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Honingmarkt
Op 18 september hoopt de imkersvereniging Apeldoorn-Ugchelen
enige ‘reuring’ te brengen in het
door coronatijd rustige Ugchelense dorpsleventje, door het organiseren van de 55ste Honingmarkt.
Ook voor niet honingliefhebbers
is de markt een bezoekje waard
omdat er naast honing ook bijen-,
honing- en was gerelateerde producten te koop zijn. Denk daarbij
aan stuifmeelkorrels of leuke items
als insectenhotels. De kraam met
biologische drachtplanten voor
vlinders en bijen is dit jaar ook weer
present. In een 10-tal kramen bieden imkers uit de regio vele soorten
uitsluitend Nederlandse honing te
koop aan. Of er heide(raat)honing
komt, blijft altijd een verrassing.
De hei bloeit dit jaar prachtig en de
verwachtingen zijn hoog. Door de
vereiste coronaveiligheidsmaatregelen kan er helaas geen Natuuren Hobbymarkt georganiseerd
worden. De markt wordt gehouden op de parkeerplaats achter het
Ugchelens Belang. Uiteraard
worden de coronaveiligheidsmaatregelen gehandhaafd. Dit
kan betekenen dat bezoekers
op gepaste afstand even moeten wachten zowel voor toegang
tot de markt als voor de kramen
op de markt. De honingverkoop
begint rond 10:30 uur tot 16:00
uur. Voor verdere informatie:
www.imkers-apeldoorn-ugchelen.nl
Nolly Spijkerman-Verbeek

Ben jij de nieuwe bezorger?

Lijn 519 start in september
Achter de schermen wordt hard
gewerkt aan de voorbereiding van
het rijden met lijn 519, de Buurtbus
Ugchelen! Op 27 september a.s.
gaat de bus rijden, startend bij het
UB, met een paar lussen door het
dorp naar het station in Apeldoorn
en terug. De dienstregeling en route worden in de loop van september gepubliceerd.
Op 17 augustus 2021 is Buurtbusvereniging Ugchelen (BVU) opgericht, nodig om een contract met
Keolis aan te gaan en alle formaliteiten te regelen. Alle vrijwilligers
die buschauffeur worden, krijgen
twee testen: op rijkwaliteit en gezondheid. In de week voorafgaand
aan de échte start wordt de werking van alle apparatuur aan boord
van de bus uitgelegd. In begin september komt de bus definitief naar
Ugchelen, zodat de chauffeurs nog
wat kunnen oefenen en wennen
aan de bus, de route, de haltes,
etc.
Wie belangstelling heeft om als vrijwilliger chauffeur op de buurtbus te
worden mag zich aanmelden bij
secretaris@dorpsraadugchelen.nl

Al bijna op de vertrouwde stallingsplaats bij UB Foto: Coert Munk

BURENDAG 2021!

‘Kom je huis uit!’ zaterdag 25 september 2021

Ben jij de nieuwe bezorger(ster)
van de Bron in Ugchelen? Vanaf
22 september zoeken we een nieuwe enthousiaste bezorger van dit
mooie Ugchelse huis aan huisblad.
Leeftijd vanaf 12 jaar. Ook volwassenen die graag in beweging zijn,
worden van harte uitgenodigd om
te reageren. Elke twee weken
loop je een wijk met 200 tot 300
Bronnen tegen een vergoeding.
Interesse? Wil je meer
informatie? Stuur een mail
naar: bronbezorging@
bronkerk.nl

In de vorige Bron heeft u kunnen lezen dat we
Burendag met zoveel mogelijk bewoners van
Ugchelen willen vieren. Na de sociale lockdown willen we elkaar weer ontmoeten. onder het motto ‘Kom
je huis uit!’. Op parkeerplaatsen en grasveldjes in
Ugchelen komen buurtbewoners bij elkaar van 1012 en/of van 16-18 uur. Enthousiaste coördinatoren
hebben in hun straat of buurt de flyers rondgedeeld
bij 340 adressen. Er kwamen vele positieve reacties!
“Wat leuk!”, “Eindelijk weer iets om naar uit te kijken!” “We zijn hier pas komen wonen en willen graag
onze buren leren kennen”. Muzikale ondersteuning
is toegezegd door Ugchelse muziekgroepen om er
een gezellige happening van te maken.

Ugchelen is er bij(na)

Deze activiteit is mogelijk dankzij de medewerking
van Albert Heijn, Het Leesten, de Cantharel, vereniging Ugchels Belang, de Bronkerk en de gemeente
Apeldoorn. Elke straat of buurt die zich heeft aangemeld krijgt tegen een kleine bijdrage een koffieof borrelpakket. Door alleen je eigen stoel mee te
nemen maken we de pleinen, grasveldjes en carports tot de ontmoetingsplek in jouw buurt. Voor

meer informatie: voorzitterjr@bronkerk.nl of tel
nr 0610917060

Oproep! Verenigingen, clubs, geef u op!

Er hebben zich al een aantal clubs en verenigingen
aangemeld om zich op Burendag, 25 september, te
presenteren aan de Ugchelse bevolking. De oproep
op de flyer in de vorige Bron is mogelijk niet door
iedereen gelezen. Tussen de koffiemorgen van 1012 en de borrel van 16-18 uur kunnen clubs, verenigingen, hobbygroepen zich tussen 13-15 uur
presenteren aan de Ugchelse bevolking. Zo stelt
‘Ugchelen Bloeit’ aan de Bogaardslaan de tuin open,
geeft de Muziekvereniging Ugchelen miniconcertjes
en kan men kennis maken met een leeskring die
zich richt op historische boeken. Wilt u ook meer
bekendheid geven aan uw (sport) club, koor, vereniging, of welke activiteit dan ook of zoekt u nieuwe
leden? Geef u dan nu op. De aanmeldtermijn is verlengd tot vrijdag 17 september. In de volgende Bron
zal er een overzicht komen waar u op zaterdag 25
september van 13-15 uur welkom bent. Aanmelden bij
voorzitterjr@bronkerk.nl of 0610917060
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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
Ine Koridon, tel.06-40400576
Eindredacteur volgende Bron:
Simon Haverschmidt, tel. 06-44126398
Fotograaf van deze Bron:
Theo Logtenberg, tel. 5336253
Fotograaf volgende Bron:
Dirk Reiding, tel.5336538
Volgende Bron verschijnt op 22 sept.
Kopij via: ugchelendebron@bronkerk.nl
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 13 september 19 uur
Coördinator advertenties:
Teun van Amersfoort, tel. 5411491
bronadvertenties@bronkerk.nl
Verspreiding en bezorgklachten:
bronbezorging@bronkerk.nl
tel. 5422382
PRAKTISCHE GEGEVENS KERK
Zalencentrum:
“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: Collectebonnen,
Vragen en Ledenadministratie
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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Startzondag in
de open lucht
Op zondag 26 september vieren
we als Bronkerk de start van het
nieuwe kerkelijke seizoen. We
doen dat dit jaar met een dienst
in de openlucht op het grasveld
aan de Wijenburg achter de
kerk. Het thema van de burendag ‘Kom je huis uit’ zal ook in
deze viering centraal staan. En
we komen dus ook letterlijk ons
(kerkelijke) huis uit om elkaar te
ontmoeten. Neem je eigen stoel
mee en schuif gezellig aan. Iedereen is van harte welkom!
Vanaf 09.45 uur staan de koffie
en thee klaar. De dienst begint
om 10.15 uur.

