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Op zondag 16 oktober is er weer 
een eetcafé Duikeruit! Bent u 60 
jaar of ouder en vindt u het gezellig 
om samen met anderen te genie-
ten van een vers gemaakte 3- gan-
genmaaltijd? 
Dan bent u op 16 oktober om 12.00 
uur van harte welkom in Kerkelijk 
Centrum de Duiker, Hoenderlo-
seweg 10. De kosten zijn € 9,00, 
exclusief drankjes. 

In verband met de boodschappen 
voor de maaltijd is het wel noodza-
kelijk dat u zich hiervoor aanmeldt. 
Dit kan tot 13 oktober bij Ans van 
Amersfoort, tel. 06 55588273. 
We zien u graag op 16 oktober! Het 
team van Duikeruit. 

Op 18 oktober start de Basisca-
techese weer in de Bronkerk. Ba-
siscatechese is een cursus voor 
kinderen die in groep 7 en 8 van de 
basisschool zitten. Met leuke cre-
atieve werkvormen (bijvoorbeeld 
met proefjes, quizzen, spellen etc.) 
leren de kinderen de belangrijkste 
punten van het christelijk geloof en 
wat de kerk doet.  

Iedereen is van harte welkom of 
je nu wel of geen lid bent van een 
kerk. We komen in de maanden 
oktober t/m april in totaal 10 keer bij 
elkaar op de dinsdagmiddag van 
15:30 tot 16:30 uur in de Bronkerk.  

Interesse of vragen? Mail of bel 
met Patricia van der Zwan,  voor-
zitterwgjeugd@bronkerk.nl
Tel: 06-22920325 Dan ontvang je 
alle verdere informatie. 

Tafel-genoten?

Eetcafé Duikeruit

Ugchelse HAIKu
Nijntje praat niet meer
in het reparatiecafé
valt het even stil

Nico van Dam

Basiscatechese 
in de Bronkerk

Startzondag Bronkerk

Samen aan tafel in de stad en in de kerk…. Lees verder op pagina 3         (Foto: Foto collage Johan van Veen)

Het geld ligt op straat
Dat kan de conclusie zijn van de Zwerfvuilac-
tie die zaterdag 24 september in de regen werd 
gehouden. Een briefje van €50,-, twee van 
€20,- en één van €5,- werd er met de vuilgrij-
per opgepakt en vlak daarbij drie geldige Duitse 
bankpassen van een en de zelfde persoon. 

De aanhanger lag aan het einde van de ac-
tie weer vol met zakken gevuld met zaken die 
langs de weg gevonden zijn. De topscorer blijft 
het blikje waar eerder Red Bull, Cola of pils in 
heeft gezeten. De zwervende plastic flesjes zijn 
aanzienlijk minder geworden maar sigaretten 
peuken blijven ook heel talrijk. Waarom je de 
asbak uit de auto op straat moet legen? De lege 
sigarettendoosjes zijn er ook, waarvan zo’n 
90% van het merk Marlboro.

Tussen de struiken achter de bushalte lag een 
fiets. Maar na enige inspectie – keurig nette, 
goed onderhouden sportfiets – is die weer te-
ruggelegd. We denken dat de eigenaar zijn ket-
tingslot was vergeten en daarom zijn eigendom 
had verstopt. Er wordt wel gekeken of de fiets 
er na een paar dagen nog ligt.

