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Op zaterdag 24 september a.s. 
houden we in Ugchelen weer een 
Zwerfvuilactie. De gezamenlijke 
start is om 09.30 uur in Ugchelens 
Belang met koffie/thee en wat lek-
kers. De actie wordt dan uitgelegd 
en er worden groepjes ingedeeld. 
De groepen gaan tot 12.00 uur in 
een aangewezen gebiedje aan de 
slag en daarna sluiten we weer 
gezamenlijk af met een kop soep 
en een broodje. Voor grijpers en 
vuilniszakken wordt gezorgd. 
Neem zelf een paar tuinhand-
schoenen mee. Kom op de fiets 
dan ben je sneller op de plek waar 
schoongemaakt gaat worden.

Vrijwilligers voor deze ac-
tie kunnen zich -graag voor 
17 september- aanmelden 
bij Jan en Leni Visser via  
visser-heijnen54@kpnmail.nl of 
06-10519031.

Rechters aan Richtersweg 

Zwerfvuilactie 
24 september 

Ugchelse HAIKu
de torenklok hapert
steeds mist de klepel de klok
en ik mijn afspraak

Nico van Dam

Foto: Theo Logtenberg

Op 27 en 28 augustus werd op de Herenhul in het landgoed Bruggelen een rechtszaak uit het jaar 1625 
nagespeeld. In 3 aktes werd de geschiedenis van deze bijzondere plek in het landschap uit de doeken 

gedaan. Na een bezoek aan ‘Het Rode Hert’ en een onderonsje op de markt deed de hoogste rechter in 
Gelderland uitspraak.  Zo’n 450 bezoekers genoten van deze bijzondere voorstelling in de openlucht.  

Voor een terugblik: zie bijgaande fotocollage van Theo Logtenberg op pag. 15

Honing-, Natuur- en Hobbymarkt bij UB
Op 17 september houdt de imkers-
vereniging  Apeldoorn-Ugchelen 
voor de 56ste keer de traditionele 
Honing-, Natuur- en Hobbymarkt. 
Op de honingmarkt is een grote va-
riatie van uitsluitend Nederlandse 
honing te koop. Noodgedwongen 
door corona werd de honingmarkt 
de laatste twee jaren  op de par-
keerplaats achter het Ugchelens 
Belang gehouden. Dit werd zowel 
door de imkers als de bezoekers als 
zodanig prettig ervaren dat besloten 
is ook dit jaar de honingmarkt op 
de parkeerplaats achter het UB  te 
houden.
Het prachtige weer zorgde voor 
een goede honingopbrengst en 
de heidehoning zou de kers op de 
taart moeten zijn. Droogte en de 
hoge temperaturen spelen ook de 
bijen parten maar er zal dit jaar ze-
ker heidehoning zijn. Naast honing 
zijn er bijen-, honing - en wasgere-
lateerde producten te koop. In de 
informatiekraam van de vereniging 
vertellen imkers graag over de won-
dere wereld van de honingbij en 
kan een kijkje genomen worden in 

een levend bijenvolk. Voor de niet- 
honingliefhebbers is de uitgebreide 
natuur- en hobbymarkt zeker een 
bezoekje waard. Naast informatie 
over de natuur in onze omgeving  
en het nut van wespen zijn in een 
20-tal kramen producten van uit-
eenlopende hobby’s te zien en te 
koop zoals sieraden, aardewerk, 
heerlijke taarten, handwerkproduc-
ten, bloemsierkunst en nog veel 

meer. En de midwinterhoornblazers 
laten zien hoe zij hun indrukwek-
kende hoorns maken. De honing-
verkoop begint rond 10.30 uur, de 
natuur- en hobbymarkt rond 10.00 
uur en beide markten sluiten om 
1600 uur. Voor verdere informatie: 
www.imkers-apeldoorn-ugchelen.nl 
/honing

Nolly Spijkerman-Verbeek

Foto: Gert Woutersen
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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
Truus Kremer, tel. 06-13482063
Eindredacteur volgende Bron:
Jan van Middendorp, tel. 5333672
Fotograaf van deze Bron: 
Theo Logtenberg, tel. 5336253
Fotograaf volgende Bron:
Dirk Reiding, tel. 5336538
Volgende Bron verschijnt op 21 sept
Kopij via: ugchelendebron@bronkerk.nl 
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 12 sept 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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KerkdienstenKerk op schoot

Op zondag 11 september om 
11.30 uur wordt voor kinderen 
van 0 tot 6 jaar een Kerk op 
Schoot-viering gehouden in de 
Bronkerk. Kom gezellig luiste-
ren naar het verhaal over de 
hoogste toren en neem je va-
der, moeder, opa, oma, broer-
tje, zusje, vriendje, vriendin-
netje, buurjongen, buurmeisje 
mee. Neem je ook wat blokken 
mee om een toren te bouwen? 
Wij vinden het leuk als jullie 
komen, laat even weten als je 
komt.

