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Op zondag 12 juni zijn kinde-
ren van ongeveer 3 t/m 12 jaar 
met hun ouders en/of groot-
ouders van harte welkom in 
de Bronkerk. Om 4 uur begint 
Feestje in de Kerk. We doen 
spelletjes en proefjes en we 
knutselen samen. Daarna luis-
teren we naar het Bijbelverhaal 
van Jona en zingen daarbij. Tot 
slot eten we samen. Met ande-
re woorden: op een creatieve 
manier ontdekken we samen 
de betekenis van het Bijbel-
verhaal. Jona had geen zin om 
een opdracht van God te doen. 
En het liep allemaal anders 
dan hij wilde. 

Het duurt tot ongeveer 18.30 
uur. Iedereen is welkom, geen 
kosten. Graag opgeven als 
je komt bij: feestjeindekerk@
bronkerk.nl

 Beeldverhaal activiteiten in 
Ugchelen:
• Avondvierdaagse
• Buurtvolleybal
• Waterloopleinmarkt

Lees verder op pagina 8/9 >>

 Muzikaal eerbetoon aan  
afscheid dirigent Muziek- 
vereniging Ugchelen

Lees verder op pagina 15 >>

In deze Bron o.a:

Veilingmeester onder 
de hamer

Op zaterdag 21 mei 
werd de 50ste Water-
loopleinmarkt gehou-
den. Een evenement 
waar ieder jaar het hele 
dorp voor uitloopt en 

ook mensen van buiten die dag graag bezoe-
ken. Na een buiige natte vrijdagmiddag met 
stormvoorspelling in de loop van de avond, 
was het op zaterdag een droge en aangename 

dag. De kramen waren voorzien van vlaggetjes 
ter gelegenheid van de 50ste markt, er was 
een 50 cent kraam waar ouderwetse bussen 
vim werden verkocht en er was gebak voor 
alle medewerkers. Een bijzonder moment werd 
gemarkeerd door de overdracht van de hamer 
van de veilingmeester. 

Lees verder op pagina 7 >>

Feestje in de Kerk 50ste WPU 

Korenfestival in Ugchelen terug
Na 10 jaar in het centrum van 
Ugchelen, 3 jaar in Beek-
bergen en twee festival loze 
Coronajaren, heeft het orga-
nisatiecomité van het Sokken-
buurt Zeemanskoor (SZOC) 
besloten een nieuwe versie 
van het Korenfestival te orga-
niseren in Ugchelen. Het festi-
val vindt plaats aan het einde 
van de Bogaardslaan en in en 
om het verenigingsgebouw 
Ugchelens Belang.

Op zaterdag 18 juni laten 7 
koren (ruim 250 zangers en 
zangeressen) hun songs ho-
ren. Met de komst van het Ma-
rine Shanty Chor uit Munster 
krijgt dit festijn ook een in-

ternationaal tintje.  De Dwa-
ze Dweilbende zorgt voor de 
vrolijke muzikale noot aan het 
einde van de middag en bege-
leidt alle koren bij ‘Het kleine 
café aan de haven’. 

Het festival wordt omlijst door 
een braderie waar een zeven-
tal oude ambachten, waar-
onder een pottenbakker, een 
klompenmaker, een tinnegie-
ter en een mandenmaker la-
ten zien hoe deze ambachten 
weer tot leven komen. Ook de 
Ugchelse ondernemers met 
lokale lekkernijen, verenigin-
gen zoals de Ugchelse Woud-
lopers, de Brandweer en  Al-
batros krijgen een plaatsje op 

de Bogaardslaan. Het festi-
valterrein wordt aangekleed 
met banieren en terrassen. 

Deelnemende koren: Power-
Pop, Marine Shanty Chor 
Munster, Phoenix Vocaal, 
Oosterhuuzens Dialectkoor, 
Ons Koor Beekbergen, Knap 
Eigen Wijs en het Sokken-
buurt Zeemanskoor

Om 13:30 start het eerste 
koor in de grote zaal van 
Ugchelens Belang en om 
17:20 sluiten we af met een  
Ugchelens Keitje en De  
Dwaze Dweilbende. 

U bent van harte uitgenodigd!
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DE BRON
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 15 juni
Kopij via: ugchelendebron@bronkerk.nl 
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 6 juni 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. E. van Iperen, tel. 8438214
predikantEI@bronkerk.nl 
Ds. W. Kievit
predikantWK@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
Diaconie Prot.Gem. Ugchelen
NL72RABO0103115773
 
Meer informatie: www.bronkerk.nl

PRAKTISCHE GEGEVENS DORP
Politie: Petra van Doorn, 0900-8844 
spreekuur dinsdag 18.30-19.30 uur
politiebureau Europaweg

