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Bent u benieuwd hoe u samen 
met uw buurtgenoten kunt be-
sparen en meedoen aan de 
energietransitie? Laat u dan in-
spireren door de energiecoöpe-
raties uit Loenen en Lochem en 
het initiatief Homerus Energiek 
uit Apeldoorn. Zij presenteren 
hun initiatieven op 27 september 
2022. 

U bent van harte welkom in het 
stadhuis van Apeldoorn of 
online. Svp aanmelden 
via i.willemsen2@apeldoorn.nl. 

De gemeente Apeldoorn wijst in-
woners op de mogelijkheid een 
toeslag aan te vragen voor de 
hoge kosten van gas en elektrici-
teit. U komt daarvoor in aanmer-
king als uw inkomen lager is dan 
130%van de bijstandsnorm, u 21 
jaar of ouder bent, u zelfstandige 
huisvesting hebt en  een ener-
giecontract op naam hebt. 

Bij twijfel, check de website van 
de gemeente Apeldoorn of neem 
contact op met het energieteam 
telefoon 14005 (kies optie 7).

Energie besparen? 
Pak de duofiets!

Energiemanagement

Ugchelse HAIKu
de torenklok mompelt
haar stem wordt niet meer gehoord
nu de tijd verstrijkt

Nico van Dam

Energietoeslag

Buurtbus viert feest!
De buurtbus, officieel bekend als 
Keolis lijn 519, rijdt al weer een 
jaar. Het initiatief van Dorpsraad 
Ugchelen is in dat jaar al een blij-
vertje geworden, zo werd in de 
afgelopen zomer door Provincie 
Gelderland bekend gemaakt.

De eerste verjaardag van de bus 
wordt gevierd op 1 oktober 2022. 
In de ochtenduren zal de bus in 
het winkelcentrum van Ugchelen 
staan en zijn verschillende vrij-
willigers aanwezig om vragen te 
beantwoorden, suggesties te ho-
ren en duidelijk te maken wat er 
in het eerste jaar allemaal is ge-
beurd. Dat alles gebeurt onder 
het genot van een kopje koffie of 
thee met een traktatie, mogelijk 
gemaakt door Ugchelen Plaza.

In het eerste jaar werden meer 
dan 7.000 passagiers vervoerd, 
veel meer dan verwacht. Die 
komen natuurlijk uit Ugchelen, 
maar ook uit Apeldoorn-Zuid-
west. Opvallend is ook het ge-
bruik van de bus door scholieren 
en studenten. De passagiers 
maken vaak onderweg een 
praatje met één van de meer 
dan veertig chauffeurs, die de 
bus voor hun plezier rijden. En 
die gesprekken gaan over meer 
onderwerpen dan het openbaar 
vervoer! Het sociale element 
geeft de buurtbus een bijzonde-
re dimensie.

Op de website https://www.buurt-
busugchelen.nl/ is altijd het laat-
ste nieuws over de bus te vinden. 
Graag tot ziens op 1 oktober, we 
zijn dan niet te missen in het  
centrum. 

Ook op 1 oktober staat er een fris gewassen bus klaar 
(Foto: Coert Munk)

Kerk op Schoot weer 
van start
Op zondag 11 september was 
er weer een Kerk op Schoot 
viering, de eerste na de zo-
mervakantie. Het verhaal van 
de torenbouw van Babel werd 
intensief meebeleefd en inspi-
reerde de kinderen zo dat ze 
enthousiast zelf torens gingen 
bouwen.

De volgende Kerk op Schoot 
viering is op 6 november a.s. 
om 11.30 uur. U bent van harte 
welkom!
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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
Jan van Middendorp, tel. 5333672
Eindredacteur volgende Bron:
Chris de Winter, tel. 06-10917060
Fotograaf van deze Bron: 
Dirk Reiding, tel. 5336538
Fotograaf volgende Bron:
Johan van Veen, tel. 5062373
Volgende Bron verschijnt op 5 okt
Kopij via: ugchelendebron@bronkerk.nl 
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 26 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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KerkdienstenStartweekend
Als voorbereiding op de start-
zondag (25 september, met 
als thema “Aan tafel”) is er op 
zaterdagmiddag 24 september 
een excursie georganiseerd. 
Eerst fietsen met elkaar naar 
Apeldoorn, daarna in groepjes 
onder leiding van “straaterva-
ren gidsen” een stadswandeling 
maken. De gidsen, die zelf allen 
een leven op straat achter zich 
hebben, leiden de deelnemers 
langs díe plekken die van be-
tekenis zijn voor mensen die op 
straat leven. Variërend van plek-
ken om ‘s nachts te slapen als je 
geen dak boven je hoofd hebt, 
tot plekken waar er hulp of kof-
fie of een warme plek geboden 
wordt. Door hun verhalen leren 
we een wereld kennen die we 
nog niet (goed) kenden, en kij-
ken we naar  Apeldoorn met an-
dere ogen. In de dienst op zon-
dag 25 september wordt hierop 
voortgeborduurd. Want als het 
in de kerk gaat om “Aan tafel” 
dan gaat dat nooit om een tafel 
voor alleen onszelf, maar altijd 
om een tafel waar verbinding 
gezocht wordt met anderen. 

Wilt u meedoen aan de wande-
ling? Dat kan, het kost niets, maar 
u moet zich wel even opgeven  
predikantEI@bronkerk.nl.

Het programma op zaterdag 
24 september ziet er als volgt 
uit: 14.00 uur: verzamelen met 
fiets bij de Bronkerk 14.30 uur: 
start wandeling in Apeldoorn, 
in groepjes 16.30 uur: geza-
menlijk afsluitend drankje bij de  
Bronkerk

Op 24 september maakt het en-
semble Focaliber opnames in 
de Bronkerk. De zangeressen 
van het ensemble willen veel 
leren en met een eigen geluid 
echt iets neerzetten. Met Patrick 
Pranger hebben ze een topdiri-
gent gevonden om te helpen die 
doelen te verwezenlijken.