Tiety Feijen en Ady te Hennepe 
kerkopschoot@bronkerk.nl 

De diaconie van de Bronkerk is 
blij met particuliere initiatieven 
op het gebied van de samenle-
ving door bijv. armoedebestrij-
ding, jeugdzorg, verbetering 
van onderwijs of gebrekkige 
gezondheidszorg in binnen- en 
buitenland.
Voor dergelijke algemene pro-
jecten, waarbij inwoners van 
Ugchelen direct betrokken zijn, 
wordt tweemaal per jaar de di-
aconale collecte bestemd. 
De aanvragers van een derge-
lijk doel worden op de bewus-
te zondag in de gelegenheid 
gesteld kort hun project toe te 
lichten. Zij moeten als stich-
ting een ANBI status hebben 
en niet politiek getint zijn. Het 
verzoek dient kort gemotiveerd 
te worden. Een bestedingsdoel 
komt maximaal 1 x per 2 jaar in 
aanmerking voor een diacona-
le collecte.

Betrokken Ugchelenaren die 
van deze mogelijkheid gebruik 
willen maken op 9 oktober a.s. 
kunnen hun verzoek z.s.m. 
indienen bij de secretaris van 
de diaconie, Anne van de Vis:  
secretarisCVD@bronkerk.nl

Bronkerk (www.bronkerk.nl) 
Onze Lieve Vrouwekerk  
(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 10 september  
ONZE LIEVE VROUWEKERK.
Geen viering  

Zondag 11 september 
BRONKERK
10.00 uur: ds Eline van Iperen 
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering 
Gregoriaans 

Zaterdag 17 september 
ONZE LIEVE VROUWEKERK

16.30 uur: Gebedsviering met diaken 
Ronald Dashorst

Zondag 18 september
BRONKERK
10.00 uur: ds Gerrit Ruiterkamp
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
Credo

Diaconale collecten Bronkerk
11 september: Plaatselijke diaconie
18 september: Vredewerk (i.v.m.  
Vredesweek)

Uitgangscollecten:
september: Stichting Leergeld

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

Collecte voor 
lokaal project

Cantorij Bronkerk 

‘Zoals een boom 
geplant aan helder water

zo is de mens 
die op de Heer vertrouwt’

BIJ DE DIENSTEN

Houdbare producten voor Voedselbank

In september sparen we voor de Voedselbank potten en blikken groenten, soep, pakjes 
aardappelpuree e.d. Ook andere houdbare producten zijn altijd welkom. 

De producten voor de Voedselbank kunt u brengen in de kerk, daar staat een mand. 
Alvast hartelijk bedankt. 

De Cantorij van de Bronkerk gaat 
binnenkort weer beginnen met de 
repetitieavonden en hoopt ook in het 
nieuwe seizoen weer mee te werken 
aan een aantal diensten in de Bron-
kerk. U/jij bent van harte welkom om 
mee te doen! We repeteren op don-
derdagavond van 19.30 tot 21.15 uur 
in de kerkzaal onder leiding van onze 
cantor/organist Jan Hamberg en vin-
den het heel fijn als meer mensen 
met ons mee komen zingen! De eer-
ste repetitieavond is op donderdag 25 
augustus, graag tot dan! 
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Toen ik de vorige keer voor de Bron schreef, vielen de mussen van het 
dak. Nu is het een heerlijke temperatuur waar zon en wolken elkaar 
afwisselen. Water is er nog niet veel gevallen en ook de komende tijd 
blijft het droog. Misschien goed als we allemaal een keer de regen-
dans doen.

De eerste Dorpsraadvergadering in Ugchelens Belang na het vakan-
tiereces is inmiddels een feit. We hebben elkaar over lopende en nieu-
we zaken binnen de thema’s geïnformeerd en daar waar nodig actie-
punten opgesteld en besluiten genomen. We merken allemaal dat het 
best aanpoten is wat onze werkzaamheden binnen Dorpsraad betreft, 
dit in combinatie met een druk gezinsleven en drukke banen. Maar het 

enthousiasme is er zeker nog en we zijn ook trots op wat we tot nu 
toe hebben gedaan. Je kunt gewoon niet alles tegelijk, dus dan maar 
stapje voor stapje. 

Mooie initiatieven zoals de bijeenkomst van de bewoners van de Ba-
tenburg i.s.m. het Noaberschap, waarover u verderop meer leest, en 
de bijdrage aan de realisatie van de stalling van de DUO fietsen geeft 
energie. In deze bron ook weer een stukje terugkoppeling vanuit de 
enquête, dit keer over het onderwerp communicatie. Kortom we ont-
waken uit onze zomerslaap.

Diane Kokke

Nieuws vanuit de Dorpsraad 

In de vorige Bron heeft u kunnen lezen 
dat het Noaberschap en de Dorpsraad 
gezamenlijk zijn opgetrokken om een ge-
zellige, verbindende bijeenkomst te orga-
niseren voor inwoners van de Batenburg. 

Wat was dit een mooie middag! Rond 16.00 uur kwamen de bewoners 
aan gelopen of gereden met de rollator naar het versierde grasveldje. 
Iedereen nam een eigen tuinstoel mee. Het was goed merkbaar dat 
een aantal inwoners elkaar al kenden en dat er ook een aantal aan-
wezigen waren die minder contacten hadden in hun eigen straat. Ie-
dereen was vrolijk, er werd uitgebreid een drankje gedronken en Hello 
Fresh verzorgde rond 16.30 uur een heerlijk buffet. Lekkere broodjes, 
salades, stukjes gemarineerde kip, gehaktballetjes, pindasaus, vers 
fruit, aan alles was gedacht. Bewoners hielpen elkaar waar nodig en 
iedereen was betrokken bij de buren of hele verre buren. Het was een 
ontzettend geslaagde middag met een leuke sfeer.