Gespreksgroep:
Verder na verlies
Dit najaar willen we in Ugchelen
een gespreksgroep starten voor
mensen die hun partner hebben
verloren door overlijden. In deze
groep proberen we elkaar tot
steun te zijn. Geen therapie dus,
maar samen verhalen, ervaringen en emoties delen. Naar
aanleiding van diverse thema’s
gaan we met elkaar in gesprek
of op een andere (creatieve)
manier aan de slag.
De gespreksgroep wordt georganiseerd door ds Eline
van Iperen en Marijke van der
Roest. De bijeenkomst is ook
voor mensen, die niet kerkelijk
betrokken zijn of zich bij een andere kerk thuis voelen.
De
bijeenkomsten
worden
gehouden op donderdagochtend van 10.00 – 12.00 uur
in de Duiker. Data: 4 en 18
november, 2 en 16 december, 6 en 20 januari. Opgeven
kan tot 1 oktober bij ds Eline
van Iperen, 055-8438214 of
predikantEI@bronkerk.nl.

Kerk op schoot
Op zondag 19 september aanstaande is er weer een ‘Kerk
op schoot viering’ met ds. Beer.
Kom gezellig luisteren naar het
verhaal over hoe God alles gemaakt heeft, afgewisseld met
veel liedjes. Neem je een speelgoedknuffeldier mee naar de
viering?
Deze viering begint om 11.30
uur. In verband met de coronamaatregelen moeten volwassenen een onderlinge afstand
van 1,5 meter houden tijdens de
viering.
kerkopschoot@bronkerk.nl
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Kerkdiensten
• De Corona-maatregelen zijn versoepeld. Dat betekent dat er momenteel 75 mensen bij een viering
in de Bronkerk aanwezig kunnen
zijn. Mogelijk kan dat aantal de komende tijd gaan toenemen. Houd
daarvoor de website (zie hieronder)
in de gaten!
• U hoeft zich niet aan te melden als
u een viering wilt bijwonen. Wel
worden de Corona richtlijnen in
acht genomen: bewaar 1,5 meter
afstand en kom niet als u Corona-klachten heeft.
• De kerkdiensten in de Bronkerk
blijven ook via www.kerkomroep.nl
digitaal te beluisteren. Voor het volgen van de dienst met beeld kunt u
op de website van de Bronkerk een
link vinden naar Bronkerk Ugchelen
– YouTube.
• Raadpleeg de website van de Bronkerk (http://www.bronkerk.nl) voor
actualiteiten.
• In de Onze Lieve Vrouwekerk
kunnen 100 kerkgangers de viering bijwonen. Mogelijk wordt dit
aantal de komende tijd meer.
Houd daarvoor de website van
de Emmaüs parochie in de gaten.
(www.emmaus-apeldoorn.nl) De
vieringen zijn ook online te volgen.
• 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 alleen toegankelijk zijn voor bewoners en de

vrijwilligers die hen halen/brengen.
Zaterdag 11 september
ONZE LIEVE VROUWEKERK,
Hoofdstraat 18, Apeldoorn.
16.30 uur: Eucharistieviering; pastoor
J. Hermens en diaken R. Dashorst,
Cantor.
Zondag 12 september
BRONKERK
10.00 uur: ds. A.R. Davelaar.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering; pastoor
J. Hermens en diaken R. Dashorst,
Credo.
13.00 uur: Doopviering; diaken R.
Dashorst.
Zaterdag 18 september
ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur: Gebedsviering; Wim
Vroom.
Zondag 19 september
BRONKERK
10.00 uur: ds. E. Kamper (Driel).
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering; pastoor
J. Hermens, Gregoriaans.

BIJ DE DIENSTEN
Zondag 12 september
De dienst begint om 10.00 uur en
onze voorganger is ds. Regina Davelaar!
Uit Kind op Zondag: Ken je mij?
Jezus vertelt bij de tempel het goede
nieuws. De mensen uit Jeruzalem

twijfelen: zou hij echt de Messias
zijn? En hoe kan het dat de joodse
leiders niet ingrijpen?
We lezen Johannes 7:25-31.
Diaconie collecte: Eigen diaconie
Uitgangscollecte: Stichting Leergeld
Zondag 19 september
Ds. Ella Kamper uit Driel is vanmorgen onze voorganger. Van harte welkom in de Bronkerk!
Uit Kind op Zondag: Waarom zoek
je Jezus?
Jezus is in Jeruzalem, waar het Loofhuttenfeest gevierd wordt. Bij de tempel verkondigt hij het evangelie. De
Farizeeën en hogepriesters sturen
dienaren om hem te arresteren, de
toehoorders zijn in verwarring. Wat
bedoelt Jezus toch met zijn woorden?
We lezen Johannes 7: 32-39
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

IN MEMORIAM:

Henny van Zoelen – van Buren
* 4 december 1938 – † 5 juli 2021
Henny is opgegroeid aan de Mettaweg, in Ugchelen.
Het leven daar was geen vetpot, maar wat een weelde
om als kind het bos als je speelterrein te mogen zien!
Doorleren was er voor haar niet bij, ze was thuis nodig.
Ze trouwde met haar Arie, kregen samen 3 kinderen,
en Henny wijdde zich met overgave aan het moederschap. Vond in het moederen veel voldoening, haar
leven was vooral geven, en wat had ze veel te geven!
Ook buitenshuis zette ze zich in. In besturen, voor haar
buren, voor anderen…. Ze had een enorm groot hart,
en kon haar mondje goed roeren waardoor ze veel gedaan kreeg. Door de tijden heen leerde ze dat ze er
ook zélf mocht zijn. Dat ze haar eigen grenzen en wensen mocht aangeven. Dat ze zich kon ontwikkelen – ze
deed de moedermavo – en mocht groeien als mens.
“Daarin raak ik nooit uitgeleerd” kon ze zeggen.
Haar leven was niet gemakkelijk; het was haar geloof
waar ze kracht uit putte en dat haar op de been hield,
door alles heen. “Het is fijn is om een Vader te hebben
waar je naar toe kan gaan en die rust geeft” kon ze zeggen. Zó had ze het leven lief, hartstochtelijk. Wat heeft

ze met deze Vader veel gesprekken gevoerd, recht uit
het hart, open, eerlijk, lichtvoetig soms. Dankend voor
waar ze blij mee was, maar God ook voor de voeten
gooiend waar ze vragen bij had, boos om was of ongeduldig van werd. Dat luchtte haar op, hielp haar om
onder ogen te zien hoe ‘t er voor stond, en wat ze als
haar taak kon zien. Zo heeft ze heel wat afgestreden,
heen en weer pendelend tussen verzet en overgave.
Haar verhuizing naar de Sprengenhof viel samen met
de eerste lockdown. Zodra zij binnen was, ging het huis
op slot, en voelde ze zich als in een gevangenis. Maar
ook daar bleef haar vaardige mondje haar handelsmerk. Met vallen en opstaan bleef ze de mensenmens
die genoot van contact dat verder ging dan oppervlakkige praatjes, de moeder en oma die graag haar kroost
om zich heen had en uit was op contact van hart tot
hart.
Tot het niet meer hoefde, en ze door God werd thuisgehaald. Wij gedenken haar met warme liefde.
Ds Eline van Iperen
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BRONKERK 75 JAAR OP EIGEN BENEN
Ledenvergadering
Dorpsraad Ugchelen

