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Dorpsprijs Ugchelen 2020 alsnog uitgereikt

Laatste Bron
voor de zomer
De Bron die u leest, is de laatste
uitgave voor de zomerperiode.
De volgende, nr. 14, verschijnt op
woensdag 8 september. Kopij en
advertenties moeten maandag 30
augustus bij de redactie binnen
zijn. Voordat het zo ver is, kan
Ugchelen hopelijk van een mooie
zomer genieten.
Redactie De Bron

Goederen WPU
Gedurende de zomermaanden
kunt op de laatste woensdagmorgen van de maanden juli en augustus goederen brengen voor de
Waterloopleinmarkt. Er is iemand
aanwezig tussen 9 en 11 uur.
De goederen die we aannemen
zijn: home & garden artikelen, serviesgoed, lampen, gereedschap,
lp’s, pannen, bestek, speelgoed,
elektra, curiosa en boeken. Kleding, koffers en meubels en andere grote dingen kunnen we helaas
niet aannemen. In de Bron nummer 14, na de vakantie, hopen we
meer informatie te kunnen geven
over brengen van goederen en
eventueel het houden van een
markt in het najaar. Kijk ook op
wwwbronkerk.nl voor actuele
info.

Ugchelse tanka
gebroken schalen
eigeel kleeft nog aan de wand
een droom kwam niet uit
kon ze niet langer broeden
wie of wat kwam er tussen?
Nico van Dam

Redactionele lockdown

De Dorpsprijs 2020 wordt uitgereikt aan vertegenwoordigers van de huisartsenpraktijk, de buurtzorg en Verian.
Foto: Johan van Veen
Zorgmedewerkers bedankt!
De Dorpsprijs 2020 is alsnog uitgereikt. Door Corona
kon de prijs niet toegekend worden in januari tijdens
de nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad in Ugchelens Belang. Op verzoek van vele dorpsgenoten is de
prijs alsnog toegekend aan alle zorgmedewerkers die
zich, beroepsmatig of vrijwillig, tijdens de coronacrisis
bovenmatig hebben ingezet om getroffen coronapatiënten in Ugchelen te verzorgen. De uitreiking vond
vrijdag 25 juni plaats in de huisartsenpraktijk aan de
Bogaardslaan. Naast de medewerkers van de huisartsenpraktijk waren ook vertegenwoordigers van de
buurtzorg en Verian aanwezig.

De prijs, bestaande uit het beeldje van de Papierschepper en een oorkonde met het juryrapport, werd samen
met een bos bloemen overhandigd door de voorzitter
van de commissie Dorpsprijs aan de verschillende
vertegenwoordigers van de zorg. De Papierschepper
en de oorkonde krijgen een centrale plaats in het gezondheidscentrum aan de Bogaardslaan, als blijvende
herinnering. In het najaar wordt nog een herdenkingsboom geplant bij de huisartsenpraktijk. De Dorpsraad
wil op deze manier alle zorgmedewerkers bedanken
namens de inwoners van Ugchelen.
Warner Bruins

Pop-up store sluit deuren
De Waterloopleinmarkt in Ugchelen is
bekend binnen en buiten Apeldoorn.
Maar door de corona-crisis liep alles
anders dit jaar en ook het afgelopen jaar, geen 50e markt, maar wel
spullen in de opslagkelder. Heel veel
spullen die normaal in de winter verkocht werden, zoals kerstartikelen en
speelgoed maar ook sfeerartikelen en
kleding die gebonden zijn aan het seizoen lagen in de opslag te wachten
om verkocht te worden.
Net zoals andere rommelmarkten in
de regio startte het team van de Waterloopleinmarkt een kleine pop-up
store in de kelder van de Duiker. Een
gezellige snuffelkleder die wekelijks

aangevuld werd met nieuwe artikelen. We openden de deuren voor de
eerste keer op woensdag 21 oktober
2020 en zijn tot eind December open
geweest, daarna moesten ook wij
door de RIVM maatregelen sluiten.
Gedurende de eerste maanden van
2021 waren we dicht, maar toen de
loc down opgeheven werd openden
ook wij onze deuren weer. Er zijn heel
veel bezoekers geweest die niet al-

leen wat kochten maar ook regelmatig een praatje kwamen maken. Nu iedereen weer wat vrijer kan bewegen
en alle maatregelen langzaam versoepelen sluiten wij onze deuren per
1 juli. We hopen in het najaar weer
een gewone markt te houden, maar
dat laten we u na de zomer weten via
de website of in de Bron.
We danken alle medewerkers van de
afgelopen maanden voor hun inzet
en we bedanken u voor uw bezoek
en belangstelling en hopen u weer
te ontmoeten op een ‘gewone markt’
want dat is toch waar we allemaal
naar uitkijken.
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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
Warner Bruins, tel. 5416403
Eindredacteur volgende Bron:
Ine Koridon, tel.06 40400576
Fotograaf van deze Bron:
Johan van Veen, tel. 5062373
Fotograaf volgende Bron:
Theo Logtenberg, tel. 5336253
Volgende Bron verschijnt op 8 sept.
Kopij via: ugchelendebron@bronkerk.nl
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 30 augustus 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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Kerkdiensten
De Corona-maatregelen zijn versoepeld. Dat betekent dat er momenteel
meer mensen bij een viering in de
Bronkerk aanwezig kunnen zijn. Ook
zijn de kerkdiensten te volgen via de
kerkomroep en You Tube. Raadpleeg
de website van de Bronkerk (http://
www.bronkerk.nl) voor actualiteiten.
In de Onze Lieve Vrouwekerk kunnen 90 kerkgangers de viering bijwonen.. Houd daarvoor de website van
de Emmaüs parochie in de gaten.
(http://www.emmaus-apeldoorn.nl)
De vieringen zijn ook online te volgen.
Wat betreft de diensten in Randerode melden wij dat deze weer voorzichtig zijn opgestart, maar voorlopig
nog alleen toegankelijk zijn voor bewoners en de vrijwilligers die hen halen/brengen.