Vereniging Dorpsraad Ugchelen:
Secretaris en ledenadministratie:
Harco Wolters, tel. 5215008
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
Wie had kunnen bedenken  dat 
er in Europa weer een oorlog 
zou uitbreken. Wie had (ooit) 
gedacht dat wij Europese ont-
heemde buren zouden moeten 
opvangen. Toch is dit nu al een 
aantal maanden een feit, uit 
Oekraïne, de graanschuur van 
Europa, waar binnenkort voor 
de eerste keer zou worden ge-
oogst. We lezen Ruth 2, ook 
Ruth was ontheemd, afkomstig 
uit Moab en net aangekomen 
met haar schoonmoeder Naomi 
in Bethlehem, waar zij een nieuw 
bestaan willen opbouwen. Ruth 
die in krachtige woorden Naomi 
heeft verteld haar niet te willen 
verlaten en terug te keren naar 
Moab. Op de akker van Boaz, 
een naaste verwant van Nao-
mi, leest zij aren. En we lezen 
het bekende Pinksterverhaal 
uit Handelingen 2, waar op het 
oogstfeest van de Joden ‘allen 
vervuld werden van de heilige 
Geest’.

De Oecumenische Stuurgroep 
Ugchelen nodigt u van harte uit 
voor deze oecumenische Pink-
sterviering op 1e Pinksterdag, 
zondag 5 juni om 10.00 uur in 
de Bronkerk te Ugchelen. Voor-
gangers van deze viering zijn 
ds. Hannie van Boggelen en dhr. 
Gerard Disberg. Het koor Sos-
tenuto onder leiding van Ed van 
Egmond verzorgt de muzikale 
ondersteuning. De collectes zijn 
voor de school De Vlinder en het 
oecumenisch werk in Ugchelen. 

Na afloop van de viering staan 
koffie en thee klaar en voor de 
kinderen is er limonade. U bent 
van harte welkom!

wo 2 juni Johannes 3:31-36
do 3 juni Ezechiël 42:1-12
 vrij 4 juni Ezechiël 42:13-20
za 5 juni Ezechiël 43:1-12
zo 6 juni Marcus 3:20-35
ma 7 juni Marcus 4:1-12
di 8 juni Marcus 4:13-20
wo 9 juni Marcus 4:21-34
do 10 juni Ezechiël 43:13-27
vrij 11 juni Ezechiël 44:1-16
za 12 juni Ezechiël 44:17-31
zo 13 juni Johannes 4:1-12
ma 14 juni Johannes 4:13-26
di 15 juni Johannes 4:27-42

Bronkerk (http://www.bronkerk.nl) 
Onze Lieve Vrouwekerk  
(http://www.emmaus-apeldoorn.nl).
Informatie over de Bronkerk leest 
u ook in de digitale nieuwsbrief 
(DNB) van de Bronkerk. Hiervoor 
kunt u zich aanmelden via: 
aan_afmeldendigi talenieuws-
brief@bronkerk.nl

Online diensten
Bronkerk: via 
www.kerkomroep.nl en You Tube. 
Een link hiervoor staat op de 
website van de Bronkerk en in 
de DNB.

Onze Lieve Vrouwekerk: via 
Kerkdienstgemist.nl. 
Een link hiervoor staat op de 
website van de OLV.  
Randerode: alleen toegankelijk 
voor bewoners en dienstdoende 
vrijwilligers.

Zaterdag 4 juni 
ONZE LIEVE VROUWEKERK.
16.30 uur: Gezinsviering;  
pastoor J. Hermans; Kzing 

Zondag 5 juni Pinksteren
BRONKERK
10.00 uur: ds. H. van Boggelen; 
Deventer; oecumenische viering 
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering; 
pastoor J. Hermans; Gregoriaans 

Zaterdag 11 juni 
ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur: Eucharistieviering; 
pastoor J. Hermans, m.m.v.  
cantor Mark Braam en Ronald 
van Drunen; communie 

Zondag 12 juni
BRONKERK
10.00 uur: ds. E. van Iperen; 
dienst van schrift en tafel m.m.v. 
de cantorij
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering; 
pastoor J. Hermans, m.m.v.  
Credo; communie
13.00 uur: Doopviering; diaken 
Ronald Dashorst.

De diensten in de Bronkerk be-
ginnen ook in de zomermaanden 
om 10 uur.

Zondag 5 juni Pinksterfeest
Deze viering is voorbereid door 
de oecumenische stuurgroep 
Ugchelen

Diaconie collecte: 
Oecumenisch project
Uitgangscollecte: 
Stichting Sint ‘Egidio

Zondag 12 juni
In deze dienst vieren we de maal-
tijd van de Heer en zal de cantorij 

haar medewerking verlenen.