Het belangrijkste is dat men nu ook makkelijker de ander weet te vin-
den en ook wat eerder een mede-Batenburgbewoner om hulp durft 
te vragen of hulp wil geven.  Gewoon even zwaaien, vragen hoe het 
gaat. Kortom, betrokken zijn en blijven met elkaar. Geen onderscheid 
maken of je voorin de Batenburg woont of meer achterin, je woont in 
dezelfde straat en samen maak je het gezellig en zoek je verbinding 
met elkaar. We hoorden al stiekeme geluiden dat het onderling ook 
best te regelen is om eens gezellig bij elkaar op het grasveld een 
drankje te drinken. Dat is toch een mooi bewijs dat het een succesvol-
le opbouwende middag is geweest!!!

Tekst Floortje van de Heijden (Noarberschap); 
Foto’s Theo Logtenberg.

Batenburg 
viert verbinding

Enquête: zo wordt gedacht over communicatie
Informatieverstrekking vanuit  Dorpsraad
Uit de 137 ingestuurde enquêtes blijkt dat maar liefst 94% onze informatie 
uit De Bron haalt. Ook weet 38% van de geënquêteerden de weg naar onze 
website te vinden. Afhankelijk van toekomstige (sociale) mediakeuzes zou-
den we dit percentage in de toekomst graag nog wat omhoog willen krijgen.

Ook werd aangegeven dat informatie werd ontvangen via email in de vorm 
van een nieuwsbrief. Dit geldt alleen voor leden van de Dorpsraad omdat 
wij van de leden het emailadres in het ledenbestand kunnen opslaan. Van 
de 137 geënquêteerde is 45% lid van de Dorpsraad. Sinds we als nieuw 
bestuur zijn aangetreden, hebben wij nog geen gebruik gemaakt van het 
email informatiekanaal. In de enquête zien we terug dat 50% graag per mail 
een nieuwsbrief zou willen ontvangen. Dit past in de lijn als we kijken naar 
de leeftijdscategorieën die de enquête heeft ingevuld. Namelijk 77% is in 
de leeftijd van 41 tot 75 jaar en voor deze groep is email nog steeds een 
belangrijk medium. 

Verder zou 23% via Facebook en 12% via Instagram geïnformeerd willen 
worden. We gaan naar de toekomst toe kijken of we deze informatiebronnen 
(weer) gaan inzetten of dat we voorlopig met name De Bron en de web-
site als informatiebronnen inzetten. Voor wat betreft Facebook en Instagram 
speelt daar nog mee dat wanneer je deze bronnen up to date wilt houden,  je 
het beheer goed moet inregelen en dit kost tijd.

Wat ook is aangegeven is dat 14% een bijeenkomst in Ugchelens Belang op 
prijs zou stellen. Dit is in lijn met wat de Dorpsraad in de toekomst ook meer 
wil doen: het houden van informatiebijeenkomsten over de diverse thema’s. 
Naast het informatieve aspect is het ook een mooie gelegenheid om andere 
Ugchelenaren te ontmoeten die zich ook betrokken voelen bij het thema. 

Tot slot geeft 35% aan dat zij de huidige informatiebronnen toereikend vindt. 

Diane Kokke
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In de hal van De Duiker (voorbij 
de trap) staat de boekenkast 
van de Waterloopleinmarkt, 
gevuld met mooie romans en 
spannende thrillers. Allemaal 
te koop voor 1 euro per boek. 
Het is zelfbediening, er staat 
een geldkistje bij en de op-
brengst is voor onze goede 
doelen.
U kunt altijd (overdag, ‘s 
avonds) bij de boekenkast te-
recht als de deur van De Dui-
ker open is.
PS Kijk ook eens naar ons 
aanbod op internet. Gewoon 
zoeken op: boekenbron

Vanaf 12 oktober bridget een 
groep van ongeveer 40 dames 
in De Duiker, iedere woens-
dagmorgen tot eind maart. We 
beginnen om kwart voor tien, 
dus graag om half tien aan-
wezig zijn. Er is weer ruimte 
voor enkele nieuwe leden. 
Wanneer u zelf geen bridge-
partner heeft, proberen wij om 
een nieuw koppel te maken. 
We bridgen in een fijne sfeer 
en organiseren ieder jaar met 
elkaar een gezellige kerst- en 
slotdrive. De kosten bedragen 
35 euro voor de hele periode.

Heeft u weer zin om te bridgen 
neem dan contact met ons 
op: Nel van de Ven 055-
5335334 of Zwaantje Kamies  
055-5332862.

Lekker lezen?