Om 13:00 uur is er een kort 
presentatieconcert met werken 
van o.a. Da Palestrina, Duruflé 
en Schubert. Bij het werk van 
Schubert worden ze door Lies-
beth van Bostelen op de harp 
begeleid.

U bent van harte welkom in de 
Bronkerk vanaf 12:45 uur. De 
toegang is gratis. Een vrijwillige 
bijdrage na afloop wordt op prijs 
gesteld.

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 24 september 
ONZE LIEVE VROUWEKERK.
16.30 uur: Eucharistieviering; pastoor 
J. Hermans, m.m.v. Joko Trees 

Zondag 25 september 
BRONKERK
10.00 uur: ds. Eline van Iperen; 
startzondag
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering; pastoor 
J Hermans, m.m.v. Sostenuto 

Zaterdag 1 oktober 
ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur: Geen viering

Zondag 2 oktober
BRONKERK
10.00 uur: ds. Hannie van Boggelen, 
Deventer 
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
pastoresteam

Diaconale collecten Bronkerk
25 september: Bakfietsenproject 
zwerfjongeren, Apeldoorn
2 oktober: Eigen diaconie

Uitgangscollecten:
september en oktober: 
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

Vrijwilligersavond 

‘Zoals een boom 
geplant aan helder water

zo is de mens 
die op de Heer vertrouwt’

BIJ DE DIENSTEN

In de Bronkerk zijn heel veel mensen 
actief als vrijwilliger. Een kerk kan niet 
zonder vrijwilligers die een taak op 
zich willen nemen, waarbij het niet 
gaat om wat men doet; ieder draagt 
naar eigen vermogen en capaciteiten 
een steentje bij. Om al deze mensen 
een keer te bedanken organiseert de 
Kerkenraad een vrijwilligersavond op 
vrijdag 7 oktober. Aan het program-
ma wordt gewerkt en we adviseren 
u alvast deze avond te noteren in uw 
agenda. Chris de Winter, scriba.

Kennismaking 
met Focaliber

Wij gedenken Jannie de Jong Goossen
Wij gedenken Jannie de Jong 
Goossen

Jannie is geboren op 1 juni 1936  
in Leiden in de roerige jaren dertig 
en groeide op in Aalsmeer, in de 
Haarlemmermeer. Als kind maakte 
zij daar de oorlog mee. Jannie was 
de jongste van drie kinderen met 
twee oudere broers. Ze had een be-
schermde jeugd, maar had wel veel 
verdriet toen één van haar broers 
op veel te jonge leeftijd veronge-
lukte. Jannie ging naar de huis-
houdschool en zette zich in voor 
het jeugdwerk van de kerk en was  
een gewaardeerd lid van de toneel-
vereniging. Hier vertolkte Jannie 
graag de komische rol. Tijdens een 
vakantie op de Veldekster in Ugche-
len met de kerkjeugd uit Aalsmeer 
ontmoette ze Jo de Jong, die toen 
als melkboer met losse melk langs 
de deur ging in Ugchelen. Hij werd 
de liefde van haar leven, waarmee 
ze zeven jaar later op 4 juli 1961 in 
het huwelijk trad. In 1961 verruilde 
Jannie de Haarlemmermeerse klei 
voor de zanderige Veluwe. Een jaar 
later werd hun dochter Fenneke ge-
boren en drie jaar daarna kwam hun 

zoon Cor ter wereld. Met z’n vieren 
vormden ze een fijn gezin. Jannie 
was liefdevol en zorgzaam. Ze heeft 
altijd met liefde gewerkt in de thuis-
zorg en heeft met liefde gezorgd 
voor haar man en kinderen en heeft 
met liefde gezorgd en opgepast op 
haar kleinkinderen

Jannie was sociaal betrokken in Ug-
chelen, was kerkelijk meelevend en 
was lid van zangvereniging Cres-
cendo en de Cantorij.  Jammer ge-
noeg kon Jannie vanwege  gezond-

heidsredenen het steeds minder 
goed volhouden, zodat ze afscheid 
moest nemen van haar actieve le-
ven. Het omgaan met ziekten heeft 
een groot deel van haar leven be-
paald. Ook werd haar man ziek en 
moest ze afscheid van hem nemen.
Fijn dat er altijd zorg voor haar was, 
door haar schoondochter en zoon 
en dat ze onder één dak kon wonen 
bij hen. Jannie wilde heel graag in 
haar huis blijven wonen samen met 
haar hondje Pip, waar ze zo dol op 
was en vond het fijn dat dit mogelijk 
was. 

Op 22 augustus is Jannie van ons 
heengegaan met de zekerheid dat 
Jezus een plaats voor haar bereid 
had. Jannie vertrouwde tot op het 
laatste moment op God. Ze ver-
trouwde erop dat in het huis van de 
Vader een plaats voor haar gereed 
zou zijn en ze wist dat Jezus de weg 
is om daar te komen.

Dat geeft een toekomst vol van 
hoop, dat heeft God aan ons  
beloofd.

Marijke van der Roest
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Het is alweer de derde Bron na de vakantie. Onder andere de schoolroutine is alweer vol op stoom. Als deze Bron op woensdag bij jullie in de 
bus valt, is het nog drie nachtjes slapen en dan is het Burendag. In verschillende straten zullen buren bij elkaar komen om onder het genot 
van een hapje en een drankje gezellig bij te kletsen. Het is vaak ook een mooie gelegenheid als je net nieuw in de straat bent komen wonen 
om kennis te maken met je buren. Vanuit Ugchelen Bloeit leest u verderop ook nog een Burendag oproep. En ook in de G.P. Duuringlaan zijn 
de voorbereidingen voor het Burendagfeest in volle gang. Nu nog duimen op mooi weer. Verder op deze pagina informatie uit de verschillende 
thema’s. De toelichting Ron van Brummelkamp op de uitkomsten van de enquête voor wat betreft Duurzaam, Groen & Water staat op pagina 11.  
Ik wens jullie weer veel lees plezier!