Diaconie collecte: 
Werelddiakonaat
Uitgangscollecte: 
Stichting Sint’ Egidio

BEREIKBAARHEID PREDIKANTEN
Ds. Eline van Iperen: bij voorkeur 
’s morgens op maandag tot en 
met vrijdag - 055 8438214

MELDPUNT BIJ OVERLIJDEN
Ans van Amersfoort, 
tel. 06-5558 8273
b.g.g. Hetty Wouda, 
tel. 06-25597958

Uit de bijbel

Voedselbank

BIJ DE DIENSTEN

Geestkracht 
Oecumenische  
Pinksterviering 

In de maand JUNI sparen we voor de Voedselbank: pakjes drinken, limonade siroop, snoepgoed, 
koek e.d. Ook andere houdbare producten zijn altijd welkom. De producten voor de voedselbank
kunt u brengen in de kerk, daar staat de mand. De kerk is ook open in de maanden Juni, Juli en 

Augustus op de dinsdag, woensdag en de donderdag. 
Alvast hartelijk bedankt. 

‘Zoals een boom 
geplant aan helder water

zo is de mens 
die op de Heer vertrouwt’
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Algemeen

Impressie van de Algeme-
ne Ledenvergadering van de 
Dorpsraad
Op dinsdag 10 mei jl. hebben we 
onze jaarlijkse Algemene Leden 
Vergadering (ALV) gehouden. 
In Ugchelens belang ontvingen 
we 40 belangstellenden, die op 
1 na allemaal lid waren van de 
Dorpsraad. Dit betekent dat 5% 
van onze leden de ALV hebben 
bijgewoond.

Na de opening en de medede-
lingen hebben we als bestuurs-
leden van de Dorpsraad de aan-
wezigen meegenomen in wat 
we vanaf 28-09 tot nu hebben 
gedaan binnen de Dorpsraad en 
binnen de thema’s. Ook hebben 
we aangegeven waar we richting 
de toekomst toe aan willen gaan 
werken.

Vervolgens hebben we de officië-
le agenda punten die bij een ALV 
horen behandeld, zoals

 Wijziging Huishoudelijk  
Reglement Vereniging Dorpsraad  
Ugchelen  

 Notulen algemene ledenverga-
dering d.d. 28 september 2021 

 Goedkeuring (financieel) jaar-
verslag 2021

 Benoeming kascommissie 
2022

 Vaststelling begroting vereni-
gingsjaar 2022
Vervolgens stonden er een aan-
tal presentaties op het program-
ma. Zo vertelde Herman Geurts 
heel bevlogen over de Beken & 
Sprengen die Ugchelen zo ken-
merken. 

Vervolgens was het de beurt aan 
de gemeente Apeldoorn. Linda 
Bruning (projectleider Gemeente 
Apeldoorn) deelde met ons aan 
de hand van een kaart informatie 
over lopende en geplande pro-
jecten. Om de vergadering niet te 
veel te laten uitlopen hebben we 
de oproep gedaan om vragen aan 
de Gemeente zoveel mogelijk via 
de mail info@dorpsraadugche-
len.nl met ons te delen. 

Wanneer er voldoende vragen 
binnen komen organiseren we 
een bewonersavond waarin we 
samen met de Gemeente aan de 
hand van de vragen met elkaar 
in gesprek te gaan. Was u niet 
bij de ALV maar heeft u wel een 
vraag aan de Gemeente over 
lopende e/o geplande projecten 
in Ugchelen? Ook dan kunt een 
mail met uw vragen sturen naar 
ons mailadres. 

Tot slot vertelde Leo Mooijman 
meer over het goede werk van 
Hartveilig Ugchelen dat sinds 
kort onderdeel uitmaakt van de 
Dorpsraad. Toch fijn dat een aan-
tal inwoners van Ugchelen zich 
er hard voor maken om het aan-
tal inwoners dat kan reanimeren 
op peil te houden en daar waar 
nodig uit te breiden.

Tot slot werd door Warner Bruins, 
zoals u in de vorige Bron al hebt 
gelezen, de Dorpsprijs uitge-
reikt aan Jan Visser. Bescheiden 
maar vol trots nam hij de prijs in 
ontvangst en daarbij werd ook 
zijn vrouw in het zonnetje gezet.

Na afloop was er tijd om nog wat 
na te praten onder het genot van 
een drankje. Ook werd van de 
gelegenheid gebruik gemaakt 
om in gesprek te gaan met Alan 
Wemmenhoven (gebiedsmana-
ger Gemeente Apeldoorn).

We kijken als bestuur terug op 
een geslaagde ALV! Het was fijn 
om te horen dat onze ALV posi-
tief werd ontvangen en Wim nog 
bedankt voor je oproep ‘ze zijn 
goed bezig een applaus voor het 
bestuur’ toch altijd leuk om te  
horen!

Thema Nieuws
In deze Bron geen specifiek 
thema nieuws, daarover in de 
volgende Bron weer meer. Wel 
goed om nog te delen is dat er 
in de afgelopen periode voor de 
verschillende thema’s diverse 
mails zijn binnengekomen. Daar 
zijn we erg blij mee! We doen ons 
best deze z.s.m. te beantwoor-
den. Dat is bij tijd en wijle een 
uitdaging, want het is soms een 
hele toer om de goede balans 
te vinden tussen gezin, werk en 
vrijwilligerswerk, maar we doen 
ons best!