Nat geregend maar tevreden, was het achteraf 
gezellig zitten in het dorpshuis, waar de heer-
lijke warme soep met de lekkere broodjes voor 
een fijne afsluiting zorgde. Volgend jaar maart 
wordt de twintigste editie gehouden. Het blijft 
helaas nog steeds nodig  en zinvol om zwerfvuil 
op te ruimen.
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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
Chris de Winter, tel. 06-10917060
Eindredacteur volgende Bron:
Simon Haverschmidt, tel. 06-44126398
Fotograaf van deze Bron: 
Johan van Veen, tel. 5062373
Fotograaf volgende Bron:
Theo Logtenberg, tel. 5336253
Volgende Bron verschijnt op 19 okt
Kopij via: ugchelendebron@bronkerk.nl 
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 10 oktober 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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KerkdienstenAan tafel!
Bij de maaltijd ontstaan vaak de 
mooiste gesprekken. Er is tijd 
om naar elkaar te luisteren en te 
horen wat de ander te vertellen 
heeft over zijn of haar leven met 
al het wel en wee dat ieder mens 
overkomt. Deze oproep van de 
Protestantse Kerk in Nederland 
is het thema voor het komend 
seizoen en tevens voor het start-
weekend van de Bronkerk.
Leden van de Bronkerk, maar 
ook enkele dorpsgenoten (!) 
maakten zaterdag 25 september 
kennis met het leven van dak- en 
thuislozen. Een boeiende stads-
wandeling met de vagebond, 
(ex) daklozen. In Apeldoorn 
leven honderden mensen op 
straat, die voor hun maaltijden 
afhankelijk zijn van anderen. 
Door de week zijn er veel vrij-
willigers op de been die hen 
voorzien van eten. Zoals bij de 
Franciscusmaaltijd op maandag 
en de bakfiets met soep, warm 
drinken en broodjes op vrijdag. 
Zij werken voor de stichting 
Sant’Egidio.
In de dienst op zondag 26 sep-
tember vertelden enkelen hun 
aangrijpende verhaal. Kern van 
het verhaal, het kan iedereen 
overkomen. Daarom des te meer 
reden hen bij het maatschappe-
lijk leven te blijven betrekken. 
Hen perspectief te bieden, te 
luisteren naar hun verhalen en 
te helpen waar nodig om uit het 
dal te komen. Zorg voor je naas-
te, het liefdesgebod in de Bijbel, 
krijgt zo handen en voeten. 
In de kerk dit keer geen rijen als 
opstelling, maar een grote kring 
rondom de tafel, waar samen 
soep en brood werd gedeeld.  
Samen aan de tafel waar ieder-
een welkom is!

wo 5 okt Lucas 18:9-17 
do 6 okt Lucas 18:18-30 
vr 7 okt 1 Koningen 21:1-16 
za 8 okt 1 Koningen 21:17-29
zo 9 okt 1 Koningen 22:1-12 
ma 10 okt 1 Koningen 22:13-28
di 11 okt 1 Koningen 22:29-40
wo 12 okt 1 Koningen 22:41-54
do 13 okt Psalm 113 
vr 14 okt 2 Koningen 1:1-18 
za 15 okt 2 Koningen 2:1-14 
zo 16 okt 2 Koningen 2:15-25
ma 17 okt 2 Koningen 3:1-19
di 18 okt 2 Koningen 3:20-27
wo 19 okt 2 Koningen 4:1-7
  

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_afmeldendigita-
lenieuwsbrief@bronkerk.nl

Online diensten
Bronkerk: via www.kerkomroep.nl 
en YouTube. 
Een link hiervoor staat op de website 
van de Bronkerk en in de DNB.
Onze Lieve Vrouwekerk: via Kerk-
dienstgemist.nl. 
Een link hiervoor staat op de website 
van de OLV. 
Randerode: alleen toegankelijk voor 
bewoners en dienstdoende vrijwilli-
gers.
  
Zaterdag 8 oktober 
ONZE LIEVE VROUWEKERK.
16.30 uur: Eucharistieviering; pastoor 
J. Hermans, 
m.m.v. Elni Vaassen en Ronald van 
Drunen 

Zondag 9 oktober 
BRONKERK
10.00 uur: Zangdienst m.m.v. Gospel-
koor en band ‘Next Generation’
Dit koor uit Apeldoorn zal de muzikale 
omlijsting tijdens de viering verzor-

gen. Met zang, muziek en veel en-
thousiasme brengt het koor de posi-
tieve boodschap van geloof, hoop en 
liefde. Naast het koor verlenen ook 
medewerkers van de werkgroep Vie-
ren medewerking aan de dienst.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering; pastor 
Sebastian Gnanapragasam M.S.F.S  
Gregoriaans
13.00 uur: Doopviering; Pastor Se-
bastian Gnanapragasam M.S.F.S