‘Bescheiden feestje moet mogelijk zijn’

Op dinsdag 28 september 2021
organiseert de Vereniging Dorpsraad Ugchelen de Algemene
Leden Vergadering (ALV). Deze
zal plaatsvinden vanaf 19.30 uur
in het dorpshuis “Ugchelens Belang” aan de Bogaardslaan 81.
Maatregelen met betrekking tot
CORONA zullen moeten worden
nageleefd volgens de dan geldende RIVM regels.
Tijdens deze ALV staan twee belangrijke zaken op de agenda te
weten: de wijziging van de Statuten en de bestuursverkiezing,
waarbij het oude bestuur de taken overdraagt aan het nieuwe
bestuur.
Zoals inmiddels gebruikelijk zal
een uitnodiging aan alle inwoners
van Ugchelen worden gestuurd,
middels een inlegvel in de Bron,
met daarin de volledige agenda.
De uitnodigingen zullen ook aan
de leden worden gestuurd via
e-mail. Op de website van de
Dorpsraad vindt u vanaf volgende
week de uitnodiging met agenda,
het Jaarverslag 2020 en de concept Statuten.

Soos 55+ UB

Op 1 september 2021 was het
dan zo ver: De Soos startte weer
op! De ruim zestig leden waren
blij om weer te kunnen beginnen;
elke woensdagmiddag onze eigen activiteiten!
Als u het óók leuk lijkt, dan bent u
van harte welkom. Er is nog plaats
voor nieuwe soosleden: hoe
meer zielen hoe meer vreugd. U
kunt meedoen met koersbal, dat
is het Engelse bowls in het klein.
Er zijn kaartgroepjes, o.a. bridge,
klaverjassen en bijvoorbeeld jokeren. Er wordt gebiljart door een
groepje mannen. We hebben ook
een sjoelbak en er kan Rummicub gespeeld worden. Kom gerust eens een kijke nemen!
De kosten voor deze middag zijn
€ 2,50 inclusief een kopje koffie of thee met een koekje. Men
kan op eigen kosten later op de
middag eventueel een drankje
bestellen.
We beginnen om 14:00 uur met
een inloop vanaf 13:45 uur en we
eindigen om ongeveer 16:30 uur.
Misschien ontmoeten we ook u
straks in het Dorpshuis Ugchelens Belang!

Foto: Johan van Veen
(Vervolg van artikel in vorige Bron)
In al die jaren groeide de gemeente behoorlijk in
aantal. In 1971 deed de bekende ds. Jan Pol zijn intrede en in 1973 werd gemeentecentrum De Duiker
aan de kerk vast gebouwd. Pas in 1983 volgde de
volgende verbouwing en werd de kerk van nieuwe
banken voorzien.

Hervormd en Gereformeerd die ‘Samen op Weg’
gingen zette zich een daling in van het ledenaantal
door de vergrijzing.
Toen in 2004 landelijk de kerken haar formele beslag
kregen ging de kerk in Ugchelen verder als PKN gemeente in Ugchelen. De naam ’Bronkerk Ugchelen’
was al in 1991 door de gefuseerde kerken gekozen.

In het begin van de jaren negentig van de vorige
eeuw startte landelijk een ‘Samen op Weg’ proces,
waaraan de N.H. Gemeente Ugchelen deelnam door
Samen op Weg te gaan met (een deel van) de Gereformeerde Kerk van Apeldoorn. Ds. P. Wijbenga
werd toegevoegd aan de nieuwe samengestelde
gemeente. Het kerkgebouw bleek te klein en vrij
snel volgde er een uitbreiding met een nieuwe hal
en toiletten. Ook kwam er een grote kelder onder de
nieuwbouw!

De tijden veranderden en zo gebeurde het dat in
2008 de Bronkerkgemeente haar eerste vrouwelijke predikant benoemde, ds. H. van Boggelen. Na
haar vertrek en dat van ds. Bart Ramaker kwamen
er zelfs 2 vrouwelijke predikanten.

In korte tijd kwamen er 2 nieuwe predikanten,
ds. Anton Verbeek in 1997 en in 1999 ds. Wim
Kievit. Ondanks de vorming van een federatie van

Een bescheiden feestje moet toch mogelijk zijn. We
hebben er behoefte aan weer iets te vieren, zowel in
als buiten de kerk.

Na deze opsomming van jaartallen en gebeurtenissen lijkt het nu toch tijd om wat aandacht te besteden
aan het eerder vermelde lustrum: het vijfenzeventigjarig bestaan als zelfstandige kerkelijke gemeente!

Reanimatiecursus via Hartveilig Ugchelen
Zodra de 1,5 meter afstand-regel vervalt, gaat de werkgroep Hartveilig Ugchelen weer een basiscursus en herhalingscursus reanimatie met gebruik van een AED aanbieden. Het belang van kennis van het reanimeren bleek
maar weer eens tijdens de EK voetbalwedstrijd, waarbij
een jonge sporter een hartstilstand kreeg. Door kordaat
optreden van teamgenoten en de aanwezigheid van een
Automatische Externe Defibrillator (AED) kon de speler
bij kennis van het veld worden gedragen. De eerste 6
minuten vanaf de hartstilstand zijn daarbij van levensbelang. De ambulancediensten, onder de naam Hartveilig
Nederland, zochten landelijk een oplossing toen bleek
dat patiënten met een hartstilstand overleden omdat de
aanrijdtijd van de ambulance langer dan 6 minuten was.
Overal in het land (In Ugchelen gestart in 2010) kwamen
“6 minuten zones” tot stand: een wijk / regio waarin elke
bewoner niet verder dan 500 mtr van een AED woont en
met voldoende gecertificeerde burgerhulpverleners om te
kunnen reanimeren. Beiden zijn nodig – het reanimeren

om de bloedcirculatie in het lichaam op gang te houden
en de AED om een fibrillerend hart tot normaal functioneren te bewegen.
HarslagNu is de landelijke organisatie waarbij de eigenaar zijn goed onderhouden AED kan aanmelden voor
gebruik en de burgerhulpverlener zich zelf meldt met een
geldig certificaat. Bij een oproep via 112 met een hartstilstand worden er burgerhulpverleners opgepiept om te
gaan reanimeren en ook om een AED op te halen om te
gaan assisteren bij de reanimatie.
In Ugchelen zijn bijna 100 burgerhulpverleners en 10 AED’s aangemeld bij HartslagNu. De werkgroep Hartveilig
Ugchelen heeft tot doel om de “6 minutenzones” in heel
Ugchelen te realiseren, o.a. door het aanbieden van basis
en herhalingscursussen reanimeren. Interesse? Meld je
aan via hartveiligugchelen@gmail.com – we sturen een
uitnodiging zodra we beginnen.
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Vrijwilligers voor de
Duiker gevraagd!