Enquête
Naast het beantwoorden van de 
mail, het concreet maken van de 
plannen voor de diverse thema’s 
en de uitvoering daarvan worden 
ook de antwoorden van de en-
quête geanalyseerd. We hopen 
u z.s.m. over de uitkomsten te 
informeren.

Tot zover de het nieuws vanuit de 
Dorpsraad.

Nieuws vanuit de Dorpsraad 

Dorpsprijswinnaar  wil Ugchelen aantrekkelijk houden
Wie zorgt ervoor dat de buurtbus 
altijd een chauffeur heeft? En dat 
er kilo’s zwerfafval worden af-
gevoerd? Dat is Jan Visser. De 
67-jarige Ugchelenaar werd dit 
jaar beloond voor zijn inzet met 
de Dorpsprijs. “Maar het is een 
gezamenlijke prijs”, benadrukt 
hij. Zijn werk krijgt volgens hem 
juist betekenis door de inzet van 
vele andere vrijwilligers én de 
ondersteuning van zijn echtge-
note Leni.

“Er overkomt je nogal wat”, ver-
telt Jan. De man die meestal op 
de achtergrond actief is, stond in 
het middelpunt van de belang-
stelling tijdens de ledenvergade-
ring van de Dorpsraad. Het win-
nen van de prijs maakt hem best 
‘een beetje trots’.

Jan speelt een belangrijke rol 
bij het succes van de buurtbus. 
Iedere week zorgt hij voor een 
sluitend rooster van de veertig 
chauffeurs. Dat is soms best een 
puzzel, waar hij wekelijks een 
uurtje mee bezig is. De rooster-
maker geeft aan dat de Buurt-

busvereniging nog wel wat vrij-
willigers kan gebruiken voor de 
ochtenddiensten. Nu rijdt hij zelf 
vaak de eerste rondjes van de 
dag. Daar moet hij weleens zin 
voor maken, geeft hij toe. “Maar 
als ik dan in alle vroegte een blije 
passagier oppik, dan denk ik: 
dáár doe je het voor. Het is ook 
leuk om de stad te zien ontwa-
ken.” 

Daarnaast coördineert hij de 
zwerfvuilactie in Ugchelen. Dat 
project is in 2011 op zijn eigen 
initiatief gestart. “Sindsdien heb-
ben we zo’n duizend zakken met 
afval opgehaald”, schat hij. Vóór 
de jaarlijkse actie, maakt hij al-
tijd een rondje door het dorp, om 
de ‘hotspots’ met afval in kaart te 
brengen. Het is dan de taak van 
zijn vrouw om de groepjes vrijwil-
ligers in te delen. Samen halen 
ze vervolgens met een aanhan-
ger alle zakken afval op. Jan 
zegt lachend: “Nooit gedacht dat 
je met de rotzooi van een ander, 
zo’n mooi beeldje kunt winnen.” 

>> Vervolg pagina 7Foto: Johan van Veen
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>> Vervolg pagina 5
De Ugchelenaar trekt zelf trou-
wens ook de laarzen aan tijdens 
de schoonmaakacties van de 
sprengenbeken. Verder helpt hij 
mee met het bakken van olie-
bollen voor Ugchelens Belang, 
en zorgt hij ervoor dat het over-
zicht met dorpsactiviteiten actu-
eel blijft. Deze bordjes hangen 
bij een aantal invalswegen van 
het dorp.

“Ik doe graag wat voor mijn 
eigen leefomgeving, om het 
aantrekkelijk te houden en te 
promoten.” Jan zit nog altijd 
vol ideeën. Zo zou hij het heel 
leuk vinden om de buurtbus 
een toeristisch tintje te geven. 
Bijvoorbeeld door een busrit-
je te koppelen aan een mooie 
wandelroute. “Wandelen met 
de buurtbus”, zoals hij het zelf 
noemt. Daarnaast wil hij zoge-
noemde ‘invasieve exoten’ in 
het bos terugdringen. Dat zijn 
bomen die hier oorspronkelijk 
niet voorkomen, maar zich snel 
verspreiden. “Ik denk erover om 
een werkgroep op te richten. 
Maar dan is het voorlopig wel 
even goed hoor, anders raakt 
de agenda wel heel vol.”

Simon Haverschmidt

Binnenkort start een groep 
enthousiastelingen, die jong 
en oud wil verbinden, met het 
organiseren van gevarieerde 
themadiensten. Hierbij staat 
een actueel thema in de wereld 
centraal en wordt er vanuit een 
religieus en bijbels perspectief 
naar gekeken. Bij thema’s kunt 
u denken aan: klimaatverande-
ring, de oorlog in Oekraïne en 
de vluchtelingenstroom. Wil jij 
of wilt u meedenken en bijdra-
gen aan de invulling van deze 
diensten? Aanmelden kan via  
secretariswv@bronkerk.nl

Op vrijdagmiddag 13 mei wer-
den er door de gasten van 
de Zonnebloemafdeling Dor-
penstreek (Beekbergen, Hoen-
derloo, Lieren, Ugchelen) prach-
tige bloemstukjes gemaakt. 