Zaterdag 15 oktober 
ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur: Gezinsviering; pastoor J 
Hermans; m.m.v. K-zing

Zondag 16 oktober
BRONKERK
10.00 uur: ds. Marcel Oostenbrink; 
Loenen 
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering; Pastor 
Sebastian Gnanapragasam M.S.F.S 
m.m.v. Credo

Diaconale collecten Bronkerk
9 oktober: Stichting New Day Impact
16 oktober: Kerk in Actie

Uitgangscollecten:
september en oktober: Stichting Leer-
geld

‘Zoals een boom 
geplant aan helder water

zo is de mens 
die op de Heer vertrouwt’

BIJ DE DIENSTEN

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

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

Tachtig kledingzakken 
voor het goede doel

De inzameling van kleding en 
schoenen heeft tachtig zak-
ken opgeleverd. Vrijwilligers 
Riet Wijting en Dinie Pol wa-
ren zaterdag 24 september 
aanwezig in de Bronkerk om 
de goederen in ontvangst te 
nemen. De opbrengst komt 
ten goede aan het onderwijs-
project van Cordaid in Burundi 
(Centraal-Afrika).

(Foto: Johan van Veen)

UIT DE BIJBEL

In de maand oktober sparen we voor de Voedselbank; Broodbeleg. Ook ande-
re houdbare producten zijn altijd welkom. De producten voor de voedselbank 
kunt u brengen in de kerk, daar staat een mand. 

Voedselbank
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De Burendag van 24 september jl. viel door al het regen op veel plekken 
in het water. Maar aan de G.P. Duuringlaan werden de partytenten van stal 
gehaald en werd het toch een hele gezellige boel. Zelfs de BBQ’s werden 
aangestoken! Daarmee haalde dit straatfeest zelfs de Stentor met de kop 
“Veel activiteiten Burendag in Apeldoorn vallen in het water, maar gutsende 
regen brengt deze buren niet in de war” De kinderen vonden het prachtig 
dat ze heerlijk op straat konden spelen. Zij hielden zich door de regen echt 
niet tegenhouden. Hoe slecht het weer was op Burendag, zo prachtig was 
het de dag erna. Daarvan was wel het voordeel dat de partytenten goed 
konden drogen alvorens ze weer werden opgeruimd. 

In deze Bron nieuws vanuit  drie verschillende thema’s waaronder een op-
roep voor het aanmelden voor een avondopleiding “Reanimeren – gebruik 
AED”. Dus als u interesse heeft?!  Ook organiseren we een info avond over 
de WMO, dit naar aanleiding van uitkomsten uit de enquête. Laat u ons 
weten als u komt? 

Het is weer een goed gevulde pagina geworden. Heeft u nog suggesties of 
vragen voor de Dorpsraad mailt u ons dan via info@dorpsraadugchelen.nl

Diane Kokke

Nieuws vanuit de Dorpsraad 

In het kader van Zorg en Welzijn ben ik op zoek naar inwoners die 
hun steentje willen bijdragen aan het welzijn van onze medebewoners. 
Iedereen is druk, dat ‘hoort’ bij deze tijd. Zo ook ik. Echter wanneer je 
een half uurtje, een uurtje of een paar uur per maand tijd zou kunnen 
vrijmaken, dan kunnen we mogelijk meer mooie dingen organiseren 
voor jong en oud. ‘Handjes’ kunnen helpen maar zeker ook organi-
satorisch talent. Let wel: het is geen bestuursfunctie, maar mogelijk 
een helpende hand voor mij, ‘voor u’ en voor elkaar en de medebe-
woners met een hulpvraag. Brainstormen, bedenken, acties uitzetten 
etc., wanneer je vragen hebt dan kunt u mij mailen via info@dorps-
raadugchelen.nl of eventueel ‘s avonds bellen op 06-55327707 (Bas 
te Riele).

Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
In samenwerking met de gemeente Apeldoorn, Samen055 en de 
Dorpsraad 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 
aangegeven behoefte te hebben aan aanvullende informatie hierover. 
We hebben Samen055 bereid gevonden om in circa een uur tijd na-
dere informatie te verstrekken over de WMO. Wanneer u die avond 
specifieke informatie nodig heeft, dan kunt u hier de dames en heren 
van Samen055 op aanspreken. Bij afdoende animo zal dit initiatief 
daadwerkelijk plaats gaan vinden. En, natuurlijk staat er een drankje 
klaar. Wanneer u interesse heeft om deze avond bij te wonen, dan 
willen wij u vragen om via info@dorpsraadugchelen.nl uw aanmelding 
te verzenden. U mag ook (bij voorkeur in de avond) bellen op 06-
55327707 (Bas te Riele).

Wilt u iets betekenen
voor uw medebewoner? 

Hoog Buurloseweg dicht
 i.v.m. nieuwbouw viaduct  

Met enkele maanden vertraging 
door juridische procedures kan 
Rijkswaterstaat nu alsnog be-
ginnen met de vervanging van 
viaduct Hoog Burel. Vanwege 
het aan de onderzijde losla-
tende beton is dit viaduct in 
de volksmond ook wel bekend 
geworden als het “brokkelvia-
duct”. Voor het uitvoeren van de 
werkzaamheden wordt de Hoog 
Buurloseweg over het viaduct 
afgesloten vanaf maandag 17 
oktober 07:00 uur tot uiterlijk 1 
maart 2023. Het huidige viaduct 
wordt in het weekend van 4 no-
vember gesloopt. De A1 wordt 
daarvoor in beide richtingen 
afgesloten tussen Hoenderloo 
(afrit 19) en Kootwijk (afrit 18) 
van vrijdag 4 november 20.00 
uur tot maandag 7 november 
05.00 uur.

Gedurende de afsluiting van 
de Hoog Buurloseweg blijven 
Radio Kootwijk en Assel voor 
fietsers goed bereikbaar. Ra-
dio Kootwijk is bereikbaar via 
het betonnen fietspad dat loopt 
tussen de ventweg van de Ot-

terloseweg (t.h.v. de Hoender-
loseweg) en de Hoog Buurlose-
weg t.h.v. de Wending. Assel is 
bereikbaar via het fietspad dat 
begint aan het Willemsbos en 
daarna doorloopt aan de zuid-
kant van de spoorlijn tot aan 
de Alverschotenseweg. Voor 
gemotoriseerd verkeer geldt 
een omleidingsroute via Hoog 
Soeren.

Herhaling
Gezocht - cursisten voor een 
avondopleiding “Reanimeren 
– gebruik AED” 
De basiscursus wordt, bij vol-
doende aanmeldingen, op één 
doordeweekse avond in no-
vember in UB gegeven en kost 
€ 15,- (koffie of thee inbegre-
pen) per persoon. 
Aanmelden: via een email naar 
har tve i l ig .ugchelen@gmai l .
com. Dit kan tot uiterlijk 8 
oktober 2022. Vermeldt in de 
e-mail: uw voor- en achter-
naam, geboortedatum, adres 
en telefoonnummer. Alleen in-
woners van Ugchelen kunnen 
zich aanmelden. 

Ontwikkeling perceel boerderij Brouwersmolenweg 
Er is een verzoek voor wijziging van het bestem-
mingsplan ingediend voor de Brouwersmolenweg 
390. Op dit moment staat er nog een boerderij als-
mede opstallen. Deze gaan plaats maken voor een 
tweetal vrijstaande woningen, vermits uiteraard het 
bestemmingsplan goedgekeurd gaat worden. Eind 
dit jaar (2022) of begin volgend jaar kunnen deze 
kavels in de verkoop, waarna de nieuwe eigenaar 
er een vrijstaande woning op kan plaatsen. 