Behartigenswaardige woorden uit de Bijbel
OVERWEGING

Volg je hart. Leef vanuit je hart. Hippe mooiklinkende kre-
ten, maar wat nu als je luistert naar je hart dat gekwetst 
is, koud en hard of angstig? Dan krijgt leven vanuit je 
hart ineens een heel andere betekenis. Onze hart ge-
steldheid bepaalt ons leven. Ons hart is zelfs de bron 
van ons leven en we worden daarbij aangespoord te 
waken over ons hart oftewel: Houd je hart vast. Omdat 
het hart de bron is, moeten we het voorzien van goede 
voeding, zodat we een leven kunnen leiden dat vrucht 
draagt. Het is eigenlijk net als met de bloemen, bomen 
en planten, zij hebben een goede voedingsbodem no-
dig om te kunnen groeien, bloeien en vrucht dragen. Dat 
kan niet als ze in arme, harde door onkruid overwoeke-
rende grond staan. Jezus vertelt erover in de gelijkenis 
van een boer die zaad uitstrooit. Het is een belangrijk 
verhaal, het staat maar liefs drie keer in de Bijbel en het 
leert ons veel over de grondsoorten, de bodem van ons 
hart. Hartverscheurende gebeurtenissen kunnen je hart 
breken, je alle hoop doen verliezen. Je kunt je in jezelf 
terugtrekken en je zo afsluiten van alles en iedereen. Je 
bent onbereikbaar, ook voor het zaad van Gods Woord, 
voor heilzame woorden van leven. Wat is het dan een 
troost te weten dat God ons kent, ons hart doorgrondt. 
Hij is ons nabij. Als de bodem van ons hart rotsachtig is, 
kan Gods Woord niet goed wortelen in zo’n harde on-
dergrond. De blijdschap van het geloof is van korte duur 

en houdt geen stand als ons leven moeilijk wordt. We 
glijden bij God vandaan, maar God is genadig, liefdevol, 
geduldig en trouw. Als we ons hart richten op Jezus kun-
nen we standhouden. Ook als we op de proef worden 
gesteld. Zorgen kunnen in je hart woekeren als onkruid, 
ze zijn als distels, die belemmeren dat Gods woorden 
stevig kunnen wortelen en vrucht kunnen dragen, ze ont-
nemen je het zicht op Gods bescherming en trouw zodat 
je wankelt in tijden van nood. Als we met ons hart gericht 
zijn op God staan we in goede grond en zijn we op Jezus 
geënt als een rank op de wijnstok. Zo kunnen we vrucht 
dragen en Gods grootheid laten zien als een lichtpuntje 
voor de gebroken, versteende en bezorgde harten, en 
de goede daden verrichten die God mogelijk heeft ge-
maakt. Natuurlijk gaan de wisselende omstandigheden 
van het leven aan niemand van ons voorbij, maar als wij 
onze hoop op God vestigen, zal hij ons nieuwe kracht 
geven. Dan kunnen we net als David, door onze zorgen 
angst en verdriet heen, op God vertrouwen en hem met 
een juichend hart prijzen en danken voor zijn liefde en 
zorg. Als we onze schat niet op aarde maar in de Hemel 
hben, dan is daar ook ons Hart. 

Dat HART kunnen we gerust volgen.

Bert Brink

Woensdagmorgen
Lady’s bridge
in de Duiker

 Op 26 augustus werden wij verrast met een warm en koud buffet. Zoals bekend wonen aan de Batenburg 
ouderen en mensen met een handicap. De meeste mensen zijn aan huis gebonden. Daarom is het prachtig 
dat dit initiatief door de Dorpsraad met Naoberschap is genomen. Een dankjewel is zeker op z’n plaats.

Alle seniorenwoningen waren uitgenodigd voor deze burendag. Het weertje en het sfeertje zat er goed in. 
Wij: de gasten werden leuk ontvangen en na een half uurtje borrelen en kletsen was er een heerlijk warm 
en koud buffet, die bijzonder goed smaakte. Namens ons allemaal: dankjewel voor dit bijzonder initiatief. 

De bewoners van de Batenburg.

Batenburg zegt dankjewel

Bijzondere stadswandeling
Op zaterdagmiddag 24 september kunt u met de 
Bronkerk meedoen aan een bijzondere stadswan-
deling in Apeldoorn. Het wordt een wandeling o.l.v. 
“straatervaren” gidsen: mensen die bekend zijn 
met het leven op straat. Zij zullen ons leiden langs 
slaapplekken en andere donkere spots waar zij 
noodgedwongen moesten verblijven in de tijd dat zij 
geen dak boven het hoofd hadden. Hun verhaal zal 
ongetwijfeld indruk maken en een wereld openen 
waar we tot nu toe geen/minder oog voor hadden, 
maar wel een wereld waarin mensen proberen mens 
te zijn.

Voor de Bronkerkgemeenschap vormt deze wande-
ling de aftrap van haar startweekend met als thema 
“Aan tafel!” Zondag 25 september staan we in de 
kerkdienst stil bij de bijbelse vredesdroom van een 
tafel waaromheen mensen uit alle werelden bijeen 
en verbonden zijn, waar ze delen van Gods gaven 
en weten dat ze gezien, gekend en geaccepteerd 
zijn.