Diane Kokke

Nieuws vanuit de Dorpsraad 

Ingezonden door Marijke Booijink 

Stichting Fietsmaatjes Apeldoorn en Omstreken heeft zaterdag 3 september 
de eerste drie duofietsen officieel in gebruik genomen. Bij de startlocatie in 
De Maten fietste wethouder Wim Willems op de eerste duofiets samen met 
één van de bestuursleden door het lint. Vervolgens volgde een feestelijke 
duofietsoptocht van gasten en vrijwilligers naar onze locatie in Ugchelen. 
Daar werden we hartelijk ontvangen door onder meer vertegenwoordigers 
van de Dorpsraad en Noaberschap Ugchelen. Voorzitter Bas te Riele had in 
zijn toespraak lovende geluiden voor dit burgerinitiatief en de snelheid waar-
mee het van de grond is gekomen en de bedrijven fysiotherapie Willemsen, 
ADP bouw en AH v.d. Heuvel werden bedankt voor hun bijdrage. 

Helaas was er onduidelijkheid over onze aankomstlocatie in Ugchelen, 
waardoor sommige dorpsgenoten zaterdag tevergeefs naar ons hebben 
gezocht. Dat spijt ons erg en wij bieden graag alsnog de gelegenheid om 
kennis met ons te maken.

Open inloop: komt u ook een proefritje maken?
In de Week van de Seniorensport organiseren wij een open inloop waarop u 
informatie kunt inwinnen over deelname aan Fietsmaatjes en een proefritje 
kunt rijden op onze duofietsen: Locatie Derk Kamphuisweg 11, bij Fysiothe-
rapie Willemsen op maandag 3 oktober tussen 15.00-17.00 uur. Iedereen is 
welkom (ook als u geen senior bent). 

Desgewenst komen wij (op een ander moment) natuurlijk ook graag bij u 
thuis voor een vrijblijvende proefrit. U kunt dan ook contact met ons opne-
men via: info@fietsmaatjesapeldoorn.nl, of op 06-456 3 7777. Voor meer 
informatie zie: www.fietsmaatjesapeldoorn.nl.

Avondcursus Reanimeren/gebruik AEDFeestelijke ingebruikname 
Ugchelse duofietsen 

Ingezonden door Leo Mooijman

De werkgroep Hartveilig Ugchelen 
(HVU) wil op korte termijn een basis-
cursus reanimeren voor inwoners van 
Ugchelen organiseren. Hieronder valt 
ook de bediening van een AED (Auto-
matische Externe Defibrillator). 
HVU ondersteunt lokaal de doelstel-
ling van HartslagNu, de landelijke 
organisatie die burgerhulpverleners 
inzet na een oproep aan alarmnum-
mer 112, met hartstilstand. In zo’n 
situatie zijn de eerste zes minuten 
van levensbelang. Door het inzetten 
van burgerhulpverleners in de direc-
te omgeving is de kans het grootst 

dat de reanimatie binnen deze zes 
minuten kan starten. HVU wil zoveel 
mogelijk personen de kennis van het 
reanimeren bijbrengen en hoopt dat 
zij zich vervolgens aansluiten bij Hart-
slagNu. Dit is echter niet verplicht. Wij 
doen tevens een oproep aan de jon-
gere inwoners om zich aan te melden 
voor deze mooie ervaring. HVU kent 
inmiddels bijna 120 burgerhulpverle-
ners die kunnen beschikken over elf 
buiten AED’s.    De basiscursus wordt, 
bij voldoende aanmeldingen, op één 
doordeweekse avond in november in 
UB gegeven en kost € 15,- (koffie of 
thee inbegrepen) per persoon.
Aanmelden: via een email naar hart-
veilig.ugchelen@gmail.com. Dit kan 
tot uiterlijk 8 oktober 2022. Vermeld 
in de e-mail: uw voor- en achter-
naam, geboortedatum, adres en te-
lefoonnummer. Alleen inwoners van  
Ugchelen kunnen zich aanmelden.

Donderdag 27 oktober uitleg over de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning in UB

In samenwerking met de gemeente 
Apeldoorn, Samen055 en de Dorps-
raad wordt op donderdag 27 oktober 
om 19.00uur in UB uitleg gegeven 
over de WMO. 

Meerdere inwoners hebben eerder in 
de enquête van de Dorpsraad aange-
geven behoefte te hebben aan aan-
vullende informatie hieromtrent. We 
hebben Samen055 bereid gevonden 

om in circa een uur tijd nadere infor-
matie te verstrekken over de WMO. 

Wanneer u interesse heeft om deze 
avond bij te wonen, dan willen wij u 
vragen om via info@dorpsraadug-
chelen.nl uw aanmelding te verzen-
den. Wanneer u nog specifieke vra-
gen over dit onderwerp heeft, dan 
kunt u dat aangeven in deze mail. 
Als u de avond zelf specifiekere infor-
matie nodig heeft, dan kunt u hier de 
dames en heren van Samen055 op 
aanspreken. Bij voldoende animo zal 
dit initiatief daadwerkelijk plaats gaan 
vinden. En, natuurlijk staat er een 
drankje voor u klaar.

Burendag in de Ugchelen Bloeit tuin 
Ingezonden door Wilma Pothoven

Burendag (24 september) is voor de vrijwilligers van de Ugchelen Bloeit 
tuin (hoek Bogaardslaan-Hulkestein) de reden om de direct aanwonenden 
uit te nodigen voor een kop koffie of thee.

Maar mensen die wat willen vragen over de tuin of het team willen ontmoe-
ten zijn ook van harte welkom!