Het weiland achter de boerderij heeft nu nog een 
agrarische bestemming, maar deze bestemming 
zal omgezet worden in bestemming groen. De be-
doeling is dat er enkele kleine bijgebouwen (zoals 
een paardenstal voor de pony’s) geplaatst gaan 
worden, verreweg het merendeel van het weiland 
zal ‘groen’ blijven. Het bestemmingsplan zal wor-
den gepubliceerd op  brouwersmolenweg.nl. 

Ingezonden door Hans Mertens
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DVDuiker toont vrijdag 14 oktober 
de film Nomadland.
Nomadland is een Amerikaanse 
dramafilm uit 2020 die geschre-
ven en geregisseerd werd door 
Chloé Zhao. Het is de verfilming 
van de gelijknamige roman van 
Jessica Bruder uit 2017. Wat als 
je in korte tijd je man, huis, baan 
en ja, zelfs je postcode, kortom je 
houvast, verliest door de banken-
crisis in de Verenigde Staten? Dit 
overkomt Fern (Frances McDor-
mand). Vanuit een opslagbox 
stopt zij haar meest dierbare spul-
len in haar tot camper omgebouw-
de busje, dan sluit ze de deur naar 
haar verleden om vervolgens een 
zwervend, nomadisch, bestaan 
te gaan leiden. Echte nomaden 
(Linda May, Swankie en Bob 
Wells) worden Fern’s kameraden 
en mentoren en begeleiden haar 
in haar reis door de uitgestrekte 
vlakten van West-Amerika.

U bent van harte uitgenodigd voor 
deze film van DVDuiker. De avond 
begint om 19.45 uur in de Duiker, 
inloop vanaf 19.30 uur. Entree is € 
7,50, voor jongeren € 3. Voor aan-
vang van de film, die kort ingeleid 
wordt, krijgt u een kopje koffie of 
thee aangeboden. De opbrengst 
van de film gaat naar het diaco-
nale project in Moldavië “Casa 
Speranta”.

Graag nodigen we kinderen tus-
sen ongeveer 3 en 11 jaar, samen 
met hun ouders en/of grootou-
ders, uit voor een feestje in de 
kerk. We starten met allerlei acti-
viteiten die te maken hebben met 
het Bijbelverhaal van deze mid-
dag: Genoeg te eten, zelfs in de 
woestijn. Dat is ook het thema van 
de viering daarna. Tot slot gaan 
we samen eten. 

Jullie zijn welkom in de Bronkerk 
om 16 uur en we sluiten om on-
geveer 18.30 uur. Iedereen die het 
leuk lijkt om mee te doen of ge-
woon nieuwsgierig is, is van harte 
welkom. Wel even aanmelden via 
feestjeindekerk@bronkerk.nl
Samen ontdekken, samen vieren, 
samen eten! Doe je mee?

DVDuiker:
Nomadland

Mens, waar ben je?
OVERWEGING

Ik hou van stokpoppetjes: poppenkastpoppetjes, ver-
borgen in een puntzakje. Je kunt ze tot leven  bren-
gen en er met kleine kinderen leuke spelletjes mee 
doen. Over verstoppen, hééééél voorzichtig over het 
randje kijken, weer wegduiken in het veilige holletje, 
of juist beetje voor beetje  tevoorschijn komen. 

Ik hou ook van die poppetjes als beeld van hoe wij 
mensen zijn. Soms weggedoken in onszelf, bang 
om onszelf te laten zien, met alles wat bij ons hoort. 
Onze emoties, ons verleden, onze situatie….  En 
soms ook dapper naar buiten tredend, tevoorschijn 
komend zoals we zijn. Ik heb wel eens zo’n poppetje 
aan iemand cadeau gegeven, en daarbij gezegd: “Je 
kunt mij vertrouwen, ik bied je mijn vriendschap aan, 
kom tevoorschijn, ik wil je beter leren kennen”. 

Je verstoppen is zo oud als de mensheid. Denk aan 
Adam en Eva. Ze zijn schuldig, durven hun situatie 
niet onder ogen te zien en kruipen weg. Maar God is 
met hen begaan, gaat naar hen op zoek en probeert 
hen uit hun schuilplaats te lokken. “Mens, waar ben 
je? Ik ben niet bang voor wat jou dwars zit, ik wil ver-
der met je, kom tevoorschijn!”

