Uitgever: Bronkerk Ugchelen

Volgende Bron laatste
voor zomervakantie
Voor u ligt Bron nr. 11. De volgende
uitgave, te verschijnen op woensdag 29 juni, is het laatste nummer
voor de vakantie. Kopij en advertenties voor nr. 12 dienen maandag
20 juni om 19.00 uur binnen te zijn
bij redactie en advertentieafdeling.
Na de zomer pakt De Bron eind
augustus de draad weer op.
Bron 13 komt uit op woensdag 24
augustus.

Woensdag 15 juni 2022 - 59e jaargang - nummer 11

KORENFESTIVAL UGCHELEN

Zeven koren, drie podia bij UB

‘Puppyles’ bij
de Bosruiters
Speciaal voor jonge kinderen (5
t/m 8 jaar) met een eigen- of verzorgpony start ponyclub de Bosruiters uit Ugchelen met een zogenaamde ‘puppyles’. Een serie van
drie lessen om kennis te maken
met de ponyclub. In deze lessen
voor jong talent worden de eerste
beginselen van het ponyrijden op
een eenvoudige, speelse manier
aangeboden, die goed aansluit
bij de leeftijd van de deelnemers.
Het plezier staat zoals altijd bij de
Bosruiters natuurlijk voorop! De
lessen worden gegeven op woensdagmiddag om 16.45 uur in de buitenmaneges van de Bosruiters aan
de Zr. Meyboomlaan tegenover
Randerode, en duren 45 minuten.
De puppyles start op woensdag
22 juni, de kosten voor de hele
serie lessen zijn € 15,-. Kinderen
met een eigen- of verzorgpony
zijn van harte welkom om deel
te nemen.Aanmelden kan via
info@bosruiters.nl.
Kijk
voor
meer info over de Bosruiters op:
www.bosruiters.nl of op de facebookpagina van de ponyclub:
https://www.facebook.com/PCdeBosruiters/.

Zeven uiteenlopende koren doen zaterdag 18 juni
mee aan het Korenfestival in Ugchelen. Bezoekers
kunnen rekenen op een uitgebreid programma, met
drie podia in en om dorpshuis Ugchelens Belang.
Daaromheen zijn diverse activiteiten van verenigingen
en ondernemers uit het dorp. Daardoor doet het zelfs
een beetje denken aan het Zomerfeest van toen. “Het
wordt één en al muziek en gezelligheid”, vertelt Wim
de Grip namens de organisatie.
Stel je eens voor: zo’n 250 zangers en zangeressen
bij elkaar die ‘Het kleine café aan de haven’ zingen,
terwijl het publiek wordt getrakteerd op een Ugchels
Keitje. Dat kan natuurlijk alleen maar op het Korenfestival in Ugchelen! Jarenlang was het een begrip in
het dorp, met het Sokkenbuurt Zeemanskoor als drijvende kracht. Het evenement was een vast onderdeel

Het terrein rond het dorpshuis bleek een uitstekende
locatie voor het Korenfestival nieuwe stijl. “We zetten
alle deuren open, zodat er één doorloop ontstaat langs
de podia op het achterterrein, in de grote zaal, en aan
de Bogaardslaan”, zegt De Grip. Het programma biedt
voor elk wat wils. Traditiegetrouw klinken er de nodige
shantyliederen, maar ook het popgenre is vertegenwoordigd.
Lees verder op pagina 11 >>

Ronde van Ugchelen eert Local Heroes

De eerste zaterdag van juli, een
weekend voor de start van de Tour
de France, is het dan eindelijk weer
zover! Na een jaar afwezigheid vanwege corona zal de Futurumshop.nl
Ronde van Ugchelen weer plaatsvinden.
De Ronde van Ugchelen is de enige echte lokale wielerronde van
Ugchelen en wordt op 2 juli aanstaande alweer voor de 42e keer
georganiseerd. Wel gaat de Ronde
uiteraard met de tijd mee en wordt
er elke editie opnieuw ingespeeld
op wat er op dat moment leeft. Voor
de editie die dit jaar door Ugchelen
zal razen, betekent dit een focus op
“Local Heroes”.

Loop naar de maan

van het Ugchelens Zomerfeest in het centrum. Om
praktische redenen vonden de laatste twee edities in
Beekbergen plaats. Maar na twee coronajaren, begon
het toch weer te kriebelen bij de organisatie: wat zou
het leuk zijn als we het festival weer terug naar ons
dorp zouden kunnen halen.

Lokale helden worden dit jaar in alle
vormen betrokken en geëerd omdat
de Ronde aan deze helden haar bestaan dankt en tijdens corona meer

dan ooit duidelijk is geworden hoe
belangrijk lokale helden zijn, zeker
binnen een kleine gemeenschap als
Ugchelen. Voor de Ronde gaat het
daarbij om alle zeer betrokken lokale sponsoren, de talloze vrijwilligers
uit Ugchelen zelf, maar uiteraard
ook om de deelnemers in diverse
klasses waarin zal worden gereden.
Het resultaat is een programma
met daarin veel ruimte voor lokale
wielerhelden, zeker nu de Ronde
van Ugchelen deel uitmaakt van het
prestigieuze Veluweklassement dat
in totaal 7 lokale wedstrijden telt.
Om 17.00 uur zullen de renners in
de Sportklasse de avond openen.
Vervolgens zal om 18.30 uur de
unieke Local Heroes-koers worden
gereden waarin de heren en dames
van de lokale en alom bekende
wielergroep ‘t Bikkertje samen met