Dus kom zaterdag 24 september, tussen 15:00 en 16:00 uur, naar de tuin. 
Als het regent gaat het niet door.
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Zondagavond 2 oktober gaat 
Kerkcafé weer van start. Een 
veel besproken maar boeiend 
onderwerp staat op het program-
ma. Alfred Slomp gaat met ons in 
gesprek over ‘God in de klimaat-
crisis’ Gezien het succes van de 
eerdere avond over “God in de 
supermarkt” wordt er ook dit sei-
zoen weer een workshop geor-
ganiseerd. De laatste jaren wordt 
steeds duidelijker welke impact wij 
hebben op Gods prachtige schep-
ping. Ons afval stroomt door de 
rivieren en oceanen, de biodiversi-
teit holt achteruit en de klimaatcri-
sis wordt steeds meer zichtbaar. 
We kunnen er niet meer onderuit 
om anders te gaan leven. Niet al-
leen voor de dieren en planten of 
de generaties na ons, maar ook 
voor de meest kwetsbaren op de 
wereld die nu al het hardst geraakt 
worden. Wat kan je doen? Wel-
ke keuzes maken het verschil en 
heeft het nog wel zin? Hoe voor-
kom je dat je uitgeblust raakt? En 
hoe houd je de hoop vast? God 
in de klimaatcrisis: een interac-
tieve workshop over zinvol han-
delen. Alfred Slomp neemt ons 
mee naar de vraag hoe je hoop 
houdt in een snel veranderende 
wereld. Hoe houd je hoop? Welke 
duurzame keuzes maken nu echt 
verschil voor het klimaat? En hoe 
brengen we met elkaar een duur-
zame beweging op gang? Voor 
de organisatie van deze avond is 
het belangrijk te weten hoeveel 
mensen we kunnen verwachten, 
daarom vragen wij u zich hier-
voor aan te melden per mail bij 
tinadijk56@gmail.com Wij zien uit 
naar uw komst, van harte welkom! 
Vanaf 19.45 uur staat de koffie/
thee klaar!

gezocht voor zeer rustige, oude 
cocker spaniël (reutje, niet blaf-
fend), voor af en toe een week-
endje weg of vakantie. In overleg 
tegen betaling of uitwisseling met 
eigen hond. Eerste contact 
graag via email: amcghermans@
gmail.com

Kerkcafé 
zondag 2 oktober

Er staat iemand voor de deur!
OVERWEGING

Wie zoals ik, weleens met een collectebus langs de deu-
ren gaat, weet dat heel veel huizen geen werkende deur-
bel hebben. Soms hangt er een briefje: deurbel defect.  
Vaak ook helemaal niet. Je vraagt je dan af of mensen 
niet thuis zijn, of dat de bel het niet doet.  Voorzichtig 
klop ik op het raam, of rammel met de brievenbus. Soms 
hoor ik binnen iemand roepen: er staat iemand voor 
de deur!

Als de deur open gaat, reageren de mensen soms ver-
baasd: doet de bel het niet? 

Maar in de avonduren doen mensen vaak helemaal niet 
meer open. Je weet immers niet wie er voor de deur 
staat, het kan slecht volk zijn, meestal helemaal in het 
zwart gekleed en met een bivakmuts op. Je kunt niet 
voorzichtig genoeg zijn.

Er staat iemand voor de deur!

Eén van de mooie teksten uit het laatste Bijbelboek , 
Openbaring 2 vers 20, laat ook weten dat er iemand voor 
de deur staat. Die Iemand klopt aan, en wacht of er wordt 
open gedaan. Blijkbaar wordt er ook nog geroepen, in 
de hoop dat de bewoner de stem herkent en weet dat er 
goed volk voor de deur staat.

Schilders en dichters hebben zich laten inspireren door 
deze tekst. Anthony Hunt schilderde het beroemde Licht 
der wereld, te bezichtigen in St. Paul’s Cathedral. 

We zien Jezus voor de deur staan en aankloppen, wach-
tend tot de bewoner de deur openmaakt. Iemand merkte 
op dat er geen deurklink was geschilderd. Maar Hunt 
zei, dat dit geen vergissing was. De deurklink zit alleen 
binnen. Jij wordt uitgenodigd de deur te openen, en het 
Licht binnen te laten stromen.

Natuurlijk gaat deze tekst niet over je huis, maar over 
je hart.

Er staat iemand voor de deur!
 
Goed volk, maak maar gerust open. Heeft u het kloppen 
al gehoord?

Fanny Crosby schreef naar aanleiding van de Bijbeltekst 
een lied, dat over de hele wereld bekend is geworden.

Zie ik, de Heer, sta aan de deur
en klop reeds jaren aan uw hart.

Hoe gaarne nam ‘k mijn plaats daar in!
O, laat mij in, o laat mij in.

Roelf Bronger Poppema

BRONNETJE
Hondenoppas

Simpelweg Gelukkig 
Wandelschrijfster Anne-Marie 
Kruiper geeft donderdag 6 ok-
tober in de Doopsgezinde kerk 
aan de Paslaan 6 in Apeldoorn 
een lezing over haar pelgrim-
stocht naar Santiago de Com-
postela, aanvang 20.00 uur. De 
toegang bedraagt 5 euro inclu-
sief koffie of thee. 

Vooraf reserveren is wen-
selijk via tel. 06-42002091 
of middels een mail naar:  
djsteenbergen1961@outlook.
com.

Aan de hand van mooie foto’s 
vertelt ze haar verhaal over de 
800 kilometer lange voettocht 
naar Santiago de Compostella 
die zij in 2016 maakte. Vol en-
thousiasme vertelt zij over haar 
ontmoetingen met mensen van-
uit de hele wereld. 

Ook vertelt ze over het loslaten 
van zekerheden en onzekerhe-
den en het aanvaarden van ca-
deaus van het leven.

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. 
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Er waren ook leuke momenten, zoals hier op de evenaar bij Mitad del Mundo. 

Mededorpsgenoot Johan van 
Veen, van het Fotografencollec-
tief Ugchelen en vooral ook van 
De Bron, ging naar Ecuador. De 
reis ging bepaald niet van een 
leien dakje. In deze Bron het 
vervolg van zijn Zuidamerikaan-
se, door Covid en protestacties 
gekleurde avontuur. NB Deel 1 
verscheen in Bron nr. 13.