Zondag 25 juli
BRONKERK
09.30 uur: diaken Th, van Driel
(Apeldoorn).
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering; pastoor
Hermens en diaken R. Dashorst, Vakantiekoor.

Zaterdag 3 juli
ONZE LIEVE VROUWEKERK,
Hoofdstraat 18, Apeldoorn.
16.30 uur: Eucharistieviering; pastoor Hermens en diaken R. Dashorst,
Joko Trees.

Zaterdag 7 augustus
ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur: Eucharistieviering; pastoor
Hermens, Cantor.

Zondag 4 juli
BRONKERK
09.30 uur: ds. E. van Iperen.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering; pastoor
Hermens en diaken R. Dashorst, Lucente.
13.00 uur: Doopviering; diaken R.
Dashorst.
Zondag 11 juli
BRONKERK
09.30 uur: ds. A, R. Davelaar.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering; Mgr.
Woorts, Gregoriaans.
Zondag 18 juli
BRONKERK
09.30 uur: ds. A, R. Davelaar.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering; pastoor
Hermens en diaken R. Dashorst, Vakantiekoor.

Zaterdag 31 juli
ONZE LIEVE VROUWEKERK
17.30 uur: Eucharistieviering; pastoor
Hermens, Cantor.
Zondag 1 augustus
BRONKERK
09.30 uur: ds. A, R. Davelaar.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering; pastoor
Hermens, Vakantiekoor.

Zondag 8 augustus
BRONKERK
09.30 uur: ds. A, R. Davelaar.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering; pastoor
Hermens, Vakantiekoor.
Zaterdag 14 augustus
ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur: Eucharistieviering; pastoor
Hermens, Cantor.
Zondag 15 augustus
BRONKERK
09.30 uur: ds. J. Weijenberg (Harfsen).
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering; pastoor
Hermens, Credo; Maria ten Hemelopneming.
Zaterdag 21 augustus
ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur: Gebedsviering; Wim
Vroom.
Zondag 22 augustus
BRONKERK

Kinderkring
De Oppas/kindernevendienst nieuwe stijl gaat vanaf 29 augustus weer
elke zondag van start onder de naam KINDERKRING.
In de zomermaanden juli en augustus kunnen kinderen die meegaan naar
de Bronkerk gebruik maken van rugzakjes gevuld met boeken, kleurplaten
en puzzeltjes. Tijdens de dienst kunnen de kinderen dan kleuren, lezen enz.
Ouders die met hun kinderen naar de kerk komen kunnen voor de dienst
een tasje meenemen naar hun plaats en natuurlijk nadien weer terugzetten.
De oranje rugzakjes hebben een nummer, zodat kinderen een volgende
keer een ander tasje kunnen kiezen met ander materiaal De tasjes staan
bij de toreningang.
Vanaf zondag 29 augustus is er weer elke week kinderkring voor kinderen tot ± 11 jaar

09.30 uur: ds. E. van Iperen, Maaltijd
van de Heer.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering; pastoor
Hermens, Vakantiekoor.
Zaterdag 28 augustus
ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur: Eucharistieviering; pastoor
Hermens, Cantor.
Zondag 29 augustus
BRONKERK
09.30 uur: ds. J. Ek (Brummen).
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering; pastoor
Hermens, Vakantiekoor.
Zondag 5 september
BRONKERK
10.00 uur!: ds. E. van Iperen.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering; pastoor
Hermens en diaken R. Dashorst.

BIJ DE DIENSTEN
Zondag 4 juli
Vandaag is ds. Eline van Iperen onze
voorganger.
Uit Kind op Zondag: Hoe kan ik verder?
Bij het bad van Betzata wachten mensen tot het water in beweging komt.
Een man die daar al achtendertig jaar
ligt wordt door Jezus aangesproken
met de vraag: ‘Wil je genezen?’ Daarna zegt Jezus dat hij zijn mat kan oppakken; hij is genezen. Andere mensen die ervan horen, vragen waarom
Jezus op de sabbat iemand geneest.
We lezen Johannes 5: 1-18
Zondag 11 juli
Ds. Regina Davelaar gaat vanmorgen in de Bronkerk voor in het Keerpuntfeest.
Uit Kind op Zondag: Ik doe het niet
uit mezelf.
Jezus is in gesprek met mensen die
kritiek op hem hebben. Hij zegt dat hij
niets uit zichzelf doet – hij doet alleen
wat de Vader van hem vraagt. Ook
verwijst Jezus naar Johannes de Doper, die gezegd heeft dat Jezus echt
de Messias is.
We lezen Johannes 5: 19-36a
Zondag 18 juli
Vandaag is ds. Regina Davelaar onze
voorganger.
Uit Kind op Zondag: Met je neus uit
de boeken.
Jezus is in gesprek met ‘Bijbelgeleerden’: mensen die veel weten van de
heilige Schriften. Zij vinden dat de
woorden en daden van Jezus niet
passen bij wat in de wet van Mozes
geschreven staat. Maar Jezus zegt
dat wat hij doet juist de vervulling was
van wat Mozes gezegd heeft.
We lezen Johannes 5: 36b-47