andere lokale helden uit Ugchelen
zullen strijden om al even unieke
prijzen. Om 19.30 uur zullen renners in de klasse Elite/Belofte en
de klasse Amateurs deze complete
wieleravond op spectaculaire wijze
afsluiten!
Helemaal in de lijn van de “Local
Heroes” –focus is de Ronde dit jaar
bij lokale helden Ton en Goon “thuis”
te gast, nu zij hun locatie Ugchels
Belang deze Ronde beschikbaar
hebben gesteld als uitvalsbasis.
De Ronde van Ugchelen vindt op 2
juli 2022 plaats vanaf 17.00 uur.
Meer informatie is te vinden op:
www.facebook.com/futurumshop.
nlrondevanugchelen/ en
https://www.knwu.nl/wegwielrennen/evenement/5189
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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
Ine Koridon, tel. 06-40400576
Eindredacteur volgende Bron:
Warner Bruins, tel. 5416403
Fotograaf van deze Bron:
Theo Logtenberg, tel. 5336253
Fotograaf volgende Bron:
Dirk Reiding, tel. 5336538
Volgende Bron verschijnt op 29 juni
Kopij via: ugchelendebron@bronkerk.nl
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 20 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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Keerpuntfeest,
dienst voor
jong en oud

Op zondag 26 juni vieren we in de
Bronkerk dat enkele kinderen de
basiscatechese hebben afgerond
en afscheid nemen van de Kinderkring. Het wordt een dienst voor
jong én oud, waarin we allemaal
mee kunnen doen. Het Bijbelverhaal van Noach staat centraal.
’s Morgens tussen half 10 en 10
uur mag je binnenkomen. Er zijn
eerst verschillende activiteiten om
uit te kiezen. Die hebben allemaal
te maken met het verhaal van Noach. Door creatief en onderzoekend bezig te zijn ontdekken we
wat dit Bijbelverhaal ons te zeggen
heeft. En we hebben daarbij aan
alle leeftijden gedacht.
Daarna komen we samen in de
kerk. Daar vindt de korte viering
plaats, met een bijzondere “preek”,
leuke liederen, kortom een laagdrempelige dienst. Het einde daarvan wil je vast niet missen, want
ook dat is heel anders dan anders.
Tot slot gaan we samen koffie drinken met iets lekkers erbij.
We hopen natuurlijk dat je nieuwsgierig wordt en deze ochtend mee
wilt maken. Iedereen, jong én oud,
is van harte welkom. Natuurlijk ook
als je geen lid van de Bronkerk
bent. Kom erbij en doe mee!
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Kerkdiensten
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_afmeldendigitalenieuwsbrief@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 18 juni
ONZE LIEVE VROUWEKERK.
16.30 uur: Gebedsviering; diaken
Ronald Dashorst; m.m.v. Con
Passione
Zondag 19 juni
BRONKERK
10.00 uur: dhr. Theo van Driel
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering;

pastoor J. Hermans; mmv cantor,
Elni Vaassen en Fons Kronenberg
Zaterdag 25 juni
ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur: Eucharistieviering;
pastoor J. Hermans, m.m.v.
Joko Trees
Vormselviering kardinaal Eijk
Zondag 26 juni
BRONKERK
10.00 uur: ds. E. van Iperen;
Keerpuntfeest
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering;
pastoor J. Hermans, m.m.v.
Credo

BIJ DE DIENSTEN
Zondag 19 juni
Diaconie collecte:
Eigen Diaconie
Uitgangscollecte:
Stichting Sint ‘Egidio
Zondag 26 juni
In deze dienst vieren we het
Keerpuntfeest waarin enkele
kinderen afscheid nemen van de
kinderkring. Het belooft een bijzondere dienst te worden voor
jong en oud. Zie elders in deze
Bron.

‘Zoals een boom
geplant aan helder water
zo is de mens
die op de Heer vertrouwt’
Diaconie collecte: Kerk in actie;
Binnenlands diaconaat
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

Voedselbank

Uit de bijbel

wo 15 juni
do 16 juni
vrij 17 juni
za 18 juni
zo 19 juni
ma 20 juni
di 21 juni
wo 22 juni
do 23 juni
vrij 24 juni
za 25 juni
zo 26 juni
ma 27 juni
di 28 juni
wo 29 juni
do 30 juni

Lucas 9:1-9
Lucas 9:10-17
Lucas 9:18-27
Lucas 9:28-36
Lucas 9:37-45
Lucas 9:46-50
2 Korintiërs 8:1-9
2 Korintiërs 8:10-15
2 Korintiërs 8:16-24
2 Korintiërs 9:1-15
2 Korintiërs 10:1-11
2 Korintiërs 10:12-18
2 Korintiërs 11:1-15
2 Korintiërs 11:16-29
2 Korintiërs 11:30-12:10
2 Korintiërs 12:11-21
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.
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Nieuws vanuit de Dorpsraad
Na een periode van zon & droogte werden we de
afgelopen periode weer getrakteerd op regen.
Lekker voor onze tuinen en al het groen, overal zag
je mooie frisse groene kleuren en ik vind het ook
altijd zo heerlijk ruiken!

worden, willen we zeggen, we zijn u niet vergeten
hoor! We doen ons best om voor het einde van
de maand contact met u op te nemen. Op de door
u gestuurde mails proberen wij tevens zo snel als
mogelijk een reactie te geven.

Tussen de feestdagen, mini vakanties en onze
drukke werkzaamheden door werken we o.a. aan
de uitkomsten van de enquête waarover wij u later uiteraard informeren. Voor diegene die n.a.v. de
enquête hebben aangegeven benaderd te willen

We hebben voor deze Bron weer enkele informatieve artikelen geschreven vanuit de diverse thema’s
van de Dorpsraad. Wij wensen u veel leesplezier!

Onregelmatigheden

Diane Kokke

Ugchelse duofietsen
hebben onderdak
Ontwikkelingen
in Ugchelen
De ontwikkeling van woningen
op de voormalige tankstation-locatie als ook op de CODA locatie
verloopt voorspoedig. Daarnaast
komt er op andere ontwikkelingslocaties in Ugchelen ook
schot in de zaak. De verkoop van
de twee kavels voor vrijstaande
woningen op de voormalig Breustedt locatie aan de Ugchelseweg moet nog dit jaar plaats vinden als het aan de gemeente ligt.