Zin om aan de wandeling mee te doen? Dat kan! 
Bronkerker of niet.
U kunt zich t/m dinsdag 20 september opgeven bij 
ds Eline van Iperen, predikantEI@bronkerk.nl of 
055-8438214. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Zaterdag 24 september fietsen we gezamenlijk naar 
Apeldoorn. We verzamelen om 14.00 uur met onze 
fiets bij de Bronkerk. Rond 16.30 uur zijn we daar 
weer terug en sluiten gezamenlijk de middag af met 
een drankje.

We zien uit naar uw reactie, 
ds Eline van Iperen.
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De vakantie is weer voorbij en 
de jongeren gaan weer naar 
school. De één blijft in Ugche-
len en de ander moet naar een 
‘nieuwe’ school in Apeldoorn. 
Jongeren zijn kwetsbaar in het 
verkeer. Soms raken school-
kinderen betrokken bij een on-
geval. Vooral de periode na de 
zomervakantie en de nieuwe 
route naar een andere school, 
zijn voor hen risico’s. En niet 
alleen voor hen. Ook automo-
bilisten en andere weggebrui-
kers moeten na de vakantie 
weer even wennen aan al die 
fietsende, rennende en over-
stekende kinderen. Behalve 
dat de kinderen uit moeten kij-
ken is er ook een belangrijke 
rol voor de ouders weggelegd, 
die met de auto naar school 
komen. Probeer in eerste in-
stantie zoveel mogelijk met de 
fiets te komen en waar dat niet 
kan, parkeer de auto op een 
veilige plek en een plek waar 
het mag. Soms is dat wat ver-
der van de school vandaan. 
Zet de auto niet in een bocht 
of voor een in- of uitrit. Houd u 
ook aan de snelheid, ook als u 
wat te laat bent. U als ouders 
weet als geen ander dat een 
kind onverwachte dingen kan 
doen. Samen kunt er ervoor 
zorgen dat uw kind veilig naar 
school gaat en ook weer veilig 
thuis komt.

Petra van Doorn
Petra.van.doorn@politie.nl
Spreekuur: dinsdag van  
18.30 -  19.30 uur, Europaweg 
79 Apeldoorn (politiebureau)

De Dierenbescherming houdt 
haar jaarlijkse collecte van 3 
oktober tot en met 8 oktober. 
Om in heel Ugchelen te collec-
teren zijn er extra collectanten 
nodig. De Dierenbescherming 
is ook bekend van het Beter 
Leven Keurmerk, dat te vin-
den is op bijna alle vlees en 
vleesproducten. Een keurmerk 
dat door de Dierenbescherming 
is opgezet. Het plaatselijke die-
renasiel De Kuipershoek aan 
de Kuipersdijk is, samen met 
de dierenambulances die ook 
in Ugchelen rijden, onderdeel 
van de organisatie waarvoor 
deze collecte wordt gehouden. 
Wie wil helpen met collecteren 
kan zich aanmelden bij Wilma 
Pothoven tel. 5337700, via 
wilma.pothoven@gmail.com  of 
ga naar dierenbescherming.nl/
collecte en meld je aan!.

Politienieuws

Collecteopbrengst voor Park ter Herinnering
ONDERWEGKERK HOOG SOEREN

Ruim 56 jaar we-
ten mensen de 
kapel in Hoog 
Soeren te vinden 
om een kortdu-
rende oecume-
nische viering bij 
te wonen, ook na 
twee jaar Corona-
tijd. Velen ervaren 
de diensten op 
alle zondagen  in 
de maanden juni, 
juli en augustus, 
als bijzonder en 
op menige zon-
dag puilde het 
kleine kerkje uit. 
De ‘klapper’ deze 
zomer was de 
Elvis dominee 
Fred Omvlee uit 
Monnickendam, 
die de kerkgangers 
op bijzondere wijze 
wist te boeien en te emotioneren met het ten gehore 
brengen van de bekende gospels van Elvis Presley.  
Op 28 augustus sloot de werkgroep het seizoen af 
met voorganger Ruud Bloemendal en raakte ook de 
Apeldoornse zangeres Elise Arends een gevoelige 
snaar met haar zang. Co Terwal begeleidde haar en 
de samenzang op het orgel.  Ook deze zondag werd 
een bijzondere dienst en menige bezoeker vond het 
jammer dat het seizoen weer voorbij was. Er is ge-
durende de zomermaanden gecollecteerd voor Kyara 
Shines Foundation. Voorzitter Jessica ten Vaanholt 
van deze Stichting ontving uit handen van Geert Fran-

sen een cheque met een bedrag van  € 2.975,86.  
De Foundation is als klankbord partner opgenomen 
in de beleidsnota ‘Parken van Herinnering’ van de 
Gemeente Apeldoorn. Zij zijn nauw betrokken bij de 
inspraak en het vormgeven van het Park . Hun wens 
was het realiseren van een  herinneringsbank, een 
wensboom en een brievenbus voor ‘Hemelpost’. Met 
het ontvangen bedrag zal deze wens ongetwijfeld in 
vervulling gaan.  De werkgroep heeft in de afgelopen 
maanden ruim 1000 bezoekers mogen ontvangen

Ine Koridon

Voorzitter werkgroep Geert Fransen en Jessica ten Vaanholt van Kyara Shines Foundation. 
Foto: Marcel Altink.