Omzien naar elkaar. Jezus heeft
het voorgedaan en we horen daarover deze weken in de verhalen uit
Johannes. Hoe brengen wij dat in
deze tijd in de praktijk?
Zondag 25 juli
Vandaag is Diaken Theo van Driel uit
Apeldoorn onze voorganger. Wij heten deze goede bekende van harte
welkom!
Uit Kind op Zondag: Wil je nog
meer?
Er zijn meer dan vijfduizend mensen
bij Jezus. Jezus vraagt aan een van
zijn leerlingen waar ze eten vandaan
kunnen halen voor al die mensen. Er
is een jongen met vijf broden en twee
vissen. Als Jezus daarvan deelt, blijkt
er meer dan genoeg voor iedereen.
Er blijven zelfs nog twaalf manden
over.
We lezen Johannes 6: 1-15
Zondag 1 augustus
Ds. Regina Davelaar gaat vanmorgen in de Bronkerk voor.
Uit Kind op Zondag: Wie gaat over
het water?
De leerlingen van Jezus varen in
het donker op het meer als het hard
begint te waaien. De leerlingen zijn
bang, mar dan komt Jezus over het
water naar hen toe. Hij zegt dat ze
niet bang hoeven te zijn. Ze vragen
Jezus om aan boord te komen, maar
op hetzelfde moment komt de boot
aan land.
We lezen Johannes 6: 16-21
Zondag 8 augustus
Vandaag is ds. Regina Davelaar onze
voorganger.
Uit Kind op Zondag: Wie kan dit uitleggen?
Jezus is over het water naar zijn leerlingen gelopen en aan de overkant
van het meer aan land gegaan. De
volgende dag komen mensen naar
de plek waar ze hem het laatst gezien
hebben en ontdekken dat hij er niet is.
Ze gaan op zoek en vinden Jezus in
Kafarnaüm. Daar praten ze met Jezus over wat er gebeurd is en over
wat er van ze verwacht wordt.
We lezen Johannes 6: 22-29
Voor bovenstaande diensten geldt:
Diaconie collecte: Eigen diaconie.
Uitgangscollecte: De Herberg.
>> Vervolg Kerkdiensten op
pagina 7
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Kunst in park De IJsvogel,
Ugchelen
Juryleden gevraagd
een nieuw kunstwerk

voor

5

De nieuwe kandidaat bestuursleden van
de Dorpsraad Ugchelen.

Stichting ACEC werkt aan
nieuwe kunst in de openbare ruimte van Apeldoorn. De
stichting is gevestigd in de
oude ACEC fabriek, midden in
de binnenstad van Apeldoorn,
waar ook tentoonstellingen te
zien zijn. ACEC organiseerde eerder kunstwerken in het
nieuwe winkelcentrum Anklaar,
de Paslaan, de Museumpassage, langs het Apeldoorns Kanaal en de PWA-laan.
In 2020 kwam op initiatief van
de Dorpsraad een gesprek op
gang over de mogelijkheden
voor een kunstwerk in het park
De IJsvogel. Na een uitgebreide verkenning van het gebied
sprong 1 plek in het oog: een
heuveltje in het veld waar in de
winter soms een ijsbaan wordt
opgespoten. Hier zou een klein
subtiel kunstwerkje een verrassing kunnen veroorzaken
voor wandelend publiek, zoals
af en toe een IJsvogel wordt
gespot in het park!
Stichting
ACEC
begeleidt
kunstopdrachten van idee tot
schets tot eindresultaat. Dit
wordt landelijk aanbesteed
op basis van landelijke voorwaarden voor kunstopdrachten. ACEC werkt met jury’s
die bestaan uit mensen die
in de buurt wonen en/of werken. De jurering bestaat uit 3
momenten: van opdrachtformulering naar longlist, naar
shortlist, naar eind kandidaat.
De jury’s bestaan meestal uit
zo’n 10 personen. ACEC werkt
nauw samen met de gemeente
Apeldoorn, die de totale collectie buitenkunstwerken beheert.
Zou u willen helpen met de jurering voor een kunstwerk voor
De IJsvogel? Dan kunt u zich
tot en met juli 2021 melden bij
Jasper van der Graaf (jasper@
acec.nl) of Ron Brummelkamp
(dorpsraadlid4@dorpsraadugchelen.nl. De eerste bijeenkomst vindt plaats begin
september 2021.

De nieuwe kandidaat bestuursleden van de Dorpsraad Ugchelen. 		
Op de onderste rij van links
naar rechts: Maik van Liempt,
Diane Kokke. Op de bovenste
rij van links naar rechts: Ron
Brummelkamp, Tom Mulder,
Bas te Riele. De nieuwe kandidaat bestuursleden zullen in
hun functie benoemd worden
tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering, die
naar verwachting in het najaar

gehouden zal worden. Tijdens
de zomermaanden zal de informele inhoudelijke overdracht
van functies van de huidige bestuursleden van de Dorpsraad
plaatsvinden.
Uit de eerste gesprekken van
het nieuwe bestuur werd al snel
duidelijk dat er nog versterking
nodig is op het gebied van de

Foto: Theo Logtenberg
Communicatie en de functie
van Secretaris. Omdat de notulist van het huidige bestuur
stopt met haar werkzaamheden, is het nieuwe bestuur ook
op zoek naar iemand die de bestuursvergaderingen wil notuleren. Als u belangstelling heeft
voor een van de functies, dan
kunt u uw reacties sturen naar
Info@dorpsraadugchelen.nl.

Buurtbus Ugchelen!
Om maar met de deur in huis te
vallen: als het meezit, rijdt over drie
maanden weer openbaar vervoer
door Ugchelen! In december kwam
lijn 12 te vervallen, een alternatief
werd niet geboden. Daar is op grote schaal bezwaar tegen gemaakt,
maar zonder resultaat. De Dorpsraad werkt inmiddels met de Gemeente, de Provincie en Keolis aan
een oplossing door het inzetten van
een buurtbus. Via een oproep in De
Bron zijn vrijwilligers gezocht om
de buurtbus te besturen of om een
bestuur te vormen. Daarop is zó enthousiast gereageerd dat we verder
gaan!
Dus als het meezit rijdt de buurtbus
al over drie maanden! Het benodigde papierwerk, inclusief het oprichten van de Vereniging Buurtbus
Ugchelen wordt voorbereid. Het
overleg met Provincie, Gemeente en
vervoerder Keolis verloopt positief
en de lichten staan op groen. Binnenkort hopen we een overleg met
de vrijwilligers te hebben, niet meer
via Teams of Zoom, maar gewoon in
een zaal, volgens de dan geldende

normen. Zij krijgen daarvoor een uitnodiging. Dan lichten we de plannen
toe en kunnen de vrijwilligers hun
vragen en opmerkingen kwijt.
Een klein tipje van de sluier: het
wordt een busverbinding die éénmaal per uur rijdt van ’s ochtends ze-

ven tot ’s avonds zeven uur. De route
voert van het station, door het centrum van Apeldoorn, De Heeze en
Apeldoorn-ZW naar Ugchelen, langs
het winkelcentrum, begraafplaats
Heidehof en het ziekenhuis met verschillende opstappunten in het dorp.
Na de zomervakantie meer nieuws!