Veel dank aan Albert Heijn van 
den Heuvel uit Ugchelen die de 
bloemen doneerde.

Na de creatieve arbeid werden 
de gasten verrast met een High 
Tea verzorgd door de vrijwilli-
gers en die iedereen zich goed 
liet smaken.
Het was een prachtige middag. 

Themavieringen

Zonnebloem 

Dorpsprijswinnaar

Oorlog
OVERWEGING

Kortgeleden bezocht 
ik Ieper, een oude ves-
tingstad in Zuid-west 
België. Nou ja, oud…. 
Alle gebouwen zijn 
hooguit 100 jaar oud: 
Ieper is in de Eerste 
Wereldoorlog totaal 
verwoest, en daarna 
in oude stijl heropge-
bouwd. Die oorlog is 
niet weg te denken uit 
de stad. Er staat een 
enorme poort, met op 
haar wanden meer 
dan 50.000 namen 
van omgekomen sol-
daten van wie er nooit 
een lichaam is terug-
gevonden en die dus 
geen eigen graf hebben. Elke avond om 20.00 uur 
wordt The Last Post er geblazen, in aanwezigheid van 
toeristen, nabestaanden, klassen schoolkinderen…. 
Elke avond, al meer dan 100 jaar lang!

Ook het landschap om Ieper heen is getekend door 
die oorlog. Liefelijke vennetjes in de weilanden, drink-
plekken voor de koeien, zijn de restanten van bom-
kraters. En op een willekeurig landweggetje passeer 
je gegarandeerd minstens 3 begraafplaatsen. Kleine, 
met enkele tientallen graven, en enorm grote met tien-
duizenden graven. Allemaal keurig onderhouden, en 
vol eerbiedig neergelegde bloemen en kransen. 

Mijn gedachten gingen naar de oorlog die nu in Oek-
raïne wordt gevoerd. Ook daar wordt het landschap 
omgewoeld. Ook daar worden steden met de grond 
gelijk gemaakt. Ook daar wordt enorm gevochten, 
vaak op de manier van de WO I, meter voor meter be-
vechtend. Hoe zal de Donbas er over 100 jaar uitzien? 
Zullen daar ook zoveel begraafplaatsen zijn? Zal daar 
ook dagelijks de Last Post worden geblazen voor de 
vermisten?

Ik bezocht ook een Duitse begraafplaats. Die zag er 

beduidend anders uit. Minder zorgvuldig onderhou-
den. Geen persoonlijke graven met rechtopstaande 
gedenkstenen – dat zou blijkbaar teveel eer zijn. Maar 
platte tegels in het gras, met op elke tegel minstens 
tien namen. Een gids wees erop dat er geen bloemen 
bij de graven lagen. Duitsers kwamen/komen er niet 
graag….. 

Er staat daar een beeldengroep, ‘Treurend ouder-
paar’, van de Duitse kunstenares Käthe Kollwitz (wier 
18-jarige zoon daar ook begraven ligt). Een man en 
een vrouw, beiden door de knieën gezakt, overmand 
door verdriet. Hij strak voor zich uitkijkend, met de ar-
men om zichzelf heengeslagen, alsof hij zichzelf bij-
een moet houden. En zij gebogen, klein, vertwijfeld, 
alleen maar naar de aarde starend. Mij viel op hoe ver 
die beelden uit elkaar stonden, hoe onbereikbaar man 
en vrouw voor elkaar waren in hun verdriet. Ik vond 
het hartverscheurend.

En ik dacht: om elke gesneuvelde soldaat rouwen (in 
ieder geval) een vader en een moeder. Toen en nu. Bij 
vriend en vijand. 

Ds Eline van Iperen

Op zondag 12 juni is er weer een 
eetcafé Duikeruit! Bent u 60 jaar of 
ouder en vindt u het gezellig om 
samen met anderen te genieten 
van een vers gemaakte 
3- gangenmaaltijd?
 
Dan bent u op 12 juni om 12.00 
uur van  harte welkom in Kerkelijk 
Centrum de Duiker, Hoenderlo-
seweg 10. De kosten zijn € 9,00, 
exclusief drankjes.
 
In verband met de boodschappen 
voor de maaltijd  is het wel nood-
zakelijk dat u zich hiervoor aan-
meldt. Dit kan tot 9 juni bij Ans van 
Amersfoort, tel. 06 55588273. 

We zien u graag op 12 juni! Het 
team van Duikeruit. 

