volgt: “Alleen de zegen van
de Heer maakt rijk, zwoegen voegt daar niets aan
toe.” (Spreuken 10:22)

Ik vind dat heerlijk ontnuchterend. Natuurlijk is het
belangrijk om je best te doen op school, natuurlijk
is het makkelijker om een baan te vinden met een
diploma op zak, natuurlijk levert hard werken geld op
en dat is fijn. Maar weet je wat nog veel belangrijker
is? Dat je een plek vindt waar je iets kan betekenen
met de talenten die jij in huis hebt. Dat maakt pas rijk,
dat maakt pas echt gelukkig!
Ds. Regina Davelaar
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Mooie opbrengst
Plantenmarkt.

Het hele voorjaar hebt u een
oproepje kunnen lezen in de
Bron van de medewerkers van
de Home & Garden kraam om
uw zelf geweekte planten te
schenken zodat zij een verkoop
konden houden. Aan die oproep
is gehoor gegeven en hoe. Hele
mooie en bijzondere platen
stonden zomaar voor de deur
op de Bogaardslaan bij Nelly
en ook op klein Hattem stond er
regelmatig een doosje of kratje met plantjes. Er werden ook
planten opgehaald op afspraak.
Bij Woppy, waar de verkoop vorig jaar gehouden is moest de
aanhanger zelfs twee keer geladen worden om alles te vervoeren naar het verkoopadres
van dit jaar. Tijdens de verkoop
troffen we het niet zo met het
weer, maar de planten hebben
er niet van geleden en de kopers die kwamen konden kiezen uit een groot assortiment.
Veel blije gezichten en ook wij
hebben het als team heel gezellig gehad.
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CROWDFUNDING DOOR BURGENBUURT

Geeft u ook voor speelplek in Ugchelen?
De jongste inwoners van
Ugchelen
verdienen
een
mooie, groene en uitdagende
speelplek. Een plek waar alle
type kinderen hun fantasie in
kwijt kunnen en lekker kunnen
spelen met vriendjes en vriendinnen. Of ze nou van water
houden, schommelen, voetballen, op avontuur willen in het
bos of lekker willen klimmen en
glijden.
Vier buurvrouwen uit de Burgenbuurt, zetten zich al een tijd
heel hard in voor zo’n nieuwe
speelplek aan de Wijenburg.
Dit kost veel geld. Bij de gemeente is subsidie aangevraagd. Half juli wordt bekend
of deze toegekend wordt. Eén
van de eisen is, dat duidelijk is
dat er in Ugchelen een groot
draagvlak is voor een speelplek. Dit moet gerealiseerd worden door vooraf een bedrag in te zamelen voor de financiering. Het is dus heel erg belangrijk dat dit doelbedrag (of meer!) gehaald
wordt om de kans te vergroten.
De speelplek kan niet tot stand komen zonder donaties. Dank aan iedereen die al gedoneerd heeft,
en aan iedereen die gaat doneren, en aan de zakelijke sponsoren: AH van den Heuvel, Gall & Gall

Foto: Dirk Reiding
van den Heuvel, 12MNDN Duurzaam, Buurman
Makelaardij, Snackbar ‘t Bikkertje, IJskaffee de
Kei, Leliveld Boomservice, Meer dan bloemen,
HM Schilderwerken, Ombu, Klussenbedrijf Mensing en Dorpsraad Ugchelen.
Meer informatie of doneren? Scan vóór 28 juni
de QR code of ga naar: www.voorapeldoorn.nl/
speelplek. Bedankt voor uw gift!

De opbrengst is geweldig net
iets meer dan 900 euro. Het
Home & Garden team bedankt
iedereen die iets ingebracht
heeft zonder u konden we deze
markt niet houden en waren we
niet tot dit bedrag gekomen.
Blijf vooral stekken en scheuren voor volgend jaar, maar
dan weer ‘gewoon’ voor op de
kraam op de Waterloopleinmarkt.
Hartelijk dank,
Nelly en Hettie

Vakantiegeld Samen Delen 2021 groot succes!
Dankzij de inzet van heel veel
mensen is de actie Vakantiegeld
Samen Delen dit jaar een groot
succes geworden! Veel mensen
hebben een deel van hun vakantiegeld gegeven aan andere
plaatsgenoten. En zo maken we
in de gemeente Apeldoorn met
elkaar veel mensen blij. Fijn om
te merken dat zoveel mensen geloven in samen delen! En mooi
om te ervaren hoe zoveel kerken
hierin samenwerken. Een teken
van verbondenheid.
Deze actie vanuit de kerken is dit
jaar voor de tiende keer gehouden