Voor het nieuwe seizoen hebben we nog enkele vrijwilligers nodig die (af en toe) willen assisteren in De Duiker.
Bel vrijblijvend Bert van der
Zwan voor meer informatie:
06-57616880.
Coördinator De Duiker

Eetcafé Duikeruit

Het Eetcafé Duikeruit van zondag 3 oktober gaat NIET door,
omdat de Duiker in dat weekend een locatie is voor de Kunstroute.
In de volgende Bron wordt u
geïnformeerd over de nieuwe
data van het eetcafé.
Met vriendelijke groet,
het team van eetcafé Duikeruit

Voedselbank

In de maand september sparen we voor de Voedselbank
potten en/of blikken groenten,
soep, jam, puree e.d. Ook andere houdbare producten zijn
altijd welkom.
Ook kunnen de producten
afgeleverd worden op zaterdagochtend van 9.00- 12.00
uur in de krat voor de garagedeur aan de Karhulstraat 19.

OVERWEGING

Maak ruimte om bij de pijn te blijven…
Ik las over een vrouw, die vertelde wat haar troost bood of
misschien beter gezegd: waar
ze behóefte aan had in tijden
van crisis, tijden van verlies en
rouw*. Deze vrouw, de Anglicaanse priester Tish Warren,
verloor haar vader en twee ongeboren baby’s. De pijn van dat
alles was zo hevig dat ze niet
meer wist hoe ze God moest
vertrouwen. Een jaar lang was
zij een priester die niet kon bidden.
Zij vertelt: “Ik wilde bidden, ik
had het nodig. Ik wilde ondanks
alles waar ik mee worstelde in
contact blijven met God en ik
zocht een manier waarop ik dat
kon doen die niet voorbij ging
aan alle gebrokenheid in deze
wereld.” Tish kwam uit bij de
completen, dat zijn gebeden
waarmee je de dag afsluit, ze
horen bij de nacht. “Ze erkennen
de menselijke kwetsbaarheid,
de dood en sterfelijkheid,” zegt
ze. “Het gaat er in die gebeden
over dat het leven soms donker
is en dat mensen sterven. Die
ruimte voor dubbelzinnigheid
en het mysterie, maar dat God
daarbij is, dat had ik nodig.”

UIT DE BIJBEL
wo 8 sept.		Johannes 7:37-52
do 9 sept.		Galaten 4:12-31
vrij 10 sept. Galaten 5:1-12
za 11 sept. Galaten 5:13-26
zo 12 sept. Galaten 6:1-18
ma 13 sept. Psalm 92
di 14 sept. Spreuken 11:1-16
wo 15 sept. Spreuken 11:17-31
do 16 sept. Spreuken 12:1-12
vrij 17 sept. Spreuken 12:13-28
za 18 sept. Marcus 9:14-29
zo 19 sept. Marcus 9:30-41
ma 20 sept. Marcus 9:42-50
di 21 sept. Psalm 102:1-12
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In haar boek ‘Bidden in de
nacht—voor wie werken, waken en wenen’ beschrijft ze als
eerste het wenen, want zegt ze:
“Hier in de Verenigde Staten
schieten we snel in de oplosmodus en doen ons best om zo
snel mogelijk weer door te kunnen met ons leven. Er is weinig
tijd om te rouwen en gewoon
een tijdje bij de pijn te blijven en
die te voelen.”
Ik herken dat oplossingsgerichte wel. Maar als het leven zwaar
is, als we pijn, verlies, verdriet
doormaken, is het goed om dat
toe te laten. Goed om die pijn
niet te ontkennen en weg te duwen. Bedek de bitterheid niet
met een laag slagroom. Soms
moeten we door die donkere
nacht van twijfel, worsteling en
alle vragen die daarbij horen.
En mogen we ook toegeven
dat we geen antwoord op onze
vragen hebben, geen oplossing
hebben.
Ook Tish Warren komt niet met
oplossingen. “Uiteindelijk denk
ik,” zegt ze, “dat er geen enkel
antwoord te geven is dat die
pijn en dat lijden rechtvaardigt.

Ik denk dat we helemaal geen
antwoord of uitleg willen, want
een uitleg zorgt er niet voor
dat het ineens wel oké is dat
we een geliefde verliezen, dat
ons kind gepest wordt, of dat
we terminaal ziek zijn…. We
hebben geen antwoord, maar
we hebben een verhaal.” Hebben wij een verhaal? Maken wij
ruimte voor onze pijn, verdriet
en rouw?
Anja van der Hart
*Bron: Trouw, 2 juli 2021

IN MEMORIAM:

Nanny van Geest – Sijbesma
*16 maart 1930 – † 24 juni 2021
Aan het einde van de Richtersweg voert een klein
paadje het terrein van Randerode op: de Dick van
Geestlaan. Genoemd naar de man die in de jaren
‘70 als predikant verbonden was aan Randerode,
in de kracht van zijn leven overleed, en een gezin
met 2 jonge kinderen achterliet. Zijn weduwe Nanny van Geest stond er vanaf dat moment alleen
voor. Ze moest wel, én ze deed het. Meer dan 40
jaar. Want Nanny was Nanny.
Ze was opgegroeid in een stevig gereformeerd
milieu, waarin God zo’n beetje samenviel met
de regels van hoe het hoorde en hoe het moest.
Ze mocht doorleren, werd onderwijzeres, woonde jarenlang op kamers, en maakte reizen. Haar
wereld hield niet meer op bij de verzuilde wereld
waar ze uit voortkwam. Ze leerde álle mensen
zien als kinderen van God, kostbaar in zijn ogen,
en de moeite waard om lief te hebben.
In Dick van Geest vond ze een maatje voor het
leven. Ze trouwden, kregen 2 kinderen, en zij was
als predikantsvrouw actief betrokken bij zijn werk.
In een nieuwbouwwijk in Amsterdam en in

Randerode, waar in oecumenisch verband werd
samengewerkt en waar uitgedragen werd dat het
niet om het instituut kerk ging maar om mensen.
Ze zijn maar 15 jaar getrouwd geweest. Daarna
droeg ze haar gemis, én was er voor haar kinderen, maar claimde hen niet. Bij het opbouwen
van een nieuw bestaan zonder Dick speelde vrijwilligerswerk een belangrijke rol: lesgeven aan
zieke kinderen in het ziekenhuis, ouderenzorg.
Familie, vrienden en buren waren belangrijk voor
haar. Ook pakte ze het reizen weer op, en ze was
enorm blij dat er kleinkinderen in haar leven kwamen.
De ouderdom kwam ook bij haar met gebreken,
ze werd doof, begreep niet alles meer. Kranig
zette ze door om zelfstandig te blijven. De nacht
voordat ze zou verhuizen naar Casa Bonita, is ze
gestorven.
Wij gedenken haar in liefde en respect. God hebbe haar ziel.
Ds Eline van Iperen