Na een aantal dagen in de lodge 
raakte het eten op en moesten we 
vertrekken. Helaas was de situatie 
in het land verslechterd er waren 
steeds meer blokkades. We zou-
den proberen over de weg naar 
Quito te gaan vanwaar we zouden 
doorvliegen naar de Galapagos ei-
landen. We hoopten dat daarna de 
rust teruggekeerd was. Wel moes-
ten we weer vroeg uit de veren, om 
03.00 uur. Er zouden voldoende 
kano’s zijn om ons over de rivier 
naar de bus te brengen. Helaas 
was er maar één kano zodat er 
gependeld moest worden en we te 
laat vertrokken.

Bij Tena stuitten we op de eerste 
blokkade en volgens media-infor-

matie waren er nog veel meer op 
de weg naar Quito. Gelukkig orga-
niseerde de Ecuadoraanse reisor-
ganisatie een vlucht van Tena naar 
Quito alwaar we in een hotel op het 
vliegveld zouden overnachten voor 
de vlucht naar de Galapagos de 
volgende dag. 

Hotel op stelten
Onze reisbegeleider schetste een 
inktzwart beeld van een dergelijke 
vlucht: een gammel toestel een 
vliegveld dat jaren niet in gebruik 
was, enz. Hij zou voor geen miljoen 
meegaan. Toch durfden we het 
aan: er was ook geen alternatief. 
Het vliegveld en toestel voldeden 
prima alhoewel we aan de dichtge-
laste asbakjes in de leuningen kon-
den zien dat toestel erg oud was.
Op het vliegveld in Quito kregen 
we te horen dat alle hotels rond 
het vliegveld vol waren en dat we 
in het hotel van de reisorganisa-
tor in het stadscentrum moesten 
overnachten. Dit hotel ligt vlak bij 
episch centrum van de demonstra-
ties. In de rit ernaartoe omzeilden 
we diverse brandende blokkades. 
Kort na onze aankomst werd het 

onrustig in de straat. Er waren 
demonstranten en politie, veel lui-
de knallen en veel traangas. Een 
demonstrant gooide zo’n traangas 
granaat het hotel in. Het gebouw 
vulde zich met het gas. Overal pa-
niek. Hotelmedewerkers brachten 
gasten naar een gasvrije plek. Zo 
stonden er ineens twee dames en 
twee heren rond de wc-pot in een 
damestoilet, want daar was venti-
latie. Nadat het gas uit het gebouw 
was getrokken kregen we in een 
donker hotel wat eten. Geen licht 
want dat zou maar aandacht trek-
ken. De volgende dag weer vroeg 
op pad naar het vliegveld en weg 
uit Quito naar Galapagos.

Duik valt in het water
De dagen op de Galapagos ei-
landen verliepen rustig, het weer 
zat niet mee bij het bezoeken aan 
vulkanen. We zagen niks door de 
mist, maar we zijn wel wat pech 
gewend. Als alternatief bezoeken 
we tweemaal een opvanglocatie 
van reuzenschildpadden. Op de 
derde dag zouden we snorkelen 
op een  mooie plek waar we zee-
schildpadden, hamerhaaien en 

andere zeedieren konden bewon-
deren. Eénmaal gearriveerd bij 
de steiger met ons kikvorspak en 
snorkel bleek dat de schippers die 
ons naar de snorkelplek zouden 
varen spontaan in staking waren 
gegaan vanwege visrechten, dus 
maar weer naar een opvangcen-
trum voor schilpadden. Onze in-
teresse in soep van schildpadden 
nam steeds meer toe.
Na de reis door de Galapagos werd 
ons medegedeeld dat vanwege de 
blijvende onrust was besloten dat 
we terug naar huis moesten. We 
zouden nog een dag op het vaste 
land in Guayaquil blijven en dan 
naar Schiphol vliegen. Vooraf-
gaand aan de vlucht bezochten we 
kort de stad. 
Toen de begeleider ons afzette bij 
het vliegveld, kreeg hij het bericht 
dat de stakingen en demonstraties 
voorbij waren, er was een akkoord 
met de regering. Als dat bericht een 
dag eerder was gekomen, hadden 
we onze reis kunnen afmaken maar 
nu gingen we net als in 2020 weer 
vroegtijdig van Ecuador naar huis.

Tekst en foto’s Johan van Veen

Verhaal van een pechreis
FOTOGRAAF DE BRON IN ECUADOR, DEEL 1

Wolken traangas stromen het hotel in.
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Opsporing verzocht: DIO in 1948
Het fotoarchief van Ugchelenkenner bij uitstek 
Hans Boon is ondergebracht bij CODA Archief. Ug-
chelse Yvonne de Vries is bezig de talloze foto’s te 
registreren en te beschrijven. Ze komt veel exem-
plaren tegen waarbij (een deel van) het bijschrift 
ontbreekt. En dat is jammer. De Bron gaat met re-
gelmaat zo’n foto plaatsen en hoopt dat er lezers 
zijn die zich de namen van de nu nog anonieme 
dorpsgenoten herinneren. Stuur uw reactie naar 
De Bron (ugchelendebron@bronkerk.nl) of bel de 
redactie (zie colofon op pagina 2). 

Jeanette Ouwehand herkende zichzelf op de klas-
senfoto van de Christelijk Nationale School uit 
Bron 14. Ze staat op de middelste rij zevende van 
links. In Kijf’s Nieuwsblad (verscheen voordat het 
Apeldoorns Stadsblad kwam) van 27 september 
1962 stond een soortgelijke foto. Die krantenpagi-
na heeft ze nog. Het moet dus een foto van de eer-
ste klas zijn van juf Hafkamp van dat jaar. Pak de 
vorige Bron erbij (of zie de digitale versie op de site 
van de Bronkerk) en kijk naar de gezichten van: 
Erik Bezembinder, Harald Gerrits, Anton ten Hove, 
Freddie van Belkum, Wessel Nuessink, Gerbie 
Cornelissen, Corrie Grooters, Remko Koorn, Jan 
Immeker en Ukie Dijkstra (bovenste rij, van links 
naar rechts); Marjan Kamphuis, Bea Donatz, Marja 
Bogers, Yvonne Jongbloed, Jansje Nutters, Truus-
je Kramer, Jeanette Ouwehand, Sandra Posma, 
Ria Wissink, Annelie Hubach en Gerja Hol (mid-
delste rij); Matthijs de Back, Magda Leek, Marijke 
van Pothoven, Paul de Bats, Tineke Huisbergen, 
Tonnie Huiskamp en Martie van Dijk (onderste rij, 
van links naar rechts).