Makelaarsstafje voor jubilerende Buurmannen
Buurman Makelaardij heeft twee 
jubilarissen! Arjan en Erika Buur-
man zijn 25 jaar geleden voor de 
rechtbank beëdigd als makelaar. 
Een bijzondere gebeurtenis, twee 
makelaars tegelijk, collega’s van 
hetzelfde makelaarskantoor, broer 
en zus en een vader die ook ma-
kelaar was. Een primeur in de ge-
schiedenis van de NVM. 

Tijdens een feestelijke bijeen-
komst werd door voorzitter Gerard 
Schurink en het bestuur van de 
NVM, het makelaarsstafje en een 
oorkonde overhandigd aan Arjan 
en Erika. Arjan en Erika werken al 
bijna 30 jaar in de makelaardij en 
hebben het kantoor overgenomen 
van vader Dik Buurman. Het kan-
toor werkt vooral in Apeldoorn en 
Ugchelen.  

Het makelaarsstafje is een traditie 
die dateert uit de 16de eeuw. De 
bedoeling hiervan was om de be-
edigd en gediplomeerde makelaar 
te onderscheiden van beunhazen. 
Belangenvereniging NVM geeft 

haar leden het makelaarsstafje bij 
een jubileum nog altijd cadeau.  
“We wisten niet dat we de on-
derscheiding zouden ontvangen. 
We werden enorm verrast dat 
we in het bijzijn van onze familie 
en vrienden het makelaarsstafje 
in ontvangt mochten nemen. We 
voelen ons heel trots, een echte 
bekroning op ons werk!”, aldus Ar-
jan en Erika. Volgens het protocol 
volgde na de uitreiking koffie en 

gebak en een traditionele borrel. 
Het was een zeer geslaagde mid-
dag waar broer en zus met een 
glimlach aan terugdenken. 

Kennismaken met deze erva-
ren makelaars? Neem contact 
op met Buurman Makelaardij 
en kijk voor meer informatie op 
www.buurman.nl of kom langs 
op de Arnhemseweg 117 in 
Apeldoorn. 

Collecte  
Dierenbescherming
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Opsporing verzocht

Het foto-archief van Ugchelenken-
ner bij uitstek Hans Boon is on-
dergebracht bij CODA Archief. Ug-
chelse Yvonne de Vries is bezig de 
talloze foto’s te registreren en te be-
schrijven. Ze komt veel exemplaren 
tegen waarbij (een deel van) het bij-
schrift ontbreekt. En dat is jammer. 
De Bron gaat met regelmaat zo’n 
foto plaatsen en hoopt dat er lezers 
zijn die zich de namen van de nu 
nog anonieme dorpsgenoten her-
inneren. Stuur uw reactie naar De 
Bron (ugchelendebron@bronkerk.
nl) of bel de redactie (zie colofon op 
pagina 2). Bij de brandweerlieden 
op de foto in de vorige Bron herken-
de Jannie Dibbink-Beekman  haar 
opa Aart Beekman (de tweede van 
links).
 
Van de klas 3 van De Touwladder 
(of was het toen nog Christelijke 
Nationale School?) van de jaar-
gang 1965/1966 weten we alleen 
de naam van leerkracht: juffrouw 
Hafkamp. Zat u in die klas en weet 
u nog namen van medeleerlingen? 
CODA Archief en De Bron houden 
zich er voor aanbevolen! Geef het 
aan met achterste, middelste en 
onderste rij en dan eerste (Juf Haf-
kamp), tweede, derde, enz.

Snackbar ’t Bikkertje bestaat 40 jaar!
Het weekend van 16, 17 en 18 sep-
tember is er een actieweekend bij 
snackbar ’t Bikkertje in Ugche-
len. Het 40-jarige bestaan zal ge-
vierd worden. Op familie-vrijdag 
(16e) is vier personen friet, twee 
frikandellen en twee kroketten 
geen €18,40, maar €12,50, op fri-
kandellen-zaterdag (17e) is elke 
frikandel maar €0,40 en op saus-
jes-zondag krijgt u bij een beste-
ding van €7,50 een bakje saus 
gratis. Op zaterdag 17 september 
zullen er activiteiten plaatsvinden 
voor de kinderen en de gehele 
week zullen er winacties geplaatst 
worden op social media. 

 In 1982 opende Willem en Rosa de 
Bruijn Snackbar ’t Bikkertje in het 
centrum van Ugchelen. Het bleek 
al snel een dorpssnackbar te wor-
den met goede kwaliteit, maar ook 
veel gezelligheid en herkenbaarheid 
voor de Ugchelenaren. Veertig jaar 
later is de snackbar nog steeds een 
begrip in het dorp en weten dochter 
Patricia de Bruijn en haar vriend 
Kevin Bonhof het gevoel van een 
dorpssnackbar te behouden.”Wij 
wonen zelf in Ugchelen en dan is 

het leuk en fijn dat je zoveel vaste 
klanten hebt. Veel mensen van voet-
balclub Albatross, Tennisclub Ug-
chelen, onze eigen wielerclub, vele 
werkgevers en werknemers van 
omliggende winkels en natuurlijk 
de dorpsbewoners zelf komen elke 
week wel een frietje halen of even 