in de stad Apeldoorn, in Beekbergen, Lieren, Loenen, Ugchelen,
Hoog Soeren, Beemte Broekland
en in Wenum – Wiesel. Er is weer
een recordbedrag gedoneerd, de
meest recente stand (4 juni) is
€ 141.797,68.
Een fantastisch resultaat waar we
ieder die daaraan heeft bijgedragen hartelijk voor willen danken.
De actie is nog niet voorbij. In de
komende weken zullen vrijwilligers de bijdrage persoonlijk aan
de aanvragers overhandigen. We
hopen op mooie ontmoetingen.
Zo hopen we ook de dat de actie

ons bewust maakt van de grote
verschillen die er in onze samenleving zijn en die alleen maar groter worden. En dat mensen die
het minder getroffen hebben in
het leven, zich gezien weten.
Diaconale werkgroep Vakantiegeld Samen Delen Ugchelen
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Burendag 2021! Kom je huis uit!
Weet u nog wie uw buren zijn en heeft u ze ook gemist de afgelopen anderhalf jaar? Of woont u in een
nieuwe wijk waar steeds weer nieuwe bewoners bijkomen? Dan is er nu de mogelijkheid (opnieuw) kennis te maken. Op zaterdag 25 september organiseert
het Oranjefonds de nationale Burendag en we willen
dat dit jaar groots aanpakken in Ugchelen! Een werkgroep heeft het plan bedacht dat elke buurt, straat of
woonerf op 25 september een gezellige bijeenkomst
organiseert. Dat zou een koffiemorgen kunnen zijn
van tien tot twaalf uur of een aangeklede borrel van
vier tot zes uur. Zet de tafels en stoelen buiten op
de stoep, op de parkeerplaats, het grasveld of waar
maar ruimte is.

Om het in uw buurt of straat te kunnen regelen zoeken wij per buurt of straat twee contactpersonen. De
werkgroep zal hun van informatie en materiaal voorzien waarmee zij in hun buurt aan de slag kunnen.
Wat zou het fantastisch zijn als Ugchelen weer het
oude Ugchelen wordt met alle gezelligheid en saamhorigheid die zo kenmerkend waren voor ons dorp.
Doet u mee?? Contactpersonen kunnen zich tot uiterlijk 26 juni aanmelden bij: voorzitterjr@bronkerk.nl
Voor meer informatie: 06 10917060

Op dinsdag 6 juli, de eerste dinsdag van de maand, treffen wandelliefhebbers elkaar om half tien
bij Tennisclub Ugchelen aan de
Ugchelsegrensweg 10. Op dit moment is de route nog niet bekend,
wel dat ‘ie zo’n twaalf km lang is
en door de mooie omgeving van
het dorp gaat . Deelname is gratis.
Meer informatie op
wandeleninugchelen@gmail.com

Om het u makkelijk te maken is de werkgroep bezig
met horecaondernemers pakketten samen te stellen
die u als buurt kunt afnemen. Door subsidies aan te
vragen en een bijdrage van de horeca en Ugchelse
bedrijven proberen we de kosten daarvoor tot een
minimum te beperken. Met diverse muzikanten, muziekgroepen en koren is contact om het gebeuren in
uw buurt of straat muzikaal op te vrolijken.

Kunstroute in eigen tuin.

Wandelen
in Ugchelen

Foto: Johan van veen
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TROTS OP UGCHELEN

Gouden tor, kleurkever
Verkeer(d)
Ugchelen, een mooi dorp waar
je rustig en veilig kunt wonen.
Zolang je binnen blijft, want een
snelheidsbeperking tot 30 km
in ons dorp lijkt niet voldoende te zijn. Gelukkig hebben de
Hoenderloseweg en Ugchelseweg verkeersdrempels gekregen om de snelheid eruit te
halen. Een beetje te laag als je
het mij vraagt, maar goed, niet
zeuren…. Een stap in de goede
richting! Nu zijn er meer wegen
waar een snelheidsmaatregel
geen overbodige luxe zou zijn.
De Albert Schweitzerlaan en
Molecatenlaan schijnen ook een
30 km zone te zijn. Bewoners
wachten op de eerste klappen
van chauffeurs die het met de
snelheid niet zo nauw nemen
en zijstraten negeren. Nu we het
toch over het verkeer hebben;
waarom geen eenrichtingsverkeer bij de uitrit van Albert Hein
zoals bij de Dekamarkt? De nauwe doorgang met geparkeerde
auto’s, fietsers en klanten die
de straat oversteken, vrachtwagens die laden en lossen. Het
vraagt om ongelukken. Zeker
als er ook nog een ‘scooter to
go’ pontificaal op de stoep voor
de ingang staat geparkeerd. Die
versperren sowieso op meerdere plaatsen regelmatig de doorgang voor wandelwagens, rolstoelgebruikers en kinderen op
kleine fietsjes. Om veilig over te
kunnen steken verdienen de zebrapaden bij Maassen ook meer
aandacht. Maak er nog eentje bij
tegenover de kapper. Nu ik toch
met mijn frustratie bezig ben wijs
ik ook nog even op de Zr Meyboomlaan, waar doorgesnoven
gasten niet meer beseffen dat op
die weg veel wandel- en fietsverkeer is.
Is het u trouwens ook opgevallen dat er veel meer verkeer in
en door Ugchelen rijdt. Geen bestemmingsverkeer, maar sluipverkeer dat de rondweg mijdt.
Ook dat lossen we met een paar
fikse drempels op. Nu er toch
geen bus meer rijdt is dit snel te
regelen. Toch? Wat kunnen we
zelf doen? Heel Ugchelen op de
fiets!
Een verkeersplan voor Ugchelen! Gelukkig hebben we weer
een dorpsraad!