DIO, in de pauze van een oefenmiddagje voor de wedstrij-
den in Arnhem. Foto gemaakt in juni 1948. Op de voor-
grond liggen Coby van den Hoef en Coba Brinkman-Schut. 
Van de middelste rij zittende gymnasten is niet bekend wie 
nr. 10 is. Verder in die rij Mientje Klopman-Schut, Willie de 

Boer, Jannie Schut, Willy Dalhuisen en Minie van den Hoff. 
Van de bovenste rij, deels verscholen DIO-dames is derde 
van links (3) Reintje van Baak, nr. 5 is …. van Buren en 
laatste in de rij (9) is Pietje Krabman.  Heeft u enig idee wie 
de nrs. 1, 2, 4, 6, 7, 8 en 10 zijn?

Zoals ik bij een vorige gelegenheid 
heb aangekondigd, wil ik graag aan-
dacht besteden aan de onderwer-
pen Groen & Water. In totaal heb-
ben 102 respondenten de vragen 
over deze thema’s ingevuld.
In ons mooie dorp is het niet ver-
wonderlijk dat meer dan 90% van 
de respondenten aangaf tevreden 
te zijn over de hoeveelheid (ge-
meentelijke) groen in hun directe 
omgeving en de manier waarop dit 
groen wordt onderhouden. Ook de 
bekendheid met onze parken De 
Goudvink en De IJsvogel en uw 
waardering voor deze parken scoor-
den opvallend hoog ( > 85%). Er 
was iets minder waardering voor de 
stand van zaken rondom onze be-
ken en sprengen, maar dat zal alles 
te maken hebben met de droogte 
van de afgelopen jaren.

Opvallend was dat veel mensen (> 
30%) niet op de hoogte zijn van de 
activiteiten die vanuit de Dorpsraad 
op het gebied van Groen & Water 
worden georganiseerd, zoals de 
zwerfvuilacties, het bladruimen in 
De Goudvink en het schoonmaken 
van beken en sprengen. Hier heb-
ben we dus nog wel iets te verbe-
teren.

Tot slot een greep uit de bijna 100 
suggesties/tips die over het onder-
werp Groen & Water werden inge-
vuld.

- Naambordjes bij de verschillende 
sprengen
- Onze parken zijn geen honden 
uitlaat plaatsen (overlast van hon-
denpoep)
- Meer groen in het winkelgebied
- Betrek meer omwonenden bij het 
onderhoud van de sprengen
- Meer variatie in het gemeentelijk 
groen (bloeiende heesters en vaste 
planten)

Duurzaamheid
Graag wil ik met u de resultaten de-
len van onze Enquête op het gebied 
van Duurzaamheid. Ook hier heb-
ben in totaal 102 respondenten de 
vragen over dit thema ingevuld.

Opvallend was dat bijna 70% van 
de respondenten aangaf al geïn-
vesteerd te hebben in duurzaam-
heid zoals isolatie, warmtepomp, 
laadpaal of zonnecollectoren en 
dat bijna 80% bereid was om nog 
meer bij te dragen aan de eigen of 
gemeentelijke duurzaamheidsdoel-
stellingen. Dat is bijzonder goed 
nieuws voor een dorp als Ugchelen! 
Er werd veelvuldig aangegeven dat 
houtkachels en open haarden in 
een duurzaam dorp niet meer pas-
sen. Er werd zelfs gevraagd om een 
verbod om deze te gebruiken. Iets 
meer dan de helft van alle respon-
denten gaf aan niet bekend te zijn 
met individuele of straat/buurt ge-
bonden subsidies voor duurzaam-
heid of voldoende geïnformeerd te 

worden over duurzaamheidsontwik-
kelingen. Minder dan de helft was 
bekend met winkels of bedrijven 
met kennis over duurzaamheid.

Er werden ook heel veel suggesties 
gedaan om Ugchelen te verduurza-
men. Ik noem slechts een paar aar-
dige voorbeelden:

- Zonnepanelen plaatsen boven de 
parkeerplaatsen bij AH en DEKA
- Meer duurzame (voedings)winkels
- Een verpakkingsvrije winkel
- Beter handhaven van de 30 km/
uur snelheidsbeperking in het dorp
- VVEs meer helpen en stimuleren 
duurzamer te zijn.

Als u geïnteresseerd bent in de vol-
ledige resultaten van onze enquête 
Duurzaam, Groen & Water, laat dan 
even een bericht achter op info@
dorpsraadugchelen.nl.

Tekst: Ron Brummelkamp

Op dinsdag 4 oktober gaat om 9:30 
uur bij TCU weer een wandeling 
van start. Via Het Leesten langs de 
Kooiberg en het Willemsbos. Daar-
na langs de Geurtsspreng en terug 
naar TCU. De lengte van de tocht 
is ongeveer 12 km.

Café Doodgewoon is dé ont-
moetingsplek waar informatieve 
thema’s over palliatieve zorg be-
sproken worden. Mensen met een 
levensbedreigende ziekte, hun fa-
milie, vrienden en andere belang-
stellenden voor dit thema zijn van 
harte welkom. Het netwerk pallia-
tieve zorg Oost Veluwe organiseert 
deze avonden. 