een drankje nuttigen aan de bar. Het 
is leuk om te zien dat generatie op 
generatie bij ons blijft komen, naast 
de ouderen blijven ook jongeren zo-
wel uit Ugchelen als Apeldoorn de 
weg vinden naar ons en daar zijn 
wij dankbaar voor”, aldus Patricia de 
Bruijn. 
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Op zaterdag 24 september a.s. 
kunt u kleding en schoenen inleve-
ren bij de Bronkerk aan de Hoen-
derloseweg 10. De vrijwilligers zijn 
van 09.00 tot 11.00 uur aanwezig 
om de goederen in ontvangst te 
nemen. Uw donatie komt ten goe-
de aan het onderwijsproject van 
Cordaid in Burundi (Centraal-Afri-
ka). 

Wat mag u allemaal inleveren? 
Om bovenstaande doelstelling 
te bereiken, mag u behalve uw 
donatie van kleding en schoenen 
ook speelgoed, knuffels en huis-
houdtextiel in de vorm van dek-
bedovertrekken (graag compleet 
met kussenslopen), lakens, hand-
doeken, theedoeken, vaatdoeken, 
washandjes en zakdoeken inleve-
ren. Graag separaat van de kle-
ding verpakt in een gesloten plastic 
zak. Onze vrijwilligers nemen geen 
gordijnen, vloerbedekking, tuinkus-
sens en tafelkleden aan. 

Investeren in onderwijs is inves-
teren in een betere toekomst 
Het krijgen van kwalitatief goed 
onderwijs is de beste manier om 
mensen uit extreme armoede te 
helpen. Kinderen die onderwijs 
krijgen, kunnen hun eigen leven, 
maar ook dat van hun kinderen, 
aanzienlijk verbeteren. Ze krijgen 
zicht op een betere toekomst, mo-
gelijk een baan, kunnen wat onaf-
hankelijker worden en het komt de 
economie van het land ten goede. 
Met uw donatie keren we het tij 
voor de toekomst van deze kinde-
ren en kunnen we in de gemeen-
schappen Mbuye en Bukeye, in de 
provincie Muramvya, ruim 45.000 
kinderen kwalitatief goed onderwijs 
bieden.

Voor meer informatie kunt u  
contact opnemen met:
Herman Koldenhof
Edisonlaan 143
7316JL Apeldoorn
055-5213767 / 06-57553519
hwkoldenhof@hetnet.nl

Op de laatste woensdag-
morgen van de maand kunt u 
goederen brengen voor de Wa-
terloopleinmarkt. Er is iemand 
aanwezig tussen 9 en 11 uur.

Kleine goederen zijn van harte 
welkom, meubels en 
andere grote dingen kunnen we 
helaas niet aannemen 
i.v.m. ruimtegebrek.

Voor info : 5221201

Inzamelactie
kleding en schoenen
voor beter onderwijs 

Vrijwilliger worden bij de Kap? 
Stap in de stoomtrein en rij mee!

Wil je vrijwilliger worden bij de Kap, maar weet je 
nog niet precies wat er zoal mogelijk is? Meld je 
dan nu aan voor een bijzondere treinrit op zaterdag 
24 september. Tijdens deze rit met een historische 
stoomtrein van de Veluwsche Stoomtrein Maat-
schappij kunnen medewerkers en vrijwilligers van 
de Kap antwoord geven op al je vragen.

In de stationsrestauratie van station Beekbergen/Lieren 
aan de Dorpsstraat 140 in Lieren heten medewerkers 

van de Kap je om 14:00 uur van harte welkom met een 
kopje koffie of thee. Vervolgens gaat de reis naar Die-
ren. Terug in Lieren is er voor de liefhebbers aansluitend 
een rondleiding door het spoorwegmuseum.

Laat voor 9 september weten of je meegaat met deze 
bijzondere treinreis. Dat kan door te mailen naar n.post-
ma@dekap.nl of te bellen met 055 529 55 20. Aan dit 
informatieve uitje zijn geen kosten verbonden.

Waterloopleinmarkt

Doe mee met Samen Delen
Veel mensen hebben het nu extra moeilijk om rond 
te komen door alle stijgende prijzen. Graag wil Mar-
cel Altink van de Derk Kamphuisweg levensmidde-
len beschikbaar stellen voor gezinnen en alleen-
staanden die het werkelijk kunnen gebruiken. Als 
U het iets ruimer heeft, kunt u helpen door één of 
meer producten in deze kast achter te laten. Om dit 
initiatief tot een succes te maken vragen wij maxi-
maal drie producten per dag mee te nemen. Brengt 
u producten, zorg er dan voor dat ze goed houd-
baar zijn zoals bijv. rijst, soep, macaroni , spaghetti, 
frisdrank etc. of hygiëneproducten zoals shampoo, 
zeep, tandpasta, maandverband, tampons, schoon-
maakmiddelen etc. 