Dit zijn tijden (geweest…)
waarin je niet ver van huis
komt. Saai. Wie het geluk
heeft dat zijn huis voorzien is
van een tuin met een interessant plantenleven, heeft daar
een schat aan visueel vertier.
Niet zelden tref je tussen blad
en bloemen insecten aan die
ware meesterwerkjes van de
schepping zijn. Als je camera ze kan vereeuwigen, is het
helemaal mooi.
De Ruit bloeit. Een fotogenieke plant, zeker als je in staat
bent de bloempjes dichtbij te
halen. De vrouw des huizes,
die de baas is ook in de tuin,
vindt dat je de borders liefst van
een afstandje moet bekijken; ik
zoom liever in. Zo kwam ik ook
de gouden tor tegen, een bladsprietkever, met oogverblindende kleuren in groen en goud.
De wetenschappelijke familienaam Scarabaeidae voert terug naar het oude Egypte waar
scarabeeën sieraden waren in
de vorm van mestkevers. Heilige dieren, waarvan
gedacht werd dat ze zo maar uit het niets geboren
werden uit de mestballen van het huisvee.
De gouden tor voedt zich met plantensappen en
stuifmeel, niet speciaal van planten in siertuinen,
maar eerder van vlier, meidoorn en wilde roos. Hij
zoekt de zon op. Zijn vlucht is opvallend en wijkt af
van die van zijn soortgenoten. De vleugels van de
gouden tor zitten onder zijn rugschilden en komen
daaronder vandaan als hij het luchtruim kiest. De
larven van bloemsprietkevers heten engerlingen,
geel/wit van kleur met een c-vormig lijf. Ze leven

onder meer in en van vermolmd hout van wilg en
eik. De gouden tor levert met zijn behaard onderlichaam zijn bijdrage aan het de instandhouding van
plantenleven; de engerlingen nestelen zich soms
onder de grasmat van siertuin of sportaccommodatie en tasten daar de wortels aan. Engerlingen
zijn een lekkernij voor mollen, maar daarmee kom
je van de regen in de drup.
Tekst en foto: Jan van Middendorp
(nb Op de site van de Bronkerk staan alle foto’s
van deze uitgave in kleur)

OOK UGCHELEN: Saamhorigheid
Ik fiets op 27 april door Ugchelen en zie overal
versierde tafeltjes en daaromheen versierde kinderen en volwassenen, die druk bezig zijn om formulieren in te vullen. En dat allemaal onder een
helblauwe lucht en een stralend zonnetje. Tegelijkertijd ben ik onderweg om plaatjes te ruilen voor
het boek Trots Op Ugchelen. En ik realiseer me
daarbij dat het onwijs belangrijk is voor een dorp
om verbindende activiteiten te organiseren. Koningsdag is zo’n mooie gelegenheid en keert elk
jaar wel weer terug.
Gelukkig blijft het daar niet bij. Ugchelen is actief.
We kennen ook de Theaterstraat en de Kunstroute. Allemaal activiteiten die door Ugchelenaren
intensief bezocht worden en hun waarde hebben
bewezen. Bezoekers stromen toe, ook van buiten
het dorp.
Dan spreken we nog niet over de ontvangst van
Sinterklaas en muziekactiviteiten, en niet te vergeten de Waterlooplein markt en de braderieën.

Eigenlijk missen we daarvoor in Ugchelen een
centraal plein. Nieuwkomers en buitenstaanders
missen dat.
Wat ook een fantastische bijdrage zou zijn, is het
oprichten van een museum in Ugchelen. Was het
niet mooi geweest als we een Marius van Dokkum
museum hadden gekregen; helaas palmde Harderwijk hem in. Maar ook een Jack Maris museum
zou prachtig zijn.
En dat had natuurlijk prachtig in een inmiddels
gesloopte wasserij kunnen komen. De Ugchelse
kunstenaar Janell had zelfs al een plattegrond getekend voor het inmiddels gesloopte pand aan de
Ugchelseweg.
Misschien moeten we maar eens een crowdfunding actie gaan organiseren voor ons eigen museum.
Theo Tomassen
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