Nieuwe gebiedsmanager
In het stadsdeel Zuidwest start binnenkort een nieuwe gebiedsmanager van
de gemeente Apeldoorn voor de wijk Zuid en het dorp Ugchelen. In verband
met het pensioen van collega Steven Gerritsen gaat de huidige gebiedsmanager Harriët Althof naar het stadsdeel dorpen en buitengebied. Gelukkig
is er een goede opvolging gevonden: Alan Wemmenhove gaat met ingang
van augustus aan de slag als gebiedsmanager voor Zuid en Ugchelen. Hij
is bereikbaar via telefoonnummer 06 15 88 17 98 en/of emailadres a.wemmenhove@apeldoorn.nl
Harriët : “Als gebiedsmanager ben je de schakel tussen bewoners en organisaties in de wijk/ het dorp en het stadhuis. Ik heb met bewoners, Stimenz,
Zuid Doet Samen, de politie, wooncorporaties, de dorpsraad, gemeente en
andere actievelingen in Zuid en Ugchelen samen mogen werken aan het
verbeteren van de leefbaarheid in Zuidwest. Ik wil iedereen waar ik de afgelopen jaren mee heb samengewerkt hiervoor bedanken. We hebben met
elkaar mooie dingen voor elkaar gekregen in Zuid en Ugchelen. Iedereen die
daaraan mee heeft gewerkt wil ik hierbij hartelijk bedanken! Het ga jullie goed
en wie weet tot ziens!”
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De maanden september en oktober zijn de oogstmaanden van al ons
overheerlijke fruit. De appels moeten van de boom en wij willen de
fruittelers daarbij helpen. Vorig jaar is deze actie voor het eerst opgestart. Deze activiteit is in de buitenlucht en op 1,5 m afstand. Helpt u
mee met de appelpluk? Uw ´loon´ komt ten gunste van ons diaconaal
project Kinderhuis 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. Je kunt je nu
al opgeven.
Voor meer info en opgave van deelname kunt u terecht bij:
ellie.buitenhuis@kpnmail.nl
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OVERWEGING

>> Vervolg kerkdiensten
Zondag 15 augustus
Deze morgen mogen we ds. Johan
Weijenberg uit Harfsen begroeten
als onze voorganger; welkom!
Uit Kind op Zondag: Brood uit de
hemel.
Mensen zeggen tegen Jezus:
‘Geef ons een wonder, dan zullen
we in u geloven.’
We lezen Johannes 6: 30-40
Diaconie collecte: Kerk in Actie zending.
Uitgangscollecte: De Herberg.
Zondag 22 augustus
Vandaag is ds. Eline van Iperen
onze voorganger en we vieren de
maaltijd van de Heer.
Uit Kind op Zondag: Het wonder
van Troostwijk.
Jezus is in de synagoge van Kafarnaüm (= ‘stad van troost’). Hij
vertelt dat hij het brood is dat leven
geeft.
We lezen Johannes 6: 41-59
Diaconie collecte: Kerk in Actie.
Uitgangscollecte: De Herberg.
Zondag 29 augustus
Deze morgen gaat ds. Jan Ek uit
Brummen voor. Hij is nieuw in de
Bronkerk en we heten hem van
harte welkom!
Uit Kind op Zondag: Wat kies jij?
Een grote groep leerlingen luistert naar de woorden van Jezus.
Die woorden zijn zo onverwacht
en schokkend, dat veel leerlingen
weggaan.
We lezen Johannes 6: 60-71
Diaconie collecte: Eigen project
Moldavië.
Uitgangscollecte: De Herberg.
Zondag 5 september
De dienst begint weer om 10.00
uur!
Ds. Eline van Iperen is vanmorgen
onze voorganger.
De toelichting uit De Eerste Dag:
Loofhut
‘Loofhuttenfeest is het feest waarin
Gods bevrijding van het volk wordt
gevierd in een loofhut.’
We lezen Johannes 7: 1-24
Diaconie collecte: Eigen diaconie.
Uitgangscollecte: Stichting Leergeld.
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
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Helpen en geholpen worden
Ze stond met haar elektrische
rolstoel aan de kant van de weg.
Panne. Gelukkig kwam er iemand aan. “Ik duw u wel even”.
Duwend en pratend gaan ze op
weg naar de nabijgelegen zorginstelling. Vergeefs probeert
de dame in de rolstoel ook wat
te zeggen, maar de vlotte helpster wuift alle dank weg: “We
zijn op de wereld om elkaar
te helpen!” Pas wanneer ze in
de zorginstelling zijn aangekomen, krijgt de geholpen vrouw
haar kans. “Ik woon hier niet. Ik
woon aan de andere kant van
het dorp. Ik wilde dat onderweg
al zeggen, maar u luisterde
niet!”
Goed helpen is een kunst. Want
goede bedoelingen alleen zijn
niet genoeg. Die ander is er ook
nog. En die ander is meer dan
iemand van wie je dankbaarheid mag verwachten omdat jij
het (met je gedrag, je woorden
of je geld) zo goed bedoelt.
Goed bedoelde hulp kan de
plank geweldig misslaan omdat
het niet aansluit op de wensen
en behoeften van die ander. En

bovendien ontstaat er iets ongemakkelijks in de relatie als alleen de goede bedoelingen van
de hulpgevende tellen. Want
die ander heeft naast behoeften
en wensen ook een eigen waardigheid als mens. Die te respecteren en te voeden hoort bij
de kunst van goed helpen. Niemand is geholpen als er over
hem/haar wordt heen gewalst,
als hij/zij wordt kleingehouden
of als er niet naar hem/haar
wordt geluisterd.
Je láten helpen is ook een
kunst. Want het is voor de
meeste mensen niet gemakke-

lijk om (iets van) zelfstandigheid
uit handen te geven, of te erkennen dat ze het zelf niet redden en hulp nodig hebben. Wie
weet welke innerlijke gevechten
mensen voeren om hiermee in
het reine te komen, om zichzelf
ondanks hun beperkingen en
hulpbehoevendheid toch waardevol te (blijven) vinden en van
het leven te (blijven) houden?
En wie weet wat het met de
vrij(moedig)heid van mensen
doet als ze zich afhankelijk weten van hulp van anderen? In
mijn werk kom ik mensen tegen
die daarom hun wensen en behoeften niet durven uiten; want
stel je voor dat de hulpverlener
dat als kritiek opvat en daar niet
tegen kan, dan verziekt dat wellicht de relatie…… Dan maar
liever de dankbare hulpontvanger spelen….. Of je mond houden…..
Helpen en je láten helpen: beide
is een kunst. Een kunst waarbij
er levenslang iets te leren blijft,
in de omgang met elkaar.
Ds Eline van Iperen