Eetcafé Duikeruit Waterloopleinmarkt, een feestje
Op de markt was het een drukte van 
belang en de kramen waren vol met 
mooie, leuke of nuttige dingen. Ge-
zellig zei een mevrouw, we komen 
ieder jaar, en nu vooral omdat we er 
zo lang op hebben moeten wach-
ten. Onze auto staat op de parkeer-
plaats van Heidehof en hij zit al bijna 
vol, het is leuk als je thuiskomt en 
dan ziet wat de rest van de familie 
allemaal gekocht heeft.

Een blije koper, en zo hebben we er 
meer gezien gedurende de dag.
Tijdens de veiling was er een spe-
ciaal moment, de veilingmeester en 
zijn notaris gaven officieel de hamer 
over aan de opvolging en werden 
bedankt met applaus en bloemen.
Aan het eind van de markt waren 
er veel lege kramen en kon je goed 

zien dat er een heleboel verkocht 
was. Tegen een uur of zes was het 
hele terrein bijna schoon en werd 
de dagopbrengst van ruim 36000 
euro aan de medewerkers bekend 
gemaakt.

Een geweldig bedrag wat er dank-
zij de inzet van zo veel vrijwilligers 
weer bij elkaar gebracht is. 
De werkroep Waterloopleinmarkt 
Ugchelen dankt iedereen die hier-
aan bijgedragen heeft ook 
de middenstand van Ugchelen voor 
de sponsoring van de verloting (zie 
voor de uitslag de website van de 
Bronkerk).

Nieuwe goederen kunnen weer 
gebracht worden, zie ook hiervoor 
www.bronkerk.nl.
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Vele handen  maken licht 
werk. Er moet heel wat 
gebeuren om de ‘markt’ te 
laten draaien.  Kramen op-
zetten en broodjes smeren 
voor de hongerige magen 
van de vrijwilligers. En dan 
kunnen de hekken open.  

Foto’s Johan van Veen (Fotografencollectief Ugchelen).

50e WPU
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Eindelijk! Ze mochten 
weer, de paden op, de  
lanen in. Vrolijke gezich-
te bij de 75ste avond-
vierdaagse mogelijk ge-
maakt door sponsors en 
vrijwilligers! De weers-
omstandigheden waren 
goed en volgens de en-
thousiaste lopers heeft 
iedereen veel plezier  
gehad. Reden om nu 
reeds uit te zien naar vol-
gend jaar.

Buurtvolleybaltoernooi in 
Ugchelen. Diavo, Dio-Ug-
chelen en vv Albatros gin-
gen met elkaar de strijd 
aan. Het werd een gezel-
lig en sportief evenement 
voor iedereen.

Het blijkt dat het logo van 
de WPU niet alleen een 
plaatje is, maar in werke-
lijkheid als mascotte op 
de WPU rondrijdt. Aan 
het eind van de dag wordt 
nauwkeurig de opbrengst 
geteld en zijn de vingers 
blauw van het tellen. 
De opbrengst was ruim  
€ 36.000,- 

Heeft u al spullen voor het 
komende jaar dan kunt u 
die brengen bij de Bron-
kerk zie www.bronkerk.nl.

Zie voor veel meer foto’s: Ugchelen.nu
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Het biedingsproces bij het kopen 
en verkopen van woningen moet 
transparanter! Dat zei minister Ol-
longren van binnenlandse zaken, 
vorig jaar. Liesbeth van Lieshout, 
makelaar in Ugchelen legt uit hoe 
dat is gelukt.
“Aan het verkoopproces op zich 
is niet zo veel veranderd. Na de 
eerste kennismaking en een waar-
debepaling wordt de woning exact 
opgemeten en mooi gefotogra-
feerd. Daarna volgt plaatsing op 
Funda en de bezichtigingen. Maar 
in het biedingsproces hadden zo-
wel kopers als verkopers geen di-
rect inzicht. 
Vanaf nu kan dat biedingsproces 
ook online en is hiermee volledig 
openbaar. Hierbij kunnen kopers 
elkaar overbieden totdat uiteinde-
lijk het hoogste bod overblijft. Als 
de verkoper hiermee tevreden is 
‘gunt’ hij de woning. Uiteraard gaat 
dit alles volgens een goed gecon-
troleerd proces”.  
Liesbeth van Lieshout werkt sa-
men met BVA Auctions, het groot-
ste online veilinghuis van Europa. 
Zij weten precies hoe je dit soort 
dingen goed organiseert en heb-
ben hierin jarenlange ervaring. 
Een schriftelijk bod doen via de 
verkopende makelaar kan ook. De 
makelaar zal dit bod dan namens 
de bieder inbrengen in het online 
biedingsproces.
Inmiddels blijkt dat bij online verko-
pen meer gegadigden meebieden 
dan wanneer er alleen een offline 
biedingsproces plaatsvindt. Meer 
bieders betekent vaak een betere 
opbrengst. De markt bepaalt dus 
wat een woning werkelijk waard 
is. En eerlijk is eerlijk, de verkoper 
van een huis moet meestal ook zelf 
weer iets kopen op deze woning-
markt .
Heeft u vragen over hoe dit precies 
werkt? Of bent u nieuwsgierig naar 
wat uw huis op zou kunnen bren-
gen bij een online biedingsproces? 
U kunt Liesbeth van Lieshout bel-
len voor informatie over de nieuwe 
manier van bieden, op 06-466 15 
300.