DE BRON 08-09-2021

8

DE BRON 08-09-2021
Uit de Digitale
Nieuwsbrief

Leerhuis
Dit jaar lezen we het veelbesproken boek van Rutger
Bregman, “De meeste mensen
deugen”. Het boek won de NS
Publieksprijs 2020 en werd
veelvuldig herdrukt, maar wat
is er zo bijzonder aan de boodschap van Bregman? En hoe
verhoudt zijn mensbeeld zich
tot ons mens- én godsbeeld?
Bregman groeide op als zoon
van een dominee, maar noemt
zichzelf intussen atheïst. Toch
eindigt hij zijn boek met tien
leefregels. Heeft hij daarmee
ook ons als ‘gelovigen’ iets te
zeggen? Als het je wat lijkt: bestel het boek en duik er vast in.
In oktober starten we met het
leerhuis en gaan we over het
boek in gesprek.
Iedereen is welkom! Er is plek
voor acht deelnemers. Data:
maandag 4 oktober, 1 en 29
november, 10 januari en 7
februari. Opgeven vóór 27
september via predikantRD@
bronkerk.
Verdieping en
Ontmoeting
Verdieping en Ontmoeten was
voorheen Vorming en Toerusting. Onder deze nieuwe titel is
er ook dit jaar weer een programmaboekje samengesteld
waarin alle activiteiten zijn opgenomen die er in en rondom
de Bronkerk plaatsvinden. Het
boekje geeft een overzicht van
het seizoen 2021-2022. Op de
website van de Bronkerk komt
het te staan, maar het is ook
mogelijk een papieren versie
op te vragen. Daarvoor graag
een mailtje of telefoontje naar
scribakr@bronkerk.nl.
Waterloopleinmarkt
Op woensdag 24 september
kunt u goederen brengen voor
de Waterloopleinmarkt. Er
is iemand aanwezig tussen
09.00 en 11.00 uur. Kijk ook op
www.bronkerk.nl voor actuele
info.
Statiegeld voor
Casa Speranta
Bij het flesseninzamelpunt van
Albert Heijn kunt u uw statiegeldbon in een donatie omzetten. U heeft daarbij de keuze
uit 3 opties voor goede doelen
en wij zijn zeer content dat
vanaf augustus hierin ons diaconale project Casa Speranta
is opgenomen! Een hele mooie
actie die loopt tot en met
januari 2022.
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KUNSTROUTE 2021

Veel mooie acties en voorbereidingen
De zomervakanties zijn weer voorbij, De Bron
wordt weer thuis bezorgd en het bestuur van
de Kunstroute heeft een besluit genomen: de
Kunstroute gaat definitief door!!! We durven het
aan om met de nu geldende maatregelen, besmettingen en versoepelingen ons tweejaarlijks evenement verder uit te werken.
In de vorige uitgaven van De Bron heeft u kunnen lezen over het voorbereiden van de Kunstroute achter de schermen. Wie zijn er allemaal
betrokken bij de activiteit? Maar de Kunstroute
kan natuurlijk nooit gehouden worden zonder de
kunstenaars. Dit jaar hebben alle kunstenaars
zich opgegeven onder voorbehoud, we weten nog
niet wat we kunnen, willen en mogen vanwege de
coronaperikelen.
Vanaf nu gaat er dus achter de schermen weer
hard gewerkt worden. Want meedoen aan de Kunstroute is niet zomaar een paar schilderijen ophangen of een aantal leuke beeldjes neerzetten.
Iedere kunstenaar is op zijn/haar eigen manier bezig met de voorbereiding. Een aantal afwegingen:
kan de Kunstroute bij mij thuis gehouden worden?
Wil ik honderden mensen in en om mijn huis? Is
er wellicht een andere plek waar ik mijn kunst kan
presenteren? Heb ik voldoende materiaal om interessant te zijn voor alle bezoekers? Waar kan ik
de Ugchelse vlag kopen? Kan ik een gastexposant plaatsen?
De maand september staat in het teken van de
laatste acties. De garage leegruimen, plastic tegen de muren, een fijn ophangsysteem bedenken,
een tent of overkapping huren, een looproute creëren, tafels huren, muziek erbij of juist niet, zal ik
koffie schenken? Nog even een lijst om de schilderijen, een rand afwerken, nog signeren, nog een
vernislaag aanbrengen, welke opstelling is het
mooist, ben ik verzekerd, blijven mijn boeketten
vers, is mijn tent of overkapping waterdicht, zal ik

een ophangsysteem aanschaffen, enzovoort. Afstemmen met de Duiker, met de Blokhut, met ons
Dorpshuis welke mogelijkheden er zijn.
Kortom, de Kunstroute komt steeds concreter tot
leven in het dorp. En er zijn al veel mooie acties
en voorbereidingen. Volgende keer wil ik u graag
meer vertellen over de laatste loodjes om de
Kunstroute weer tot een succes te maken.
Enne, u heeft inmiddels wel de datum genoteerd?
Het weekend van 2 en 3 oktober mag gerust dik
omlijnd in uw agenda staan…

CKV Novo-Cantare zingt weer
Na een ruim jaar van dan-welen-dan-weer-niet mogen zingen
hebben we op 31 augustus weer
definitief de repetities opgepakt.
Natuurlijk houden we ons dan
ook nog aan de coronaregels
zoals die dan mogelijk nog voorgeschreven worden, maar we
vinden het heel fijn dat we weer
kunnen zingen.
Hoewel we elkaar niet zagen,
zijn we middels een nieuwsbrief
steeds op de hoogte gehouden
van het wel en wee in het koor.
Dat werd erg op prijs gesteld.
Onze stemmen konden we thuis
regelmatig oefenen, want de dirigent gaf met regelmaat een
filmpje door met een in te studeren eenvoudige canon. Op de

website van het koor stonden al
diverse muziekbestanden waarmee we altijd al aan de slag
konden. Al was het niet in koorverband, er kon zeker gezongen
worden.
We zijn rustig aan begonnen
door goed en verantwoord in te
zingen. Ook zingen we uit het
hoofd een canon die van tevoren
wordt bekendgemaakt. Daarna
zingen we bekend repertoire uit
de map en wat kleinere nieuwe
stukjes die een snelle succeservaring gaan geven. Dat laatste
vindt de dirigent belangrijk. In
een tijd waarin je je stem niet
optimaal mag gebruiken zakt niet
alleen je stem weg, maar ook het
plezier in het zingen.