Op dinsdag 27 september vanaf 
19.15 uur is er een bijeenkomst 
in Brasserie Beekpark. Er is dan 
een lezing door Annerieke de 
Vries, schrijfster van Een voltooid 
leven, roman over een doorleefd 
afscheid.

Heeft u een naaimachine die toe 
is aan een onderhoudsbeurt of 
reparatie, dan kunt u die bij ‘t Ver-
stelhuus brengen. Op vrijdag komt 
de chauffeur van Naaimachine-
centrum Rouwendal de machines 
halen en brengen. ‘t Verstelhuus 
vindt u in ‘t Achterhuus aan de  
Molecatenlaan 4a.

Wandelen
in Ugchelen

Café Doodgewoon

BRONNETJE
Naaimachine stuk?

Dorpsraadenquête: Groen & Water en Duurzaamheid
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Bij Yoga Ugchelen aan de Bo-
gaardslaan 14B start woens-
dag 12 oktober een serie van 
zeven lessen met een interac-
tieve lezing door Leonie Jor-
na.  De yogalessen zijn spe-
cifiek afgestemd op mensen 
met Long Covid.

Long Covid leidt tot minder 
energie en conditie. Deelne-
mers leren tijdens de lessen 
te focussen op wat wel haal-
baar is. De les gaat in een 
rustig tempo en wordt afgeslo-
ten met een kop thee of koffie 
en een korte uitwisseling met 
ruimte voor vragen. 

Naast yoga is er aandacht 
voor het psychische aspect 
van Long Covid. Het gaat im-
mers over verlies van gezond-
heid. Binnen deze serie is 
rondom dit thema een korte in-
teractieve lezing door Leonie 
Jorna, praktijkverpleegkundi-
ge in een huisartsenpraktijk 
en tevens energetisch voetre-
flextherapeut. Voor meer info 
hierover kun je kijken op haar 
website. www.leoniejorna.nl 
In de yogalessen gaat de aan-
dacht mede naar het bewaken 
van je grenzen. 

De oefeningen leiden tot meer 
lichaamsbewustzijn en door-
stroming van energie. Waarbij 
ook stil wordt gestaan bij je 
adem. Waardoor je gemakke-
lijker in contact komt met je li-
chaam en in verbinding met je 
hart. Wat kan leiden tot meer 
rust in je hoofd. Een vast on-
derdeel in de les is tijd voor 
ontspanning.Er wordt gewerkt 
met aandacht en vertraging, 
om in alle rust samen te zijn. 

De serie van zeven lessen 
wordt gegeven in een kleine 
groep van rond de vijf perso-
nen. Kosten zeven lessen incl. 
thee/koffie + lezing (achtste 
bijeenkomst) bedragen 
€ 88,00. 

Vanaf woensdagmiddag 12 en/
of vrijdagmiddag 14 oktober 
2022 van 15:45 uur tot 16:30 
uur start er een serie yogales-
sen specifiek afgestemd op 
mensen met long covid. 

Heb je nog vragen of wil je je 
opgeven? Bel dan met Ma-
rion Gerritsen 06-51692283 
of stuur een mail naar info@
yoga-ugchelen.nl    Website: 
www.yoga-ugchelen.nl

Yoga voor mensen
met/na Long Covid 

Milieubewust modieus
CONCEPTSTORE 56:

Op zaterdag 3 september jl. werd de  
Conceptstore 56 in Ugchelen geopend.  
Store manager Manja Luimes vertelt en-
thousiast over de succesvolle opening van 
deze nieuwe winkel . Veel belangstellen-
den kwamen een kijkje nemen, de reac-
ties waren positief en menigeen ging met 
een leuke aankoop de winkel weer uit. De 
kleding wordt niet alleen ontworpen door 
Karin Blankespoor, zij doet meer dan dat. 
Ze selecteert de materialen en controleert 
het productieproces dat wordt uitgevoerd 
conform de hiervoor geldende normen. Op 
deze in Europa gemaakte kleding is de term 
“slow fashion” van toepassing. Duurzaam-
heid staat hoog in het vaandel, niet alleen 
bij de materiaalkeuze en productie, maar 
ook v.w.b. de draagbaarheid van de basi-
sitems. De kwaliteit, pasvorm, keuze van 
dessins e.d. maken dat een basisitem lang 
mee kan gaan.

Naast het aanbod van nieuwe kleding, biedt 
Conceptstore 56 ook zgn. “2e kans artike-
len” aan.  Dit betreft niet alleen (vintage)
kleding , maar bijv. ook sieraden en tassen 
afkomstig van  “Het Goed”, een landelijk 
opererend recyclingbedrijf waarmee Con-
ceptstore 56 samenwerkt. 

De nieuwe winkel vormt een welkome aan-
vulling op het Ugchelense winkelaanbod en 
met de voor het eind van het jaar verwach-
te heropening van het restaurant “Huis 56” 
betekent dit een verlevendiging van  het  
centrum van Ugchelen.

Storemanager Manja (rechts) en medewerker Anita
Foto: Meta Vermeulen. Tekst: Truus Kremer

Ugchelen in de steigers: AH.2
Is het een kunstwerk? 
Is een bouwbedrijf de stalen balken 
aan het verwijderen? 
Als je niet beter wist zou je denken 
dat Pedro van den Heuvel een sta-
len kunstobject heeft uitgekozen 
als verfraaiing van zijn pand aan de 
Molecatenlaan. De hoekige vorm 
past tenminste goed bij de vorm van 
het gebouw. Een plastiek van stalen 
balken. Voor dit abstracte kunstwerk 
stapelde de onbekende kunstenaar 
ze op simpele wijze op elkaar.  De 
ruimtelijke werking van de lineaire 
elementen waaruit het beeld bestaat 
is perfect in balans. Ze kunnen niet 
uit het evenwicht te raken, waardoor 
een zeker gevoel van degelijkheid 
ontstaat. Mogelijk de gedachte van 
kunstenaar en eigenaar.