Texoclean

En de eerste (nieuwe) schetsen voor de Texoclean locatie
aan de Ugchelseweg zijn bij de
gemeente ook enthousiast ontvangen. Als de gemeente hierop
een positief advies geeft zal de
omgeving en Ugchelen hierover
verder worden geïnformeerd.
Wij houden u op de hoogte van
eventuele ontwikkelingen!

Goed Nieuws! Fysiotherapie Willemsen stelt zijn stallingsruimte ter
beschikking aan de Ugchelse duofietsen. Een tijdje geleden deden we
een oproep in de Bron en we zijn erg
blij met deze centraal gelegen stallingsplek. Er zijn nog enkele aanpassingen nodig en we hopen de stalling
voor de zomervakantie in gebruik te
kunnen nemen.
In en rondom Ugchelen is het heerlijk
fietsen. Uw favoriete route. Een kopje
koffie op een terrasje. Op onze Ugchelense duofietsen wordt een fietstocht voor (bijna) iedereen mogelijk!
U zit veilig en door de trapondersteuning fietst u allebei naar eigen vermogen. Onderweg gezellig contact met
uw fietsmaatje die naast u zit. Samen
geniet u van de Veluwse omgeving.
Na een kennismaking en een proefrit
koppelen we u aan een vast fietsmaatje waarmee u samen afspraken

maakt over de fietsfrequentie. U kunt
natuurlijk ook met een familielid of
vriend fietsen. U kunt zich als gast
– als u niet meer zelfstandig kan fietsen – of als fietsvrijwilliger aanmelden
via: www.fietsmaatjesapeldoorn.nl of
info@fietsmaatjesapeldoorn.nl. Liever telefonisch aanmelden? Dat kan:
06-4563 7777

Ontmoetingbijeenkomst
voor partners van mensen
met kanker bij ‘kLEEF!
Donderdag 23 juni organiseert Stichting ‘kLEEF!’ een ontmoetingsbijeenkomst voor partners van mensen met
kanker. Deze begint om 15.30 uur en
duurt tot ongeveer 17.00 uur.
Als de diagnose kanker valt, raakt
het leven ontregeld. Daarom is het
belangrijk om er met elkaar over te
kunnen praten. Ben je geïnteresseerd of wil je op de hoogte gehouden worden, neem dan contact op via
info@stichtingkleef.nl of telefonisch
via 055-5762676. Binnenlopen kan
ook, het adres is Vosselmanstraat 4
in Apeldoorn.

Moeilijke overgang brug
over de spreng Schoolbeek
Tijdens de ALV werd door een
dorpsbewoner opgemerkt dat
de opgangen naar de bruggetjes
over de Schoolbeek tussen de
Batenburg en de Evert Roelofsenlaan en tussen de Batenburg
en de Zuster Klijnstralaan, voor
rolstoelrijders, rollators en kinderwagens moeilijk of niet toegankelijk zijn. Alan Wemmenhove, onze gebiedsmanager, heeft
dit aangehoord en het direct
binnen de gemeente bespreekbaar gemaakt. Voor eventuele aanpassingen is natuurlijk
niet-begroot budget nodig. Of en
wanneer hier verbeteringen op
uitgevoerd kunnen worden laten
wij u dit weten.

Paardenvijgen op
fietspaden en wegen

De laatste tijd valt het op dat ruiters met hun geliefde paarden
meer gebruik maken van fietspaden en wegen in Ugchelen.
Na enkele meldingen via info@
dorpsraadugchelen.nl en bij de
gemeente Apeldoorn, willen wij
u als bemind ruiter of koetsier
vragen om rekening te houden
met de behoefte van uw paard.
Natuurlijk is dit een vrij ongecontroleerd proces, maar wanneer ‘uw vriend’ onverhoopt wat
achterlaat, is het dan denkbaar
dat u even met een schepje, bezem, tak o.i.d. de paardenvijg in
de naastgelegen berm drapeert.
Iedereen blij!

DE BRON 15-06-2022

6

DE BRON 15-06-2022
Startzondag
Het is weliswaar ver weg, maar
ik wil alvast een groepje verzamelen met wie ik de Startzondag op 26 september kan gaan
voorbereiden.
De vakantiemaanden komen eraan, mensen en ook ik zelf gaan er een
poosje tussenuit, en dan is het
wel zo fijn om nu al te beginnen met voorbereiden zodat
we straks niet in tijdnood komen te zitten. Dus: wie lijkt het
leuk om samen met anderen
en met mij na te denken over
de invulling van de Startzondag? De landelijke kerk reikt
dit jaar het thema ‘Aan tafel!’
aan, wellicht is dat een thema
dat ook wij kunnen gebruiken
om de activiteiten van de Startzondag aan vast te knopen.
‘t Is een thema waar we alle
kanten mee uit kunnen…..
Hebt u zin, voelt u zich geroepen, of beide? Laat maar
weten, ik zie uit naar uw reacties. Zodra ik een groepje heb
verzameld, wordt er een datum gepland voor een eerste
bijeenkomst.
Ds. Eline van Iperen

Collecteren

De kerkenraad heeft ingestemd met het verzoek van de
diakenen het collecteren weer
te doen op de ’oude’ manier,
d.w.z. dat de collectezakken
door de rijen gaan. Op deze
manier komt het geven van de
gaven, als wezenlijk onderdeel
van de dienst, beter tot haar
recht. Deze wijze van collecteren is al ingegaan.