Bronkerk 75 jaar op eigen benen!
Bij het raadplegen van de archieven van de Bronkerk (opgeslagen bij de Gemeente
Apeldoorn) is gebleken dat de
officiële start van de Nederlands Hervormde Gemeente te
Ugchelen plaats heeft gevonden op 1 juli 1946. Daaruit mag
blijken dat de huidige Bronkerkgemeente op 1 juli 2021
al 75 jaar bestaat! Reden voor
een -veilig- feestje?
Wat ging er aan vooraf? Al in
1894 werd er een evangelisatielokaal in Ugchelen gebouwd,
dat ressorteerde onder de Nederlands Hervormde Gemeente
(N.H.G.) te Beekbergen. Pas in
november 1913 werd een hulpredikant voor de wijk in Ugchelen
(dat als dorp langzaam verder
groeide) benoemd: dhr. J. de
Vries.
In verband met de groei van het
dorp begon men in de jaren 1923
en 1924 met de bouw van een
eigen kerkgebouw (in het begin
nog zonder een toren!) aan de
Hoenderloseweg. Die kerk kreeg
in 1926 van de N.H.G. Beekbergen een eigen hulppredikant

toegewezen en in 1931 zelfs
een kandidaat-predikant. In 1932
werd het kerkgebouw uitgebreid
met de toren zoals die er nog
steeds staat.
Het jaar erna was de gemeente zodanig gegroeid dat een
nieuwe
kandidaat
(ds.
B.
Lietaert Peerbolte) zijn intrede
deed en hij startte gesprekken
met de N.H.G. Beekbergen over
verzelfstandiging van de kerkelijke gemeente in Ugchelen. In
1934 gaf het classicaal bestuur
van de N.H. Kerk toestemming
voor die verzelfstandiging mits
de nieuwe gemeente een sluitende begroting kan overleggen. Er
was namelijk nog een tekort van
800 à 1.000 gulden!
Door het vertrek van die dominee in 1936 en wat praktische
problemen ging die zelfstandige gemeente nog niet echt van
start. Daarna gooide ook de
Tweede Wereldoorlog nog roet in
het eten. Beekbergen bleef Ugchelen wel van (kandidaat-)predikanten voorzien. Toen in maart
1946 de laatste voorganger plotseling overleed, was dat geen re-

den om het proces naar volledige
verzelfstandiging stop te zetten.
Op 1 juli 1946 werd Kerkelijk
Ugchelen formeel afgescheiden
van de kerkelijke gemeente te
Beekbergen. Als ‘bruidsschat’
kreeg de Diaconie van Ugchelen
een woning aan de Hoog Buurloseweg mee. Die is in de jaren
negentig verkocht.
Het duurde nog tot 1949 voordat
de N.H. Gemeente te Ugchelen
een eigen predikant kon benoemen, ds. H. Douwes. Tegelijk
werd in datzelfde jaar met de
bouw van een eigen pastorie aan
de Hoenderloseweg begonnen.
Weer een mijlpaal.
Nog wat ‘mijlpalen’en namen
van predikanten, die bij vele oud
Ugchelenaren nog wel bekend
zullen zijn. In 1966 de benoeming van ds. F. Verbaas, de restauratie van het kerkgebouw en
installatie van een nieuw orgel in
1968 en in 1971 werd de eerste
Ugchelse
Waterloopleinmarkt
gehouden.
Wordt vervolgd in Bron 14
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Tent staat!

Fotocollage: Johan van Veen
Dankzij een heel succesvolle fundraising die gepaard ging met hartverwarmende reacties, kan Ugchelen nu onder zeil achter het dorpshuis. Toon en
Gon van UB’s horeca zagen met lede ogen aan hoe het grote terras achter
hun Dorpskamer niet optimaal gebruikt kon worden, omdat zon en regen er
vrij spel hadden. Overdekken was de oplossing, de fundraising een uitkomst.
De tent staat! Tot groot genoegen van de terrasgasten. Overigens kan de 10
x 20 m grote tent ook goed van pas komen als de dorpsevenementen weer
op gang komen.

Gon zorgt voor de gezelligheid, Toon voor de inwendige mens. Onder voorbehoud van veranderingen in de Coronaregels zijn dit de openingstijden van de
Dorpskamer annex terras: maandag en donderdag vanaf 16.00 uur, woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 14.00 uur. Uiterlijk 24.00 uur gaat het
licht uit of eerder als het niet gezellig is, maar dat zal niet vaak gebeuren.
Dinsdag gesloten. De keuken is open van 17.00 tot 20.00 uur. Gon en Toon
hebben hun vakantie gepland tussen 23 juli en 7 augustus. Wie het fijne ervan
wil weten, die meldt zich aan voor de nieuwsbrief op site van het dorpshuis
(www.dorpshuisugchelen.nl, onder dorpskamer).