Kortom, de dirigent wil ons
met realiteitszin zoveel mogelijk uit te dagen. En wij hopen
daarmee zowel onze stem als
het zangplezier weer snel terug te vinden. Het koor telt nu
ca. 70 leden, heeft een goede
verhouding in stemgroepen en
heeft een christelijk repertoire.
Bekijkt u onze website eens:
www.novo-cantare.nl.
Krijgt u zin om ook mee te komen
zingen? U bent van harte welkom
op de dinsdagavond in De Bronkerk te Ugchelen! Juist omdat we
wat rustiger aan beginnen, is dit
misschien wel het goede moment
om dat te doen. Neem eens contact op met onze secretaris, tel.
06- 13249437. Zij kan u alles vertellen wat u weten wilt.
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Sam’s Kledingactie
voor schoolkinderen
in Oeganda
Ieder voor- en najaar organiseert
Sam’s Kledingactie een aantal
speciale landelijke actiedagen, om
zo extra veel kleding op te kunnen
halen voor het goede doel. Deze
keer is er gekozen voor hulp aan
schoolkinderen en hun ouders in
Oeganda, zodat zij, wanneer corona voorbij is, weer terug naar
school kunnen. Op zaterdag 25
september kunt u bij de Bronkerk
kleding en schoenen -die u niet
meer draagt, maar waar iemand
anders misschien nog wel blij van
wordt- inleveren. De Sam’s vrijwilligers zijn dan van 09.00 tot 11.00
uur aanwezig om de goederen
-geheel coronaproof- in ontvangst
te nemen. Kapotte en vuile kleding,
speelgoed en knuffels, handdoeken, kussens en dekbedden mogen zij helaas niet aannemen.
Met uw steun in de vorm van kleding en schoenen zorgt Sam’s
Kledingactie er samen met Cordaid voor dat de kinderen die
niet (meer) naar school gaan of
na Covid-19 niet terug zouden
komen, na de heropening toch
weer naar school gaan of op
school blijven. Meer informatie op
www.samskledingactie.nl.

Jumping Ugchelen
Op zaterdag 11 september organiseert ponyclub de Bosruiters
uit Ugchelen voor de tiende keer
Jumping Ugchelen. Tijdens deze
dag strijden de springruiters van
ponyclub de Bosruiters om de
hoofdprijs van de dag: de Gouden
Cap. De Gouden Cap werd de
laatste editie gewonnen door Gustina Karssen met haar pony Blij. De
deelnemers aan Jumping Ugchelen rijden verschillende spectaculaire springparcoursen, waaronder
een derby. Deze dag komt het
aan op rijstijl, techniek, snelheid,
durf en springvermogen. Jumping
Ugchelen wordt georganiseerd op
het terrein van de Bosruiters aan
de Zr. Meyboomlaan tegenover
Randerode. Het programma begint om ongeveer 10.30 uur, einde
rond 14.00 uur. De toegang is gratis. Voor meer info over Jumping
Ugchelen en over de Bosruiters:
www.bosruiters.nl.

Bronnetje:
Gezocht:
Ervaren hulp in de
huishouding,
dag en tijd in overleg.
Interesse?
Bel 06-37133766
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OMROEP MAX: WE ZIJN ER BIJNA…

Onder deskundige Ugchelse Leiding
Misschien hebt u ze al herkend, Lotty en Jan Roders
uit Ugchelen. Zij hebben dit jaar de leiding in handen
van de reis die al tien jaar wordt uitgezonden door
Omroep Max: ‘We zijn er bijna’. Hét succesvolle programma over caravanning in Europa met wel twee
miljoen kijkers.
De reizen worden georganiseerd door onder andere
ANWB en ACSI.
Door corona kon de voor vorig jaar door ACSI geplande reis naar Noorwegen geen doorgang vinden; en
half mei dit jaar moest tot teleurstelling van velen de
reis opnieuw geannuleerd worden. Maar door ACSI
werd een alternatief in elkaar gezet: een dertig-daagse toertocht door Nederland. En daar bleek zeer veel
belangstelling voor te bestaan. Uiteindelijk gingen op
6 juni de deelnemers vanuit Groningen op pad om
via Workum, Katwijk, Edam, Kootwijk en Maastricht
in Zeeuws-Vlaanderen te eindigen; hun bevindingen
waren en zijn in zes afleveringen iedere dinsdag op
NPO 1 bij Omroep Max te zien. Het enthousiasme
van de veelal senioren spat er van af!
Onze dorpsgenoten Lotty en Jan Roders worden al
vele jaren door ACSI benaderd om de leiding van
een reis op zich te nemen en aldus waren zij al met
een groep caravanners op bijvoorbeeld Corsica, Sardinië en zelfs op Sicilië. Nu begeleiden ze met veel
enthousiasme de reis door Nederland. Dat deze reizen een intensieve voorbereiding vergt, spreekt voor
zich. Maar Jan en Lotty doen het met plezier, omdat
zij de vele blije gezichten na afloop van alweer een
geslaagde reis telkens weer als een beloning voor
hun inspanningen zien.

willigerswerk dat zij doen/hebben gedaan. Jan was
bestuurslid van de Dorpsraad, is buurtbuschauffeur,
actief bij de organisatie van de wielerronde en het
winkeltje bij Het Leesten. Lotty was actief bij de bibliotheek in Ugchelen, is eveneens gids in Kootwijk,
actief bij Dorcas alwaar zij vluchtelingen de Nederlandse taal bijbrengt en ook zij draait haar uren in het
SBB-winkeltje op Het Leesten.

Het vrijwilligerswerk als Staatsbosbeheer-gids bij Radio Kootwijk kwam ze goed van pas bij een bezoek
met de groep aan het voormalige zendstation. Overigens staan zij in Ugchelen bekend om het vele vrij-

Kortom, een actief Ugchels echtpaar dat nog lang niet
aan stoppen met reizen denkt: de voorbereidingen
voor het leiden van een volgende ACSI-reis in 2022
naar Italië zijn alweer gestart……

‘Kerk is open’ voor schilderkunst
In de maanden juli en augustus was
de Bronkerk drie dagen in de week
open. Er was een mogelijkheid om
een kijkje te nemen in de kerk, naar
muziek te luisteren, een kaars aan
te steken of tot rust te komen in een
moment van stilte of bezinning. Elk
jaar opnieuw is er een expositie
tijdens deze open dagen.Dit jaar
waren er schilderijen van Fimmy
Kooijker uit Oppenhuizen. Fimmy
schildert graag mensen: “Iedereen
is anders en uniek, dat vind ik interessant en blijf ik leuk vinden”.
Heel wat mensen hebben de
Bronkerk en de tentoonstelling
bezocht. Hieronder enkele reacties
van bezoekers:
“Prachtige schilderijen, mooie verfstreek en sfeervolle kleuren! Fijn
dat ik het heb gezien.”
“Mooie schilderijen, met liefde gemaakt.”