Kinderkring

Als leiding van de Kinderkring
zijn we dringend op zoek naar
een of twee mensen, die ongeveer een keer per maand
vanaf september tijdens de
kerkdienst een uurtje op de
allerkleinsten willen passen.
Het is het streven om wekelijks
oppasdienst aan te kunnen
(blijven) bieden. Met de huidige aantal mensen is dit niet
meer haalbaar. Wie komt ons
helpen? Informatie:
Roline.zwijze@gmail.com.
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OVERWEGING
Eenmaal boven op de top
van de bergen van Libanon
was het uitzicht niet langer
‘ins Blaue hinein’, maar keken we de diepte in naar de
groen-bruine lappendeken
van de Beka-vallei beneden
ons. Het was onbarmhartig
warm. Roadblocks van Hezbollah en pillarboxes van
het Libanese leger maakten
dat we vooral rustig moesten
rijden. “Ze willen graag allemaal weten wie hier komen,
ze zijn achterdochtig”, zei
mijn gids. “Nerveus ook.”

Kerstkind in de zomer

Eenmaal beneden reden we
langs stoffige wegen richting
Syrische grens naar Anjar,
naar een van de vele, vele
vluchtelingenkampen hier
in de buurt. We sloegen ergens een zandweg in, reden
richting een boomgaard met
daarnaast een vuilnisbelt en
stopten bij een grote verzameling bouwsels van blauw
landbouwplastic, hout en
vooral veel jonge kinderen.
Langs de rand van de weg
naar het kamp speelden
enkele van die kinderen met
papieren bootjes in een soort
greppel die een open riool
bleek te zijn. De stank bij 42
graden Celsius was nauwelijks te harden en eenmaal in
het kamp werden de mouwen weer afgestroopt en gingen de kragen van de overhemden omhoog vanwege
de vele lastige zoemende insecten.
De troosteloze aanblik, de stank, de hitte en het gezoem
om mijn hoofd werkten op mij in als mokerslagen. Mijn
God! Midden tussen tenten van plastic en afval stond
ik stil en wist ik me even geen raad. Toen werd ik plots

door een kinderhand een bouwsel binnengeloodst, waar
ik een beker water kreeg. Het jongetje dat bij die hand
hoorde, wees mij op zijn zusje. De moeder haalde voorzichtig de bescherming weg en liet mij haar kind in de
kribbe zien……..
“Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm U…”
Bas Stigter

Expositie in Sprengenhof
In woonzorgcentrum Sprengenhof in Ugchelen
exposeert Cilia Reiding.
Vanaf haar jeugd heeft Cilia veel getekend en later
is ze gaan schilderen. In de beginperiode werkte
ze veel in aquarel, daarna heeft ze zich het schilderen met acrylverf meester gemaakt. Nu werkt ze
voornamelijk met acryl en maakt ze zo nu en dan
een olieverfschilderij. Haar onderwerpen zijn zeer
divers en voornamelijk figuratief.
Zij houdt van verschillende stijlen en bewondert
oude meesters, maar haar voorliefde gaat vooral uit
naar schilders van het impressionisme.
Website: http://cilia.reiding.com
Het woonzorgcentrum is dagelijks geopend van
9.00 tot 17.00 uur.
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G.P. DUURINGLAAN
Vakantietijd is inbraaktijd. Inbrekers hebben hun agenda erop
afgestemd. In hun zoektocht naar
buit, speuren zij naar signalen die
erop wijzen dat bewoners langere
tijd weg zijn. Zorg dat die signalen
er niet zijn. Dat verkleint de kans
op een nare thuiskomst.
Uitpuilende brievenbussen, gesloten gordijnen en geen licht aan
in avondschemer zijn de belangrijkste signalen die iedereen kan
voorkomen. Geef het huis een
bewoonde indruk. Maar dieven
struinen niet alleen straten af.
Hetzelfde doen ze telefonisch en
via de sociale media. Voicemails
met vakantiemeldingen en net
gemaakte foto’s of berichten van
vakantiepret aan de Cote d’Azur
betekenen dat de bewoners de
komende nacht in ieder geval nog
niet thuis zijn.
Voor u op vakantie gaat:
• Sluit ramen, deuren en bovenlichten goed af. Denk ook aan wc,
kelder, schuur en balkon.
• Check hang- en sluitwerk op gebreken.
• Laat geen sleutel aan de binnenkant van het slot zitten.
•Haal kostbaarheden uit het zicht.
• Laat geen geld, waardepapieren
en sieraden thuis. Vraag uw bank
om een kluis.
• Laat niet duidelijk zien dat u op
vakantie bent. Zorg voor een bewoonde indruk.
• Vraag buren uw huis en erf in de
gaten te houden.
• Laat planten in de vensterbank
staan. Vraag iemand ze water te
geven.
• Regel met tijdschakelaars per
avond wisselende verlichting.
• Laat post en kranten uit de brievenbus halen.
• Doe de gordijnen niet dicht.
• Laat geen volle afvalcontainers
bij uw huis achter.
• Zet fietsen/bromfietsen/scooters
altijd op slot. Ook binnen.
• Maak geen melding op Twitter,
Facebook of op uw weblog, waarin staat dat u op vakantie gaat.
• Wees voorzichtig met afwezigheidsberichten op voicemail en
e-mail.
• Voorzie waardevolle goederen
van een merkteken. Maak er desnoods foto’s van.
Iedereen de komende maanden
een goede vakantie toegewenst.
Petra van Doorn, Wijkagent
petra.van.doorn@politie.nl
spreekuur: dinsdagavond van
18.30 tot 19.30 aan de Europaweg
79 te Apeldoorn (politiebureau)

Groot onderhoud na zomervakantie

De karakteristieke laan krijgt een
nieuw wegdek, nieuwe trottoirs,
grindbermen en verkeer remmende
maatregelen. Aanwonenden hebben online meegedacht over het
ontwerp.