Daar leek het in elk geval even op. 
Maar dit beeld blijkt toch van tijdelijke 
aard. Het is onderdeel van de (ver)
bouwwerkzaamheden. Ook deze 
werkzaamheden aan het pand pas-
sen in de herrijzenis van de nieuwe 
AH. Na de tijdelijke verplaatsing van 
de hoofdingang en het ongemak 
daardoor, is het wachten op de offici-

ele opening van de blikvanger in het 
centrum van Ugchelen.
Dan gaat de wijziging in de verkeers-
regels, in de vorm van het veiliger 
eenrichtingsverkeer (ja, dat was even 
wennen!), definitief worden. 
Het beter benutten van de parkeerge-
legenheden zal dan ook noodzakelijk 
blijken (die beschikbare ruimte blijkt 

nu al steeds vaker maximaal gevuld 
te zijn). Daarom zal achter het pand 
ook nog wat extra ruimte gecreëerd 
worden.

We kijken uit naar het eindresultaat.

Tekst Theo Tomassen. 
Foto: Theo Logtenberg.



DE BRON 21-09-2022 14



DE BRON 21-09-2022 15

Het lijkt erop dat alles en ieder-
een onderzocht moet worden. 
Dan bedoel ik niet het bezoekje 
aan de huisarts of het zieken-
huis. Na een bestelling op inter-
net, een vakantie of telefonisch 
contact met een bedrijf krijg je 
het verzoek deel te nemen aan 
een ‘korte’ vragenlijst. Mij werd 
de lijst al toegestuurd, voordat 
ik op vakantie was geweest….. 
Onder de noemer ‘verbetering 
van de kwaliteit en dienstver-
lening’ word je met een korting 
of cadeautje verlokt hier aan 
deel te nemen. Prima als een 
bedrijf hiermee zijn service wil 
verbeteren. Het lijkt mij echter 
onmogelijk de duizenden reac-
ties  goed te analyseren. Vaak 
staat er al bij dat u geen reactie 
terug krijgt op uw antwoorden. 
Zelfs een hele negatieve recen-
sie (uitgeprobeerd ) leidt niet 
tot een reactie. Dus maar niet 
meer invullen… Wat doen ze 
met die informatie? Is het om 
je de volgende keer met meer 
gepersonaliseerde reclame  
( ja zo heet dat) te kunnen las-
tig vallen? 

Elk maatschappelijk ‘probleem’ 
wordt onderzocht en voor stu-
denten is het aantrekkelijk 
zich op deze manier te kun-
nen profileren. Dat geldt ook 
voor hoogleraren. Ik wist niet 
dat er op zoveel vakgebiedjes 
hoogleraren werkzaam zijn. 
Graag laten zij zich interviewen 
aan een praattafel en hun licht 
schijnen over een onaccepta-
bele situatie of dreigend onheil. 
Dat zij slechts een heel klein 
onderdeel zijn van een groter 
geheel doet er dan even niet 
toe. De werkelijkheid is vaak 
complexer dan zij doen voor-
komen. Bovendien is het een-
voudig iets aan de kaak te stel-
len en vanaf de kant te roepen. 
Daar staan de beste stuurlui….

De vele onderzoeken leiden 
vaak tot negatieve conclusies 
en worden al gauw bestempeld 
als een ‘crisis’’.  Ja …het kan 
altijd beter. Ergens staat ge-
schreven: “Onderzoek alle din-
gen, behoud het goede”. Om uit 
die ‘crisis’ te komen moeten we 
misschien iets meer aandacht 
besteden aan het ‘goede’.   

Onderzoek

Exposities
OOK UGCHELEN

Volgens de Griek-
se wijsgeer Aristo-
teles is het doel 
van kunst niet om 
het uiterlijk weer te 
geven, maar het 
innerlijk. Kunste-
naars bepalen dus 
de werkelijkheid 
der dingen, zoals 
zij dat beleven. 
Af en toe kom je 
ergens in ons dorp 
een opvallend 
kunstwerk tegen. 
We kennen na-
tuurlijk De Papier-
schepper, De Blik-
opener, De Sok, 
Goos, en beelden 
ter herinnering 
aan de oprichters 
van Caesarea en 
aan 100 jaar vrij-
willige brandweer. 
Bijna allemaal op 
openbaar terrein.
Maar als je wat beter oplet, ontdek je ook beelden in 
de tuinen van particulieren. Meestal staan die werk-
stukken in achtertuinen en zijn ze niet zo zichtbaar. 
Af en toe tref je beelden aan die wat opvallender aan 
de straatkant staan. Zo’n opvallend mooi setje beel-
den staat in de tuin aan de Hoenderloseweg 125. Het 
zijn beeldjes van een boer en een boerin, en samen 
beelden ze “Noaberproat” uit. Ooit gemaakt door een 
kunstenaar uit Lieren of omgeving en gekocht tijdens 
een braderie bij de dorpsfeesten aldaar. Je kunt je er 
alles bij voorstellen. De gemoedelijke sfeer van het 
platteland van vroeger. En hopelijk geeft het ook nog 
de huidige sfeer weer van een dorp als Ugchelen.
En als je nog wat verder rondkijkt, kom je ook langs 
onze Ugchelse “Petite Galerie”. Daar wordt op een wat 

professionelere manier kunst ten toon gesteld en te 
koop aangeboden. In dat pand verbleef tot april 1994 
de heer Beunk. Tot 2011 stond in de etalage een ver-
zameling opgezette dieren. Op 4 oktober 2011 werd 
de galerie geopend door Cathy Gruben met exposities 
van Wouter en Ciska Eijkelenboom. Schilderijen van 
landschappen en vogels. Later kwamen er gastexpo-
santen.
Wat zou het leuk zijn als Ugchelse artistiekelingen daar 
frequenter hun resultaten zouden tonen. Dan zijn ze 
minder afhankelijk van de tweejaarlijkse kunstroute. In 
elk geval is vanaf november de Ugchelse kunstenaar 
Jan Ellenbroek present met een deel van zijn collectie.

Tekst en foto: Theo Tomassen
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