KUNSTROUTE- NIEUWS
U heeft al eerder gelezen dat de voorbereidingen
voor de Kunstroute in volle gang zijn. Gelukkig
kunnen we verder met voorbereiden, want bij het
organiseren van zo’n evenement komt wel het
een en ander kijken. De deelnemers zijn creatief
bezig in atelier, schuur of tuin. Het bestuur regelt
de route op de plattegrond, de inschrijvingen, de
locaties, de vergunningen, de naamkaartjes, banners, sponsoring, enz.
We vinden het fijn om u in dit artikeltje te laten weten dat naast deze leuke bestuur acties, nog meer
anderen in beeld zijn om de Ugchelse Kunstroute soepel en kleurrijk te laten verlopen. Denk
eens aan de drukker van het promotiemateriaal.
Jean Paul, van Publizone, is een meedenkende,
creatieve persoon die al jaren betrokken is bij de
vormgeving van al onze boekjes, kaartjes en affiches. De foto’s van de werkstukken in ons boekje
worden op een professionele manier gemaakt
door het fotografencollectief van ‘De Bron’. De foto’s worden achteraf ook thuis nog kritisch bekeken en bewerkt om een zo mooi mogelijke weergave te krijgen. Tijdens de Kustroute zelf maken

de fotografen bij alle exposanten een serie foto’s
zodat iedereen achteraf via de website (www.
kunstroute ugchelen.nl) verder kan genieten van
mooie sfeerimpressies. We hebben een enthousiaste webmaster die alles actueel houdt. De redactie van ‘De Bron’ staat open voor stukjes die
we schrijven over de Kunstroute. Er is een goede
afstemming over wanneer, wat en waar. Ook werken Radio Apeldoorn en de
plaatselijke kranten mee met
de nodige publiciteit.
Misschien denkt u na het
lezen van dit artikeltje wel:
Jeetje, wat een overdreven
over-de-top-tekst… Soepel,
kleurrijk, creatief, professioneel, goede afstemming,
sfeerimpressie……laat ik u
geruststellen, alles klopt! We
hebben het niet hoog in de
bol, maar we hebben kwaliteit
hoog in het vaandel.
Het is fijn dat er een heleboel

mensen zijn waar we al jaren op kunnen rekenen
en die met ons samenwerken. We kijken uit naar
het moment dat iedereen weer door Ugchelen
loopt of fietst en geniet van alle kunst.
Heeft u inmiddels de datum in uw agenda genoteerd voor dit gezellige, boeiende en verbindende
evenement op 2 en 3 oktober??

Foto: Dirk Reiding
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Nieuw sociaal vervoer
Een nieuwe vorm van sociaal
vervoer is vanaf augustus ook
beschikbaar voor Ugchelen.
Mensen die minder mobiel zijn,
kunnen instappen bij de vrijwillige chauffeurs van AutoMobiel.
Het gaat om vervoer van deur
tot deur.
Deze service is een alternatief
voor de stadsbus, die sinds december niet meer door het dorp
rijdt. Een verlies voor met name
de oudere inwoners van het
dorp, die nu minder gemakkelijk even naar de stad kunnen.
Het verdwijnen van de buslijn
naar Ugchelen hing al langer in
de lucht. De toenmalige dorpsraad onderzocht daarom alternatieven, zoals Mobuur. Deze
buurttaxi in het noorden van
Apeldoorn moest echter vorig
jaar stoppen vanwege een gebrek aan subsidie.
Twee vrijwilligers hebben nu
het initiatief genomen om het
sociale vervoer voort te zetten,
onder de vlag van AutoMobiel.
Het goede nieuws is dat die vervoersdienst zich op de héle stad
richt, en zelfs op omliggende
dorpen, waaronder Ugchelen.
Belangrijk verschil met Mobuur
is dat AutoMobiel al een bestaande organisatie is. De ritten
worden gepland vanuit een centraal punt in Tiel. De organisatie
is nog op zoek naar vrijwillige
chauffeurs die met eigen auto
willen rijden, tegen een vergoeding van dertig cent per kilometer. Klanten betalen vijftien
euro per jaar aan AutoMobiel.
Ze betalen de ritprijs (die van
tevoren bekend is) contant aan
de chauffeur.
De organisatie wil een aanvulling op het bestaande vervoersaanbod bieden. Het sociale
aspect is zeer belangrijk; chauffeur en passagier worden namelijk gekoppeld op basis van
bepaalde criteria.
Automobiel is opgezet door Servicepunt Thuiswonen. Er wordt
samengewerkt met de gemeente Apeldoorn en lokale welzijnsorganisaties. Meer informatie is
alvast te vinden op www.servicepunt-automobiel.nl.
Simon Haverschmidt

Gift
Ontvangen van dhr. B.B 75,=
euro t.b.v. het Jeugdwerk van
de Bronkerk.
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Openstelling Bronkerk zomermaanden
De Bronkerk is in de maanden juli
en augustus geopend op de dinsdag, woensdag en donderdag van
11.00 - 15.00. Belangstellenden
uit het dorp of omgeving, maar ook
vakantiegangers zijn van harte welkom om een kijkje te nemen in de
kerk. Waarbij wij uiteraard rekening
houden met de RIVM regels.
Bezoekers kunnen er naar muziek
luisteren, een kaars aansteken of tot
rust komen in een moment van stilte
of bezinning. Vrijwilligers staan klaar
om bezoekers te ontvangen en hen
iets te vertellen over de kerk en te
wijzen op de schilderijen van Fimmy
Kooijker uit Oppenhuizen.
Expositie
Als kind kreeg Fimmy, ieder jaar
voor Sinterklaas en op elke verjaardag een schetsboek. Ze heeft van
jongs af aan altijd veel getekend.
Daarom was het ook niet zo moeilijk
om een studie te kiezen: iets met
tekenen! Om wat meer toekomst
zekerheid te hebben, koos ze voor
de lerarenopleiding in de kunstvakken, zodat ze naast het zelf creëren van kunst ook nog
les zou kunnen geven.
Fimmy Kooijker is afgestudeerd als docent beeldende
kunst en vormgeving aan Hogeschool Windesheim in
Zwolle. Ze werkt als beeldenkunstenaar en geeft cursussen. Dat doet ze nu op o.a. Kunstacademie Friesland, op een kunstencentrum en in haar eigen atelier.
Naast het lesgeven schildert ze veel vrij werk, maar ook
regelmatig in opdracht. Vaak zijn dat portret- opdrachten,
maar soms wil de opdrachtgever ook bijv.zijn huis laten