De G.P. Duuringlaan staat al enige
tijd op de agenda voor groot onderhoud. Het plan was om de weg
van een nieuwe toplaag te voorzien. Maar bij onderzoek bleek dat
er geen goede fundering onder het
asfalt lag. Daarom is het nodig om
de weg compleet te vernieuwen. En
als de weg dan toch opengebroken
wordt, is het slim om meteen ook
andere zaken aan te pakken, zoals
de hemelwaterafvoer, de trottoirs en
de bermen.
Aanwonenden hebben vorig jaar
via een digitale kaart kunnen reageren op het ontwerp voor de G.P.
Duuringlaan. De gemeente ontving
daarop ongeveer 50 reacties. Een
grote verandering in het ontwerp
is het afsluiten van het noordelijke
deel van de G.P. Duuringlaan voor
gemotoriseerd vervoer. Belangrijk is
dat deze toekomstige 30 kilometerzone voor iedereen veilig is. Dit deel
van de weg zal worden ingericht
als fietspad, omdat het bestaande
kruispunt in de huidige vorm onoverzichtelijk is.
De technische planning zal plaatsvinden voor de bouwvakantie. De
gemeente verwacht in het najaar te
kunnen starten met de werkzaamheden. Naar aanleiding van opmer-

kingen over de staat van onderhoud,
ter hoogte van de G.P. Duuringlaan
2 t/m 8 en de graafwerkzaamheden
op dit gedeelte van de weg door de
NUTS-partijen, is besloten ook dit
gedeelte mee te nemen in de uitvoering.
Het asfalt wordt vervangen door klinkers. Dat past goed bij het dorpse
karakter van de laan en bij de nieuwe inrichting van de weg als 30 kilometerzone. Op plekken waar ruimte
is, komen extra bomen. Zo komt de
laanstructuur nog beter tot zijn recht.
Daarnaast zorgen de bomen voor
verkoeling en voor het bergen van
regenwater. Dat is belangrijk in verband met klimaatverandering.
Met de vernieuwing van de laan
kunnen ook andere maatregelen genomen worden. Omdat de
weg een 30-kilometerzone wordt,
kunnen er bijvoorbeeld verkeers-

drempels aangelegd en kruisingen
aangepast worden. Verder komt er
extra ruimte voor parkeren. Ook ónder het oppervlak van de weg komt
het er anders uit te zien. Zo wordt
de afvoer van regenwater losgekoppeld van het riool. Daardoor wordt
het riool minder belast, dit voorkomt
wateroverlast.
Het opknappen van de laan start in
het najaar. Het werk wordt in delen
uitgevoerd, zodat de woningen zoveel mogelijk bereikbaar blijven tijdens het hele traject.
De gemeente heeft de meest gestelde vragen, opmerkingen en ontvangen e-mails voor u samengevat.
Deze, en het bijgewerkte definitieve ontwerp staat voor u klaar op
www.apeldoorn.nl/opknappengpduuringlaan
Gemeente Apeldoorn
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Vossen weer terug in de tijd

De vossen die door een defect aan hun tijdmachine een noodlanding maakten bij de Ugchelse Woudlopers.
Foto: Scouting Ugchelse Woudlopers.
Zaterdag 28 mei mei was het zo ver! De vossenjacht van de Ugchelse Woudlopers in het centrum van het dorp. Een tijdmachine was per
ongeluk gecrasht waardoor veertien personages uit de geschiedenis in
Ugchelen waren beland. Het was de taak aan de vossenjagers alle 14 te
vinden en de code te kraken zodat iedereen weer terug kon naar zijn of
haar eigen tijdperk. Elke vos had een eigen nummer en letter die samen-

gevoegd de slogan ‘Laat je uitdagen’ vormden. Sommige vossen hadden
de letters verstopt en dan moesten de speurneuzen goed zoeken naar
het onderdeel van de code, terwijl bij andere vossen eerst een opdracht
moest worden uitgevoerd. Na een hele middag hard gespeurd te hebben,
is het de vossenjagers gelukt de code te kraken en konden alle personages weer veilig terug naar ‘huis’.

Zomerconcert Bel Canto in Assel

Na twee jaar corona is er nu dan eindelijk weer een optreden van Mannenkoor Bel Canto. Op zaterdagmiddag 25 juni om 15.00 uur geeft Bel
Canto een gratis toegankelijk zomerconcert in de open lucht op het Assel
Don Bosco Centrum aan de Pomphulweg 106, Hoog Soeren.
In deze prachtige en sfeervolle omgeving bij de Mariahoeve, gelegen
aan de Asselse heide, zal Bel Canto

een gevarieerd programma van bekende lichte nummers ten gehore
brengen.
Bel Canto staat onder de muzikale
leiding van dirigente Susanna Veerman en wordt ondersteund door pianiste Caroline van der Weiden.

Het is voor de 26e keer dat Bel Canto
in Assel bij de Mariahoeve optreedt.
Het concert trekt niet alleen uit
Apeldoorn, maar ook uit de omge-

ving rond Assel veel bezoekers.
Daar zijn de nodige vakantiegangers
bij van de omliggende campings en
bungalowparken. Die komen te voet
of op de fiets en nemen vaak hun
eigen stoeltje mee. Dit alles zorgt
voor een hele gezellige, ontspannen
sfeer.
Voor meer informatie over Bel Canto,
zie www.mannenkoorbelcanto.nl
of kijk op Facebook.

‘Moonwalk’ op ’t Leesten
Geniet van de volle maan op het glooiend landschap van de Leesterheide. Na ontvangst bij Informatiecentrum ‘t Leesten met koffie
of thee sta je stil bij de ondergaande zon en neem je afscheid van
de dag. Vervolgens neemt de gids van Staatsbosbeheer je mee
naar buiten voor een rustige, deels stille wandeling langs heidevelden en bos. Het heldere licht van de volle maan geeft de bossen
en vlaktes een mysterieuze sfeer. Zelfs bij bewolking zie je haar
invloed. Na afloop wandel je gezamenlijk terug over de inmiddels
donker geworden Veluwe. Bang om te verdwalen hoeven we niet
te zijn, want de maan verlicht ons pad.
Aanmelden en boeken alleen via: www.staatsbosbeheer.nl/vollemaanleesten
• Wanneer: 14 juni en 13 juli van 22.00 tot 01.00
• Start: Informatiecentrum ‘t Leesten ,
Hoendeloseweg 191 Ugchelen
• Kosten: volwassenen € 15,00, kinderen tot 12 jaar € 12,50.
Tip: goede wandelschoenen, warme kleding en iets om op te
zitten.