Koop en verkoop  
woning transparanter De eerstesteenlegging AH

UGCHELEN IN DE STEIGERS

Op 25 mei 2022 hingen extra feestelijke vlaggen uit 
aan de Molecatenlaan. Pedro van den Heuvel liet de 
eerste steen leggen van het vernieuwde en vergrootte 
pand van Albert Heijn. En natuurlijk moesten André en 
Conja van den Heuvel dat doen.
 
De familie van den Heuvel kwam in 1961 uit Rotter-
dam naar Ugchelen, Piet en Anja startten daar hun 
supermarkt in het pand van het huidige pannenkoe-
kenhuis. Het motto van de winkel was TIP (Tot Ieders 
Profijt).

In 1979 verplaatsten André en Conja de zaak naar de 

Ugchelseweg en gaven daarmee het dorpscentrum 
een extra impuls. Het was toen de 5e vestiging van 
dat formaat in de regio, in 1985 werd het ‘C1000’. 
In 2003 gaven ze weer een nieuwe impuls aan het 
centrum door de grootte van de winkel te verdubbe-
len aan de Molecatenlaan. Daar kwam in 2013 ‘Albert 
Heijn’ op de gevel te staan.

Nu wordt de winkel onder leiding van Pedro weer fors 
uitgebreid. 

Tekst: Theo Tomassen
Foto: Theo Logtenberg

OOK UGCHELEN: Vrijwilligers
Ook dit jaar zijn er weer 21 weken 
gereserveerd voor DE WEEK VAN 
DE COLLECTE VAN ……. Veelal 
betreft het collectes voor onder-
zoek naar oorzaken en genezing 
van ziektes met betrekking tot de li-
chamelijke of geestelijke toestand.

Vorig jaar stond er een dame bij mij 
aan de deur die vroeg of ik wilde 
collecteren. Dat geeft dus aan dat 
de behoefte aan collectanten zeer 
groot is. Vooral de jongere genera-
ties laten het afweten.

Laatst sprak ik met een collectant, 
die vertelde mij hoe collectanten 
aan de deur vaak onbeschoft be-
handeld worden. Deuren worden 
niet geopend, terwijl duidelijk is 
dat de bewoner aanwezig is. Of 

zij worden afgeblaft, alsof de op-
brengst van die collecte in eigen 
zak verdwijnt! Het is toch moge-
lijk om een sticker op de deur te 
plakken, met de opmerking dat 
niet gegeven wordt aan de deur! 
Dat voorkomt veel frustratie bij 
de collectanten. 2021 was ‘Het 
Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet’.

Van alle Nederlanders boven 
de 15 jaar heeft bijna 50% mini-
maal één keer vrijwilligerswerk 
gedaan. Omgerekend betekent 
dit dat in Apeldoorn ruim 60.000 
mensen vrijwilligers werk doen 
of hebben gedaan. Duizenden 
inwoners zetten zich belange-
loos in voor de samenleving.  
Ugchelen heeft ruim 6.000 inwo-
ners. Dat betekent, dat minimaal 

300 inwoners vrijwilligerswerk doen 
of deden. Een respectabel aan-
tal dus! In Ugchelen zijn volgens  
ugchelen.org op dit moment on-
geveer 20 groeperingen met ac-
tieve vrijwilligers werkzaam. Vaak 
gericht op één activiteit. En Noa-
berschap beslaat dan ook nog eens 
meerdere activiteiten in Ugchelen 
en omgeving. Teveel om op te noe-
men. Als ik er enkele zou noemen 
zou ik andere tekort doen. Maar het 
geeft wel aan dat een gezond dorp 
niet kan bestaan zonder de inspan-
ningen van veel vrijwilligers.

Mogelijk zitten er onder die vrijwilli-
gers ook voldoende kandidaten om 
te collecteren voor het goede doel.