“Liefde is niet iets wat je vindt, Liefde is iets dat jou vindt!”
“Leuk dat jullie open zijn! Net als
de kerken in Frankrijk. Mooi kerkje,
fijne atmosfeer!”
“Hoewel al 40 jaar in Apeldoorn wonend, was ik nog nooit in de Bronkerk geweest.”
“Dank voor de gastvrije ontvangst.
Mooie tentoonstelling.”
En ook zeker een dankjewel voor
alle gastvrouwen en – heren, zij
waren ook dit jaar weer aanwezig
om op de open dagen de bezoekers te ontvangen.
Vrijdag 20 augustus heeft Fimmy
Kooijker een workshop gegeven.
Tien super enthousiaste vrouwen
hebben die middag vol overgave
geschilderd. Voor sommigen was
het de eerste keer, voor anderen

een verdieping van hun vaardigheden. Kortom, iedereen heeft met
veel plezier, onder de bezielende
leiding van Fimmy, een mooi en
verrassend resultaat neergezet.
Namens de werkgroep,
Bea Rigterink
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Zwerfvuilactie
Op 18 september is het World
Clean Up Day. Inwoners wordt
gevraagd hun eigen directe
omgeving schoon te maken.
Op onze ‘eigen datum’ -zaterdag 25 september- houden we
weer een volgende Ugchelse
zwerfvuilactie. Randen van
het dorp en invalswegen worden dan schoongemaakt. Met
inachtneming van de geldende coronamaatregelen ziet het
programma er als volgt uit.
We starten om 09.30 uur bij
Gon en Toon in de tent bij Ugchelens Belang. Eerst een
kop koffie/thee met wat lekkers erbij en dan van 10.00
tot 12.00 uur in groepjes aan
het werk. We sluiten weer
af met soep en een broodje.
Wil je deze keer (weer) meedoen? Meld je dan aan bij Jan
Visser via visser-heijnen54@
kpnmail.nl of 06-10519031.
Als je op de fiets naar UB komt,
dan ben je sneller op de plek
waar
schoongemaakt
gaat
worden. Neem zelf een paar
werkhandschoenen mee. Voor
grijpers en vuilniszakken wordt
gezorgd.

Gespreksgroep voor
jonge vaders met
een partner met kanker
Je hebt een gezin en je krijgt
te horen dat je partner kanker
heeft. Je wereld staat op zijn
kop; er komt heel veel op je af.
Je wilt er zijn voor je partner,
maar je hebt zelf ook veel vragen. Hoe ga je om met de impact op je zelf, je werk, je vrienden? Wat bespreek je met de
kinderen? Hoe ga je om met de
spanning? Opeens sta je op de
tweede plaats en gaat alle aandacht uit naar je “zieke” partner.
En wie zorgt er voor jou?
Ervaringen delen met andere jonge vaders die hetzelfde
meemaken, kan een enorme steun zijn. Bij Stichting
‘kLEEF! hebben we ervaring
met gespreksgroepen. Op korte termijn willen we een nieuwe
groep starten voor jonge vaders met een partner die kanker heeft.
Meer
informatie
via
info@stichtingkleef.nl
of
(055) 576 26 76. Bij ons
binnenlopen
kan
natuurlijk
ook:
Vosselmanstraat
4 in Apeldoorn. Website:
www.stichtingkleef.nl
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CHARLOTTE’S KOFFIEHUUS

‘Bakkoningin’ maakt werk van haar passie
De geur van koffie en versgebakken
appeltaart komt je weer tegemoet
als je ’t Achterhuus binnenstapt. De
‘horecahoek’ van de cadeauwinkel
heeft namelijk een nieuwe eigenaresse. Klanten krijgen een warm
welkom bij Charlotte’s Koffiehuus.
Toen Charlotte Kinket (rechts op de
foto) vernam dat er een vacature
vrijkwam, werd ze gelijk enthousiast. Bakken is de grote passie
van de 51-jarige Ugchelse. “Ik ben
voortdurend nieuwe recepten aan
het uitproberen”, zegt ze. Daarnaast
vindt ze het sociale, dorpse karakter
van zo’n horecafunctie erg belangrijk. “Die combinatie was voor mij dé
reden om dit avontuur aan te gaan.”
Hoewel ze de eerste paar weken
als ‘hectisch’ omschrijft, heeft ze de zaak inmiddels al
goed op de rit. “Vanmiddag zat het hier helemaal vol”,
zegt ze, vlak voordat de laatste taartpunt wordt verkocht.

ken en daarna nog even een kop koffie drinken. Na de
lange lockdown zijn mensen heel blij dat de horeca hier
weer open is.”

“Er komt natuurlijk wel veel op je af, in de eerste paar weken. Contact met klanten, serveren, kassa bedienen…
Daar moest ik even mijn draai in vinden, maar dat gaat
nu al een stuk vlotter.” Groot voordeel is dat haar 18-jarige dochter Laura geregeld meehelpt in de bediening.
“Erg gezellig”, vindt zij, “en het is ontzettend leuk om mijn
moeder zo te zien stralen.”

Die huiskamersfeer, die wil Charlotte ook zeker uitdragen. Het nieuwe bloemenbehang springt daarbij meteen
in het oog. “Lekker gek”, zoals ze het zelf omschrijft. Ook
is er nu een lange tafel langs het raam, met hoge stoelen.
Het publiek van Charlotte’s Koffiehuus is divers. Waar
twee vriendinnen genieten van een high tea, zijn er ook
mannen die even hun krantje komen lezen.

Sandra Hanskamp, samen met Miranda Buitenhuis de
eigenaresse van ’t Achterhuus, knikt instemmend. “Ze is
echt de bakkoningin. Als het nodig is, dan springen we
even bij met de afwas. En andersom helpt Charlotte ook
weleens mee in de winkel. Er is echt een klik tussen ons.
En dat is ook belangrijk in een winkel als ’t Achterhuus,
waarin alles in elkaar overloopt. We zien bijvoorbeeld
vaak dat klanten een kledingstuk brengen bij Marjon van
’t Verstelhuus, vervolgens een rondje door de winkel ma-

Als Ugchelse ondernemer vindt Charlotte het lokale aspect erg belangrijk. Zo komen de koffiebonen van Blue’s,
de branderij aan de Hoenderloseweg. De kaart bevat
naast koffie, thee en taart ook een aantal broodjes. Op
Facebook verschijnt de ene na de andere foto van Charlotte’s creaties. Haar nieuwste succesnummer? “De baked cheesecake met mango viel erg in de smaak.”