Korenfestival
met internationaal
tintje
>> vervolg van voorpagina
Deze editie heeft bovendien een internationaal tintje, want het Marine
Shanty Chor Munster komt speciaal
vanuit Duitsland naar Ugchelen. Het
Sokkenbuurt Zeemanskoor heeft een
warme band met dit collegakoor. Verder laten van zich horen: Knap Eigen
Wijs, PowerPop, Phoenix Vocaal,
Oosterhuuzens Dialectkoor en Ons
Koor Beekbergen. Vrijwel alle koren
treden twee keer een halfuur op volgens een geschakeld schema, zodat
liefhebbers alle koren mee kunnen
maken.
“We maken dankbaar gebruik van het
terrein van de nieuwe school”, zegt
De Grip over de andere activiteiten,
waaronder een braderie met oude
ambachten. De nieuwe locatie heeft
nóg een voordeel volgens hem. “Voor
het horecagedeelte krijgen we veel
medewerking en ondersteuning van
Gon en Toon, de beheerders van ons
dorpshuis.”
Na afloop wordt het publiek dus getrakteerd op een muzikale uitsmijter
op het grote plein achter UB. Alle koren staan dan samen op het podium.
En onder begeleiding van de Dwaze
Dweilbende en een Ugchels Keitje,
gaat meezingen vanzelf…
Simon Haverschmidt
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Proeflessen
Yin Yoga
Het woord ‘yoga’ betekent verenigen, beheersen. Waarbij met verenigen ook ‘verbinden met’ een
rol speelt. Waar verbind je jezelf
mee, hoe is het om je verbonden
te voelen. Voor Marion Gerritsen,
eigenaresse van Yoga-on-the-go,
is dat ‘in verbinding zijn’ essentieel.
“Bij yoga, bij meditatie, maar ook
in mijn privéleven is het een belangrijk aspect. Ik ben nog altijd blij
dat ik in 2002 in contact kwam met
Dru Yoga, het raakte mij zo dat ik
de opleiding ben gaan doen. Inmiddels geef ik 14 jaar les, waarvan 9 jaar in Ugchelen en tot mijn
blijdschap ben ik daar binnenkort
ook woonachtig ”, aldus Marion.
Op het raam van haar yogastudio
staat ‘Stilte in Beweging’, wat tegenstrijdig lijkt, maar het niet is. En
dat is iets wat zij graag iedereen wil
laten ervaren, omdat ‘Dru Yoga’ je
meer bij jezelf kan brengen. “Het
wordt niet voor niets ‘de Yoga van
het Hart’ genoemd”, zo besluit ze.
Iedereen is van harte welkom voor
een proefles. Het is een toegankelijke vloeiende vorm van yoga,
waarbij bewustzijn ontwikkelen en
met plezier bewegen het belangrijkste is. De lessen worden afgesloten met een uitgebreide ontspanning. Opgeven kan bij Marion
via de mail of telefonisch, mat7@
online.nl of 06-51692283. Meer
info op: www.yoga-on-the-go.nl.
Marion eindigt met de melding dat
er binnenkort nog een yogavorm
wordt toegevoegd, namelijk Yin
Yoga. Proeflessen hiervoor zijn op
15 en 29 juni. Voor nadere informatie over Yin Yoga is op bovengenoemde website onder ‘actueel’
een link geplaatst naar de website
van Amanda Beelen, die deze
lessen voor haar rekening gaat
nemen.
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HERINNERINGEN AAN BIBLIOTHEEK

Opening was één groot feest
De opening van de Ugchelse bibliotheek
in 1994 was bijzonder druk en feestelijk. Maar voordat het zover was, dienden
zich wel wat problemen aan bij de bouw.
Ook een kostbaar glas-in-loodraam, een geschenk van de Sokkenbuurt, bleek opeens
verdwenen…
Het zijn enkele opvallende anekdotes die
aangedragen zijn door lezers van De Bron.
Toen de sloop van het markante gebouw
van start ging, stond er een oproep in De
Bron: welke herinneringen heeft ú aan de
tijd dat Ugchelen nog een ‘eigen’ bieb had?
Wilma van Wijk, verslaggever van de Stentor, dook in haar archief en vond een aantal
leuke artikelen. Zij deed onder meer verslag
van de opening op 15 oktober 1994. Het artikel in (toen nog) de Apeldoornse Courant
begint als volgt: ‘Bibliotheek Ugchelen geopend. Met
een mes sneed wethouder C.A.P. Bolhuis een papier
met deze tekst door. Na deze openingshandeling, die
vanwege de drukte door weinig mensen is gezien, konden belangstellenden een kijkje nemen in de nieuwe
bibliotheek.’
Het witte pand werd in bijna een jaar tijd gebouwd. De
kosten bleven binnen het budget van drie miljoen gulden. De toenmalige directeur van Bibliotheek Apeldoorn
vertelde wel dat de vormgeving bij de uitvoering enige
problemen gaf. Maar na ‘goed overleg met het bouwteam’, konden alle problemen worden opgelost.
Dat was overigens niet de enige ‘hobbel’ in aanloop
naar de opening, zo staat in een ander artikel. Een
kostbaar glas-in-loodraam, met een waarde van minstens 800 gulden, bleek namelijk opeens verdwenen.
Het geschenk van de mannen van de Sokkenbuurt
was bevestigd aan het bouwhek, met als begeleidende tekst: ‘Eerste raam geplaatst door de Sokkenbuurt’.
Maar enige tijd later was het raam ‘tot grote schrik van
veel Ugchelenaren’ verdwenen. Gelukkig bleek dat een
bibliotheekmedewerker het raam veilig had opgeborgen in het centrale filiaal aan de Vosselmanstraat. En
zo kreeg het kunstwerk alsnog een plek in het nieuwe