Theo Tomassen
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Het zal je maar gebeuren, niets-
vermoedend rijd je op de fiets  
zaterdagmorgen 21 mei als va-
kantieganger fietsend Ugchelen 
binnen. Al snel heb je in de ga-
ten dat er iets bijzonders aan de 
hand is. Wegen zijn afgesloten, 
omleidingen en file dwingen je 
om te voet verder re gaan. Als in 
een ‘processie’ wandel je auto-
matisch richting kerk. Daar wordt 
al snel duidelijk wat er aan de 
hand is, rondom de kerk staan 
allerlei kraampjes met tweede- 
of derdehands spulletjes, een 
echt authentieke ouderwetse 
rommelmarkt:  ‘Waterlooplein-
markt 50 jaar’. Het is een drukte 
van belang, zowel koper als ver-
koper maken er een waar dorps-
festijn van. Bij navraag blijkt dat 
bijna het hele dorp hieraan aan 
mee doet. Een waar dorpsfeest, 
georganiseerd door de kerk met 
als doel: ‘Het Goede Doel’.
Wat een mooi beeld in deze 
moderne tijd waar individualise-
ring en verspilling de boventoon 
voeren. Vrijwilligers, ongeacht 
kerkelijke of niet kerkelijke ach-
tergrond, werken samen om 
die éne leeggehaalde zolder te 
verplaatsen naar het kerkplein, 
aan te bieden op de Waterloop-
leinmarkt, waarna het weer een 
tweede- derde- of vierde leven 
krijgt. 

Eén en al bedrijvigheid zorgt 
voor verbinding. De individuali-
sering krijgt even geen ruimte, 
saamhorigheid voor ‘Het Goede 
Doel’ viert hoogtij. Daarnaast 
maakt verspilling plaats voor re-
cycling. Wat begonnen is als een 
kleine rommelmarkt, is in 50 jaar 
uitgegroeid tot een ‘recycleplein’ 
waar kerk en dorp samen komen 
voor een duurzaam bestaan.
Ik hoop overigens niet, dat die 
duurzaamheid en saamhorigheid 
dezelfde route gaat zoals veel 
spullen die worden verhandeld 
op de Waterloopleinmarkt: een 
inactief leven op een donkere 
andere zolder, nutteloos, wach-
tend op een volgend jaar waarin 
ze weer verplaatst worden.
Ik hoop dat deze Waterlooplein-
markt ook na 21 mei zal aan-
zetten tot blijvende saamhorig-
heid en duurzaam gedrag. Niet 
inactief op een ‘donkere zolder’ 
maar actief in het ‘Licht van alle 
dagen’. 

Van zolder naar zolder?

Muzikaal eerbetoon 
AFSCHEID DIRIGENT

Op zaterdag 21 mei 
jl. nam de Muziek-
vereniging Ugchelen 
afscheid van haar 
dirigent, Bart van 
den Brink. In de grote 
zaal van UB gaf het 
orkest een mooi pro-
gramma ten gehore, 
voor het laatst onder 
leiding van de boven-
genoemde maestro. 
Op 1 juni zal Michel 
Jalink het dirigeer-
stokje bij de Muziek-
vereniging Ugchelen 
(MVU) van hem over-
nemen. 

Maar liefst dertien 
jaar gaf Bart muzikaal leiding aan het orkest, leid-
de de repetities en dirigeerde hij de concertuitvoe-
ringen. Dat laatste nu dus voor het laatst. In die 
dertien jaar studeerde hij met het orkest maar liefst 
honderd drie-en-negentig muziekstukken in.
Bart’s leven staat in het teken van muziek. Als uit-
voerend musicus op trombone, euphonium en pia-
no, als docent en als dirigent van koren, orkesten 
en ensembles. Gedurende een aantal jaren was 
Bart allround jurylid bij muziekconcoursen. Al die 
expertise heeft hij de afgelopen jaren geschonken 
aan de leden van MVU. Bij zijn tienjarige jubileum 
bij MVU werd hij ervoor geridderd. En nu dit muzi-
kale eerbetoon als afscheid.

De ‘Samenspelgroep’, de MVU leerlingen, opende 
de avond. Welwillend beluisterden wij hun vorde-
ringen onder de vrolijke leiding van Chris de Boer. 
Vervolgens leidde Bart het orkest door een con-
certprogramma van werken waarmee de dirigent 
een band had, een eerbetoon van de leden. Een 
aantal complexere werken met trage tempi, maar 

vooral de sterk ritmische werken passen dit orkest 
goed. ‘Prayer for Ukraine’, dat ook bij de 4 mei 
herdenking werd gespeeld, kwam heel mooi tot z’n 
recht en kon ontroeren. Filmmuziek werd afgewis-
seld met uitgesproken HaFaBra (harmonie, fanfa-
re, brassband) werken.
Twee jubilarissen werden in het zonnetje gezet: 
Tinie is veertien-en-een-half jaar spelend lid van 
MVU en Debbie is vijfentwintig jaar muzikant.

Na het laatste nummer werd afscheid genomen 
van Bart. Leanne, de plv. voorzitter, sprak warme 
woorden van dank en verleende Bart het erelid-
maatschap van de vereniging. Er werden hem 
kado’s en bloemen overhandigd en Inge las haar 
gedicht voor.
In een toegift met de titel ‘The Blues Factory’, gaf 
Bart het stokje over aan Michel Jalink. Ik kan me 
een gevoel van weemoed bij Bart voorstellen toen 
hij het orkest zag spelen onder leiding van de nieu-
we dirigent.  

Nico van Dam
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