vast laten leggen in verf. Ze schildert met olieverf, een
materiaal waar ze erg van houdt: het is vettig en smeert
fijn. Ze schildert niet exact. “Dan kan je ook wel een foto
maken” zegt ze zelf hierover. Ze zet haar werk snel op,
schildert graag wat losser en probeert haar werk niet te
ver uit te werken zodat er een bepaalde ‘losheid’ in te
zien blijft. Deze werkwijze wordt Sprezzatura genoemd:
Sprezzatura is een Italiaans begrip uit de renaissance
dat lastig te vertalen is, maar in het Nederlands omschreven kan worden als ‘bestudeerde nonchalance’,
‘moeiteloze gratie’ of ‘de schijn van moeiteloosheid’ wat
je o.a. ziet bij Rembrandt, maar ook
bij de schilders als Breitner en Israels, ook al durft ze zich niet met
hen te meten.
Fimmy schildert graag mensen: ”Iedereen is anders en uniek, dat vind
ik interessant en blijft ik leuk vinden”. Soms wordt ze gegrepen door
mooi licht of bijzondere kleuren. Dit
is terug te zien in haar landschappen.
In 2018 heeft zij meegedaan aan
de Nederlandse Portretprijs met
het thema ‘zelfportret’. Uit de 502
inzendingen was ze één van de geselecteerden die het werk mocht exposeren tijdens ‘Het weekend van
het portret 2018’ in Loods 6 te Amsterdam. Fimmy werkt graag mee
aan projecten op scholen of PKN
gemeenten. www.fimmykooijker.nl.
Namens de Bronkerkgemeenschap
heten wij u van harte welkom
Adres Bronkerk: Hoenderloseweg 10
Meer informatie is te verkrijgen bij
contactpersoon Bea Rigterink: telefoon 06 517 06 301
Ine Koridon
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Digitale Nieuwsbrief
In Ugchelen gebeurt veel: nieuwbouwprojecten, werkzaamheden
aan de openbare ruimte , onderhoudswerkzaamheden. Het is
fijn om op de hoogte te zijn van
wat er speelt in uw buurt. Het is
nog fijner als al die informatie op
één plek te vinden is. Daarom is
de gemeente Apeldoorn in maart
gestart met een digitale nieuwsbrief. In juli verschijnt de tweede
editie.
Een overzicht
In deze nieuwsbrief houden we
u op de hoogte wat er speelt bij
verschillende projecten. Soms
op hoofdlijnen, soms wat gedetailleerder. Deze nieuwsbrief
biedt een overzicht, een beeld
van de ontwikkelingen in het
dorp. Het is een aanvulling op de
communicatie vanuit de verschillende projecten naar omwonenden en betrokkenen. De nieuwsbrief verschijnt in 2021 drie keer
en wordt per mail verstuurd. Aan
het eind van het jaar kijkt de gemeente of de nieuwsbrief voortgezet wordt.
Schrijf u in!
Wilt u de nieuwsbrief graag
ontvangen? Ga dan naar
www.apeldoorn.nl/ugchelen en
schrijf u in. De tweede editie
vindt u in juli in uw mailbox.
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RUILBEURS TROTS OP UGCHELEN

Een keer houdt het op!
Wie nu zijn verzameling plaatjes
voor Trots op Ugchelen nog niet
compleet heeft, die heeft vast de
ruilmarkt gemist. Op zaterdag 12
juni verzorgde AH Van den Heuvel
tegenover de winkel een ruilmarkt
met een groot aanbod aan plaatjes
en nog lege boeken die geheel gratis konden worden meegenomen.
En dat gebeurde! Het was een
komen en gaan, van jong en oud.
Wie z’n eigen boek al op orde had,
verzamelde voor een buurman,
buurvrouw, dochter of zoon, opa
of oma en voor kennissen die een
binding met Ugchelen hebben. Zo
hoorde ik dat er iemand is die maar
liefst tien boeken bij elkaar heeft gespaard…!!
De wind waaide stevig over de lage tafeltjes waarover
de bezoekers zich geconcentreerd bogen op zoek naar
wat hen nog ontbrak. Daarom waren de plaatjes op hun
plek onder de boeken gelegd, zodat ze niet weg konden
waaien. De zon scheen en dat maakte de ruilbeurs tot
een feestelijk gebeuren. Maar de beurs sloot ook een
mooie periode af. Een periode van koortsachtig verzamelen en van levendige ruil. Maanden waarin bewoners

Foto: Johan van Veen
met elkaar afspraken maakten, bij elkaar langsgingen en
elkaar tipten en hielpen om hun boek(en) vol te krijgen.
Buren gunden elkaar een compleet fotoboek. Bekenden
hielpen onbekenden. Mensen organiseerden hulp via facebook. Daarmee kreeg het initiatief van Pedro van den
Heuvel en Harry Broekhuis voor het maken van Trots op
Ugchelen boven verwachting response vanuit heel Ugchelen.
Wie de foto’s heeft bekeken, de teksten heeft gelezen, die is meer over
ons dorp aan de weet gekomen. De
band met ons dorp, met zijn huidige
bewoners en met de vorige generaties die hier hebben geleefd is erdoor versterkt. De waardering voor
lokale ondernemers en voor hen die
in het dorp initiatieven namen en
nemen is erdoor toegenomen. En
ook het besef wat een voorrecht het
is om hier te mogen wonen, temidden van bossen, beken en sprengen. Laten we die verbondenheid
met het dorp koesteren en er goed
voor blijven zorgen.
Nico van Dam

Zomer in buurttuin
De buurttuin op de hoek van Bogaardslaan en Hulkestein staat
vorstelijk in bloei. De weersomstandigheden waren gunstig. De
tijd, energie en liefde die de groengevingerde buurtgenoten in aanleg en onderhoud steken, doen de
rest. Wat ooit een nietszeggend
gemeentegazonnetje was, is nu
een ontdektuin. Langs het slingerpaadje kom je tal van bloeiende
planten en zelfs fruitbomen tegen.
Op het bankje in de schaduw in
het goed toeven en een praatje
wordt daar gauw gemaakt.
De tuiniers van ‘Ugchelen bloeit’
wensen de Bron-lezers een fijne
zomer!