gebouw. Verderop in het artikel over de opening staat:
‘Begeleid door muziekvereniging Ugchelen en een
feestelijk zonnetje gingen de genodigden in optocht
naar het nieuwe filiaal. Nadat de officiële openingshandeling was verricht en ballonnen waren opgelaten,
namen de toegestroomde inwoners van Ugchelen bezit
van hun bibliotheek. De kinderen konden zich vermaken op een springkussen in de garage. Daar worden
normaal de twee boekenbussen gestald. Verder zorgden onder andere een goochelaar, sneltekenaar en
draaiorgel voor verhoging van de feestvreugde.’
Lous Thomson-Molenaar bewaart in het bijzonder
leuke herinneringen aan de ballonnenwedstrijd. Ze
schrijft: “Kinderen mochten een ballon oplaten, en de
drie ballonnen die het verste kwamen, kregen een prijs.
Onze oudste zoon Frank, toen 5 jaar, won de eerste
prijs. Net als de twee andere prijswinnaars kreeg hij het
boek ‘Jurriaans reis naar het geluk’. Superleuke actie.”
Ze heeft het artikeltje uit De Bron van toen bewaard.
Daarin staat dat de ballon van Frank het verst kwam,
namelijk in Mernes, ten oosten van Frankfurt. Een foto
toont de trotse winnaars met hun prijs.
Simon Haverschmidt

‘La Luna Baby Spa’ in gezondheidscentrum
Begin dit jaar zijn de deuren van La
Luna Baby Spa geopend, in het gezondheidscentrum aan de Bogaardslaan 14-J. Nadat ze in mei 2021
moeder werd van een zoontje, heeft
Jamie van den Berg, vergezeld van
haar partner, meerdere baby spa’s
bezocht. Hun enthousiasme over de
positieve effecten die het had voor de
baby ging zo ver, dat zij dit andere ouders ook wilden laten ervaren en dus
is ze haar eigen onderneming begonnen. Ondertussen is er al voor veel
ouders een kopje koffie of thee gezet,
terwijl die genoten van hun kleintje in
de spa.
Wat is floaten? Floaten is een vorm
van hydrotherapie, het bewegen in
warm water. Het water in de spabaden is geheel vrij van chemicaliën en zeep, en is verwarmd tot
lichaamstemperatuur. Hierdoor krijgen baby’s het gevoel van de baar-

moeder weer even terug. Ook is het
zeer geschikt voor de tere babyhuid
en mogen baby’s al komen bubbelen
van af 2 weken oud.
Het floaten biedt onder andere verlichting bij darmkrampjes en reflux,
verbetert het slaapritme en is op den
duur goed voor de balans en coördinatie van een baby. Ook een babymassage is bij te reserveren. Het
heeft een grote positieve invloed op
de hormonen, bijvoorbeeld voor een
prettige stemming en liefde, en het
bevordert de hechting tussen ouder
en kind.
Kortom, een fijn en ontspannen moment voor ouders en hun kleintje samen!
Jamie nodigt u uit vrijblijvend een
kijkje te nemen; graag wel even een
telefonische afspraak hiervoor maken
op 06 42856690.

Tenslotte een tip van haar:
La Luna kent cadeaubonnen: een
leuk geschenk als kraamcadeau!
Meer informatie?
www.lalunababyspa.nl
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HOOG BUURLO

Schaapscheerdersdag

Woningnood
“Er is niets nieuws onder de
zon” staat in een bekend boek
geschreven. Nee, zelfs de woningnood is niet nieuw. De problematiek waar we tegenwoordig mee te maken hebben is zó
‘oud’ dat we ons af kunnen vragen waardoor het komt dat er
geen oplossing voor verzonnen
kan worden. Na de oorlog was
er woningnood. Als men de
oude Polygoon- beelden ziet,
dan zie je noeste bouwvakkers hele stadswijken bouwen.
Vooral woningen voor de gewone man, voor de meerderheid.
Als we nu door Apeldoorn rijden
dan zien we een positieve ontwikkeling:
kantoorgebouwen
die al jaren leegstaan worden
verbouwd. Daardoor ontstaan
er mooie appartementen. Bijkomend voordeel is dat de
hele omgeving aantrekkelijker
wordt: er zijn niet alleen overdag mensen aanwezig, maar
ook na kantoor- en winkeltijd is
er levendigheid. (Dat was onder andere de reden waarom
de architecten in Rotterdam na
de oorlog ook veel woningen
planden in de gebombardeerde
binnenstad). Een opvallend aspect is wel dat het type appartement dat gebouwd wordt vrijwel
uitsluitend het hogere segment
bedient; er is niet of nauwelijks sprake van, zoals men dat
tussen pakweg 1930 en 1970
noemde, ‘volkswoningbouw’.
En dat is jammer. Want als we
rondkijken in die oude buurten,
dan blijkt dat het ‘volkse’ er zo
langzaamaan wel af is. Arbeiderswijken in Rotterdam, Amsterdam en ook Apeldoorn zijn
inmiddels geliefde plaatsen om
te wonen. En: de flats waar we
zo’n hekel aan hebben en die
bovendien vaak al gesloopt zijn
(de Bijlmermeer in Amsterdam
bijvoorbeeld) vinden gretig aftrek. Nu pleit ik niet voor grootse hoogbouwprojecten en galerijflats zoals in de jaren zestig,
maar misschien is het wel een
idee om eens na te denken hoe
we op een vlotte manier aan
betaalbare woningen kunnen
komen. Misschien is een mooie
flatwijk (of laten we het ‘appartementenwijk’ noemen) niet
zo’n gek idee. Er zijn genoeg
mooie ideeën en tekeningen uit
de jaren dertig…

Op Vaderdag, zondag 19 juni,
organiseren Staatsbosbeheer
van 11:00 tot 16:00 uur weer
de schaapscheerdersdag op
Hoog Buurlo. Nadat door corona de schaapscheerdersdag twee jaar niet door kon
gaan is iedereen dit jaar weer
van harte welkom op Hoog
Buurlo. De schapen worden
traditioneel met de hand geknipt of met de tondeuse geschoren. Ook zijn er verschillende activiteiten voor jong en
oud, en er is een kleine Veluwse markt. De entree is gratis,
maar voor deelname aan een aantal activiteiten
vragen we een kleine bijdrage.