Meedoen met Samen Delen? De uitgiftekast Samen 
Delen staat in de Derk Kamphuisweg in Ugchelen, 
ter hoogte van de Ugchelse Beek. Deze actie is 
een initiatief van Marcel Altink van de Kyara Shines 
Foundation en heeft als doel mensen te helpen. De 
stichting wil dit initiatief verder uitbreiden in de ge-
meente Apeldoorn. Wilt u deze actie ook gaan ver-
zorgen bij u in de buurt? Stuur dan een bericht naar 
info@kyarashines.com. Zij kunnen U helpen met 
het ter beschikking stellen van een kast. 
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Rechtspraak op de Herenhul

Foto’s: Theo Logtenberg
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De afgelopen maanden was er 
veel in het nieuws over de stik-
stof, de boeren en de protesten. 
Er zijn nu vele verdrietige boeren-
gezinnen die een onzekere toe-
komst tegemoet gaan. Er wordt 
gesproken over kinderen die het 
familiebedrijf misschien niet meer 
kunnen overnemen. Door de on-
zekerheid van de toekomst vra-
gen velen zich af of investeringen 
nog wel zinvol zijn: wat als het be-
drijf gedwongen moet stoppen?

Vele boeren kozen ervoor om 
actie te voeren, acties die aan 
duidelijkheid niets te wensen 
overlieten: iedereen kent de beel-
den van geblokkeerde wegen, 
branden en boze mensen. Op 
een gegeven moment kwam Den 
Haag met iemand op de proppen 
die met de boeren moest gaan 
onderhandelen. Deze persoon 
was volgens velen helemaal niet 
geschikt.

Een zorgwekkende ontwikkeling 
inderdaad met vele onzekerhe-
den. Het land kampt met een 
stikstofprobleem, maar er moet 
ook gewerkt worden om de pijp te 
laten roken;  we moeten ten slotte 
leven.

Maar er is volgens mij nog een 
veel groter, onderliggend pro-
bleem. Zo lang ik mij kan herinne-
ren is er negatief nieuws over de 
situatie tussen boer en politiek, 
tussen visser en politiek. Er zijn 
vele organisaties, instellingen, 
partijen etc. die deskundig zijn 
op dit gebied. Allen zijn zij op de 
hoogte van de problemen: te veel 
mest, te veel goedkoop aanbod in 
de supermarkten en boeren die 
veel te weinig voor hun producten 
krijgen. 

Hoe is nu toch mogelijk dat deze 
betrokken mensen en instellingen 
er, pak hem beet, in de afgelopen 
veertig, vijftig jaar niet in zijn ge-
slaagd om voor dit probleem een 
oplossing te verzinnen waarin 
een ieder zich kan vinden? We 
begrijpen best dat een oplossing 
niet eenvoudig is, maar als die er 
de afgelopen halve eeuw niet is 
gekomen, dan ben ik bang dat 
er een heel ander probleem aan 
de orde is. Dát probleem is mis-
schien wel de sleutel…

Overleg

Wandelpaden
OOK UGCHELEN

In deze hoek van de Bron stond al 
vaker een lofzang op de prachtige 
Ugchelse dreven. Smalle bosweg-
getjes, die meestal net breed ge-
noeg zijn om één persoon of één 
voertuig tegelijk door te laten. Een 
weldadige plaats om te vertoeven.
Het is ook een dagelijks trefpunt 
voor hondenliefhebbers. 
Als je nieuw bent in een dorp, kun 
je het beste lid worden van een 
vereniging of een hond aanschaf-
fen en in het bos uitlaten. Binnen 
de kortste keren ken je meerdere 
inwoners en zij jou en je hond. Dat 
geeft ook sneller een gevoel van 
dorpse verbinding. 
Meestal laten de baasjes of bazin-
netjes hun lievelingen drie maal 
per dag uit op min of meer vaste 
tijden. Voor je het weet duurt de 
ronde door je contacten zelfs een 
half uur langer dan gepland.
Natuurlijk kun je ook prima een 
rondje maken bij de Ugchelse 
berg in het hondenbos, maar 
daarvoor moet je dan wel eerst in 
de auto stappen.
De laatste tijd vallen me echter 
een aantal minder fraaie zaken 
op die paden op. Vooral in het ge-
deelte ten westen van Randerode 
waar de honden ook onaangelijnd 
mogen lopen. 
Daar is het afgelopen jaar veel 
snoeiafval gedumpt, waardoor 
de paden vol groeien met alleen 
maar bramenstruiken en zo ook 
nog zorgen voor een eenzijdige 
begroeiing. (Terwijl het groenaf-
val GRATIS door Circulus wordt 
opgehaald!) En op steeds meer 

plekken op de paden laten baas-
jes hun dieren ongecontroleerd 
keutels leggen. (Terwijl je, als je 
geen hondenzakjes bij je hebt, je 
toch gemakkelijk even een stok 
kunt gebruiken om die van het pad 
af te vegen!)
In de paden duiken bovendien 
steeds meer gaten op die door de 
honden gegraven worden. Staan 

deze honden niet onder controle?
Door deze activiteiten in het bos 
ontstaan ongewenste situaties, en 
worden paden zelfs geblokkeerd, 
met name ook voor rolstoelgebrui-
kers.

Ugchelen let op uwe saeck!

Tekst en foto: Theo Tomassen
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