Foto: Johan van Veen
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JEUGDBIBLIOTHEEK SLUIT

Charme van kleine bieb was uniek
Vrijheid, blijheid?
Wat een mooie opening op de
voorpagina van de vorige Bron:
“Meer zielen, meer vreugd”.
Op de foto’s lege stoelen in
het centrum van Ugchelen en
in de Bronkerk die weer plaats
mogen bieden aan bezoekers.
Genieten van een goed glas
wijn op een terras of genieten
van het zingen van een mooi
lied in de kerk. Op zoek naar de
vrijheid om samen weer op te
trekken, wat een blijheid!
En dan in de Stentor dit weekend, na de laatste persconferentie waarin het einde van de
coronacrisis in zicht komt, gaat
het helemaal los. Op de voorpagina: ‘Feesten, flirten, festivals’. Een katern die gevuld
is met: ‘Laat maar komen die
summer of love’. Na anderhalf
jaar valt de druk weg en gaan
we op zoek ‘onze’ vrijheid en
‘onze’ ruimte voor het leven
zoals we dat gewend waren.
Iemand merkt op: ‘Ik heb wel
zin in een dampend festival. Ik
wil helemaal losgaan, dat heb ik
gemist!” De komende vakantie
hopen we terug te kunnen naar
het oude normaal. Vrijheid, blijheid, het kan niet op.
Vrijheid, we proberen het weer
vorm te geven. Maar hoe ver
kan dat gaan? Heeft Corona
ons dan niets geleerd? Kunnen
we op de oude voet doorgaan
terwijl de crisis ons leert dat er
wel degelijk sprake is van een
‘reset-situatie’. Waar in de situatie voor Corona duidelijk sprake was van grenzeloze vrijheid,
gericht op het genieten van
‘ikke’ zonder rekening te houden met de ander. Willen we
daar naar terug of zelfs verder?
Heeft Corona ons niet wat anders geleerd?
Vrijheid is niet grenzeloos en
individueel. Het is samen en
binnen de grenzen van het respect voor de ander. Vrijheid is
niet egoïstisch maar deelt uit.
Samen zingen, samen genieten, samen delen, dat is pas
blijheid. Kom maar op met die
vakantie!

Foto: Dirk Reiding
Met de sluiting van de jeugdbieb in
basisschool De Bouwhof, verdwijnt
het laatste stukje bibliotheek uit Ugchelen. “Heel erg jammer”, vinden
de vier vrijwilligers. Toch overheersen de fijne herinneringen bij Gerrie
van Ark, Ria Buis, Anneke Heilmann
en Marian Meijer.
Het sociale aspect speelde altijd
een belangrijke rol bij zo’n kleinschalige dorpsbieb. “Sommige trouwe lezers kwam ik weleens tegen in
de supermarkt. Kon ik meteen even
zeggen dat er een leuk boek binnen
was gekomen”, lacht Anneke.
De jeugdbieb werd in 2012 geopend,
nadat de ‘echte’ bibliotheek aan de
Molecatenlaan dicht ging. Iedere
maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag waren de dames aanwezig.
“De vrijdag was altijd het populairst,
zeker in de beginjaren. Soms kwamen er wel 35 kinderen. Dat vonden
we toen knetterdruk.” Die tijden zijn
inmiddels voorbij. Het schoolgebouw
van De Bouwhof gaat immers dicht,
en in het nieuwe gebouw van IKC
Spreng Ugchelen is geen plaats
meer voor leenboeken. Kinderen
kunnen voortaan terecht in de boekenbus of een ander CODA-bibliotheekfiliaal in Apeldoorn.

Maar daar vind je toch niet de rust
en de gezelligheid zoals die van de
jeugdbieb, vindt ook Marian. Die
ruimte had een heel natuurlijke uitstraling, met veel houten elementen en ‘stobben’ waar kinderen op
konden zitten. Gerrie las er weleens
voor, een enkele keer met muzikale begeleiding. De ruimte straalde
zoveel ontspanning uit, dat de vrijwilligers zelfs een keer te maken
hadden met een slapende man tussen de boeken. Die moest wachten
op zijn neefje, die uitgebreid de tijd
nam om een leuk boek uit te zoeken.
De boekenreeksen ‘Dagboek van
een muts’ en ‘Het leven van een
loser’ bleven onverminderd populair
onder de jeugd, evenals prentenboeken. Ook de Donald Duck werd
altijd gretig gelezen. Maar, vinden
de vrijwilligers: “Ook strips helpen
bij leesvaardigheid.” Eén boek werd
overigens nooit uitgeleend, maar
was altijd zoek. “Dat voorlichtingsboekje was blijkbaar zó spannend,
dat het steeds ergens verstopt
werd. We vonden het overal terug:
boven, achter of onder de kast.”
Boeken die zoek waren, dat gebeurde nog weleens, weet Ria. Ook de

techniek werkte niet altijd mee. Ze
vertelt: “Als het computersysteem
eruit lag, dan duurde dat wel even.
Maar we werden daar ook creatief
van. Dan schreven we weer een
ouderwets kaartje uit, waar de ouders een foto van maakten.” Marian
moest vooral wennen aan de sortering van de kinderboeken. “Die is
totaal anders dan bij boeken voor
volwassenen, waar alles op alfabet
van de auteur staat.”
Naast het feit dat ze de fijne samenwerking gaan missen, vinden
de vrijwilligers de bibliotheeksluiting
een ‘verarming’ voor de jeugd in
Ugchelen. Gerrie: “Juist nu is lezen
extra belangrijk. Door corona heeft
de leesvaardigheid van kinderen
een achterstand opgelopen.” De
vrijwilligers wijzen ook op het belang van voorlezen, waar ouders tegenwoordig minder tijd voor nemen
dan vroeger. Een juf of meester die
boeiend kan vertellen, helpt volgens
hen ook mee. Anneke zag een leuk
tafereel toen ze de sleutel kwam
inleveren bij De Bouwhof. “Een juf
was aan het voorlezen. De hele klas
was muisstil.”
Simon Haverschmidt
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