Foto: Theo Logtenberg

Simon Haverschmidt

Yoga en massage bij ‘FreeSpace’
Wij zijn Rob Spee en Rosella Spee-Koning, en op
1 september zijn wij begonnen met ons bedrijf
FreeSpace in Ugchelen. Om ons heen zien we veel
mensen die op zoek zijn naar rust vinden in zichzelf: de
een doet dat door te praten, de ander vindt zichzelf in
stilte. Soms kan het heel fijn zijn om op een manier die
voor jou werkt ondersteund te worden. Dat is wat we bij
FreeSpace willen doen: je helpen om de weg naar jezelf
te vinden, en je eigen ruimte in te nemen.
Leuk dat je dit leest, ik ben Rosella, en draag zorg binnen FreeSpace voor de Dru yoga-lessen. Dru yoga
wordt ook wel yoga van het hart genoemd. Het is een
bewegelijke, vloeiende vorm van yoga waarbij je je verbindt met de stilte in jezelf. Het nodigt je uit te verbinden met je hart, en middels vloeiende bewegingen de
weg af te leggen van denken naar voelen. Er zijn live
lessen in de yoga-ruimte van Yoga on the Go aan de
Bogaardslaan in Ugchelen. Ook geef ik online lessen.
Leuk je te ontmoeten, ik ben Rob en wil jou binnen
FreeSpace graag ondersteunen door integrale massage. Een massage die jou ziet als geheel, als totaalplaatje
van lichaam en geest. Het lichaam kan je nauwkeurig

wijzen op wat er in je binnenwereld, in je geest, en in je
leven speelt. Je lichaam spreekt, en als je luistert geeft
het je inzichten en de kans om te leren. Ik wil samen met
jou op zoek naar blokkades en spanningen in je lichaam.
Laten we er samen licht op schijnen, zodat jij weer in
contact kunt komen met je lichaam en de verhalen die
er opgeslagen zijn. Ik bied je deze massage graag aan
vanuit Centrum Bronkracht in Beekbergen.
Meer informatie op www.yourfreespace.nl.

DE BRON 08-09-2021

14

DE BRON 08-09-2021

15

VERHALEN UIT UGCHELEN

Iemand blij maken met een dode eekhoorn
Veertig jaar verdriet
De laatste tijd is er veel in het
nieuws te horen over Afghanistan; Amerikanen en Europeanen die zich haastig terugtrekken, een land achterlatend waar
de chaos compleet is. Paniek en
onzekerheid, massa’s mensen
op weg naar de luchthaven met
nog meer onzekerheid. Een fles
water kost daar veertig dollar,
een bord rijst honderd dollar…
Wat een tragiek dat het niet is gelukt om een land op orde te brengen waar twintig jaar geleden
de Amerikanen binnentrokken,
met oorlogsmaterieel, gevolgd
door bondgenoten. Twintig jaar
daarvoor was de Sovjet-Unie er
al aanwezig, ook met oorlogsmaterieel.
De ware oorzaak van de strijd is
moeilijk te vinden. Toen, in de jaren tachtig, leek het op een herhaling van Korea en Vietnam; feitelijk oorlogen tussen Amerika en
de Sovjet-Unie die op vreemde
bodem werden uitgevochten. Met
verzonnen vijanden, die door de
tegenpartij gefinancierd werden.
De ellende begon al in de late
negentiende eeuw, toen Afghanistan gebruikt, of misbruikt,
werd als bufferstaat tussen het
Britse koloniale rijk en dat van
de Russen. Sindsdien is het er
onrustig. En telkens zijn er mensen aanwezig, Britten, Russen,
Amerikanen, die zeggen dat ze
iets ‘goeds’ komen brengen. En
telkens blijkt dat niet zo te zijn.
Het is lastig om je voor te stellen hoe het is als Afghanistan
je geboorteland is, je vaderland.
Als je dan kind bent, of een jong
volwassene, wat denk je dan?
Wat denk je, als je ziet dat die
soldaten uit ‘democratische’ landen ineens hun biezen pakken
en met grote vliegtuigen het land
verlaten? Hoe voel je je op dat
moment?
En hoe voel je je op het moment
dat je ziet, als je het geluk hebt
in Nederland asiel te krijgen, er
tegen jou en je gezin gedemonstreerd wordt, inclusief vernieling
en brandstichting? Ik dacht toen:
liever honderd asielzoekers in de
straat dan één zo’n demonstrant!

Eind mei gaat de telefoon over
bij mevrouw Van der Brink, een
preparateur uit Hoenderloo.
Een meneer uit Ugchelen vertelt dat zijn buurvrouw die ochtend een aangereden eekhoorn
bij de Bronkerk gevonden heeft.
Of de preparateur de eekhoorn
zou kunnen opzetten voor zijn
buurvrouw? Zijn buurvrouw
kan door afasie zelf niet goed
uit haar woorden komen en de
hoofdprijs betalen lukt ook niet.
Eerste vraag van de preparateur is waar de eekhoorn nu
is? En hoe beschadigd de eekhoorn is? De eekhoorn blijkt
inmiddels bij de buurvrouw in
de vriezer te liggen. Ingesloten
door bevroren boterhammen en
ander voedsel.
Men spreekt met elkaar af dat
de eekhoorn eerdaags opgehaald wordt en dat de preparateur gaat kijken wat zij kan
doen. Dan gaan er een aantal
weken voorbij waarbij de eekhoorn eerst opnieuw de vriezer
ingaat om alle levende beestjes die er nog in kunnen zitten,
dood te vriezen. Daarna wordt
de eekhoorn ontdaan van zijn
velletje, gewassen, gelooid en
gelouterd. Een kunstlichaam
wordt gemaakt, en de eekhoorn
wordt op maat teruggebouwd in
het kunstlichaam en voorzien van acrylogen. Tenslotte wordt het beestje op een postament gezet.
Begin augustus is het zover, het roodbruine
verkeersslachtoffertje heeft een ‘nieuw leven’

gekregen. De preparateur brengt de eekhoorn terug naar de mevrouw aan de Batenburg die het
beestje vond, waar ze hopelijk nog lang van het
beestje mag genieten.

Ook Ugchelen: Winkel van Sinkel
In 1839 werd de Winkel van Sinkel geopend. De
winkel werd wel gezien als het eerste warenhuis van
Nederland. Er was dan ook van alles te koop. Sinkel
heeft als reclame-uiting toen het welbekende versje
bedacht:
In de winkel van Sinkel is alles te koop
Daar kan men krijgen mandjes met vijgen,
Doosjes pommade, flesjes orgeade
Hoeden en petten en damescorsetten
Drop om te snoepen en pillen om te poepen
Als kind logeerde ik regelmatig bij een oom en tante in een klein gehucht in de Achterhoek. Ons gezin
omvatte naast de ouders zeven kinderen. Mijn vader
was ernstig gehandicapt. En dat betekende dat wij
nooit samen op vakantie gingen. Logeren bij familieleden was daarom een voor de hand liggende mogelijkheid.
Naast mijn logeeradres stond een bakkerij. Aan de
voorzijde van het pand bevond zich de winkel. Ik

kwam daar regelmatig over de vloer, omdat zij familie
van mijn familie waren.
Een aantal dingen herinner ik mij als de dag van
gisteren. De geuren van versgebakken brood en de
smaak van verse krentenbollen. In mijn geheugen
staat ook nog de complete inventaris van de winkel gegrift. Een winkel van Sinkel waar naast kruidenierswaren allerlei nevenproducten werden verkocht, van boenwas tot theedoeken en bezems.
Daaraan denk ik vaak als ik in Ugchelen bijvoorbeeld
winkel in het Kruidvat, de AH of de Deka. Volop
branchevreemde producten. Textiel tussen de kruidenierswaren en speelgoed naast de drogisterijartikelen. Als je erover nadenkt is het toch bijzonder.
Zouden we het ook zo normaal vinden als Bessels
ondergoed, de Hubo gebak of Maassen fietsen zouden gaan verkopen?
Theo Tomassen
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