Voor kinderen is er van alles te beleven op de
schaapscheerdersdag. Ze kunnen knutselen met wol en
vilt, het vernieuwde blotevoetenpad lopen en een broodje bakken boven het vuur. Of actief meedoen met het
schaapsherderparcours. Dit jaar zijn er ook voor de vaders en moeders stoere activiteiten te doen. Maak jij samen met je kind de hoogste stapel boomstamschijven?
Of kan jij het beste strozak werpen? Wie weet verdien je
een mooie privé-excursie met de boswachter voor het
hele gezin.
Naast de doorlopende activiteiten is er een programma
met de boswachters en de herders. Rond 12u en 14u
vertelt herder Wilfried over zijn beroep, zijn schapen en
laat hij zien hoe hij zijn kudde hoedt. Ook zijn er meet en
greets met de boswachters van Staatsbosbeheer.
Rond de schaapskooi is een marktje met schaap-gerelateerde producten en Veluwse streekproducten zoals
schapenknuffels, wollen kleding, sieraden, schapenkaasjes, Veluwse bosbessenjam, Veluwse wildstoofpotjes, honing van de plaatselijke imker etc. Tijdens de
dag kun je genieten van o.a. goede koffie, biologische
sappen, broodjes worst, Italiaans ijs en vers gebakken
stroopwafels.

Een hoofdrol is er voor de schapen zelf. Alle 120 volwassen herkauwers worden, in bijzijn van ‘de visite’, met de
hand geknipt. ‘Traditie’, vertelt hun herder Wilfried Buitink; ‘zo laten we het ambacht van vroeger zien.’ De 100
lammetjes die in ’t vroege voorjaar zijn geboren, gaan
pas volgende zomer onder de schaar. De herder doet
een boekje open over z’n vak. Meest gestelde vraag: ‘Of
ik nooit eenzaam ben, op die grote stille heide?’ Alleen
is Wilfried nooit. ‘De dieren houden me gezelschap. De
honden, de schapen, het buiten zijn. Daar kan geen kantoorbaan tegenop.’
Dit jaar besteedt Staatsbosbeheer extra aandacht aan
de aanwezigheid van de wolf op de Veluwe. Hoe zorgt
Staatsbosbeheer ervoor dat wolven en schapen zonder
conflicten samen leven op de Midden Veluwe en wat betekend de inzet van kuddebeschermingshonden voor de
schaapskudde van Hoog Buurlo.
Locatie: schaapskooi Hoog Buurlo
Datum: zondag 19 juni 2022
Tijd: van 11.00 – 16.00 uur
Vervoer: kom liefst op de fiets
De entree is gratis, maar voor deelname aan een
aantal activiteiten vragen we een kleine bijdrage.
De Schaapscheerdersdag wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie
Gelderland.

OOK UGCHELEN

Vakantiegevoel
Van 9 juli tot 21 augustus is de schoolvakantie gepland voor
Regio Midden. Een tijd om naar uit te kijken. Voor leerlingen
en leerkrachten. Energie opdoen voor de komende wintertijd.
Dat geldt in elk geval voor de basisscholen. De scholen voor
voortgezet onderwijs wijken nog wel eens af. Wordt het een
vakantie in Nederland of steken we toch weer de grens over
om dat zomergevoel te ervaren. Na Corona zijn veel kinderen
daar aan toe.
Tanneke van Rijnbach schreef het onderstaande gedicht:
Vroeger was zomergevoel
liggen in het gras,
stilte om je heen,
wat gezoem van insecten,
een vleugje zon op je lijf
en hoog, heel hoog
in de lucht het ronken
van een vliegtuigje.
Maar hoe staat het met onze jonge gasten in de voormalige Steenbeek? Ervaren zij dat zomergevoel ook op deze

manier? In deze voormalige basisschool worden leerlingen
opgevangen die hun land zijn ontvlucht. In maart 2022 kwamen er vierhonderd vluchtelingen naar het nieuwe asielzoekerscentrum (azc) aan de Deventerstraat. Tot die tijd
verhuisden de zogeheten Eerste Opvang Klassen (EOK)
tijdelijk van Apeldoorn naar Ugchelen. Daar kregen ze les in
Wereldschool de Vlinder. in het gebouw van de voormalige
Steenbeek. Wereldschool de Vlinder in Ugchelen heeft nu
vier groepen met vluchtelingenkinderen. Oekraïense leerlingen worden niet apart opgevangen in speciale klassen, zij
schuiven bij de rest aan. De focus bij de leerlingen uit Oekraïne komt te liggen op Nederlandse taal, zodat ze de basis
begrijpen. Als ze daar een jaar les hebben gehad, stromen ze
door naar reguliere scholen in Apeldoorn, waar ze verder hun
schoolloopbaan afmaken. Wat zou het mooi zijn als vluchtelingenkinderen dat zomergevoel uit het gedicht en vooral de
rust hier in Ugchelen, in een beschermde omgeving, kunnen
ervaren. En dat ze zich bij het overvliegen van een vliegtuigje realiseren dat het een reclamevliegtuigje met een vrolijke
boodschap betreft.
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