Ook vandaag is de waarheid voor veel mensen te 
bedreigend om onder ogen te zien. Je zult ook maar 
boer zijn. Of iemand die zich gedupeerd en ingeperkt 
voelt door de coronamaatregelen en die niet begrijpt. 
Of je ziet met pijn in je hart dat de samenleving ver-
andert, dat het nooit meer wordt zoals vroeger. Of 
je bent bang voor de gevolgen van de klimaatver-
andering. 

Het ligt dan op de loer om je te verstoppen voor de 
waarheid. Om alleen of samen met anderen in een 
cocon van ontkenning te kruipen. En daar vrij en on-
gestoord door onprettige feiten je eigen leven voort 
te zetten. Dan hoef je de waarheid niet te zien dat dat 
coronavirus echt is, dat het klimaat echt verandert, 
dat de natuur echt een probleem heeft, dat de mees-
te vluchtelingen echt een goede reden hebben om te 
vluchten en zullen blijven komen.

Populistische leiders maken gebruik van deze angst, 
verzinnen complottheorieën om mensen in hun waan 
te houden en er zelf garen bij te spinnen.

Gezegend wie blijft zoeken naar de verstopte Adams 
en Eva’s, hen vertrouwen en perspectief geeft en uit 
hun schuilplaats lokt om oog in oog met de waarheid 
een nieuw leven in te durven stappen.

ds Eline van Iperen

Feestje in de Bronkerk 
zondag 16 oktober

Renovatie toiletten Bronkerk

De toiletten bij de Bronkerk staan er weer fris bij dank zij 
een grondige renovatie. Dit was hard nodig omdat het ge-
heel niet meer aan de eisen van de tijd voldeed en ook 
technisch gezien verouderd was. Ook is veel aandacht 
besteed aan de hygiëne, zoals het plaatsen van profes-
sionele handdrogers, en het gemakkelijk kunnen schoon-
houden van de ruimten. Het nieuwe MIVA-toilet (minder-in-
validen-toilet) is aanmerkelijk groter dan het oude en van 
passend sanitair en van een alarmsysteem voorzien. De 
bergruimte, waarin voorheen het Miva-toilet zat, kan nu 
volledig als opslagruimte worden gebruikt voor de horeca. 
Het was nog een hele uitdaging om deze renovatie rond te 
krijgen zonder dat de activiteiten van de Duiker en de kerk 
daardoor werden gehinderd. We hebben Bouw- en instal-
latiebedrijf Jan van Zwam bereid gevonden om deze klus 

in een korte tijd tijdens de vakantieperiode uit te voeren!

Ook de hal tussen de Duiker en de toiletten heeft een fa-
celift gekregen. Het schildersbedrijf Herman Mol heeft een 
wand voorzien van een frisse groene kleur. 

De houten trap naar beneden is gelakt en ziet er uit als 
nieuw. Voor het ruimtelijk effect zal de balustrade binnen-
kort nog worden voorzien van glazen panelen.

De bestaande kapstok is aangepast door Meubelmaker 
Martijn Plante (‘om niet’)zodat er ook schilderijen en foto’s 
op kunnen worden geplaatst. Al met al een hele klus waar-
bij ook vele vrijwilligers de handen stevig uit de mouwen 
hebben gestoken, waarvoor heel veel dank!



DE BRON 05-10-2022 8



DE BRON 05-10-2022 9

Het Fietsgilde Apeldoorn houdt 
op woensdag 12 oktober a.s. een 
recreatieve fietstocht naar Koot-
wijkerveen en Zand. Het Kootwijk-
erveen was ooit een moeras, ont-
staan doordat het in een kom ligt, 
omringd door heuvels. Klein Essen 
is een zorgboerderij in Kootwijker-
broek. Voor deze dagtocht van ca. 
56 kilometer vertrekken we om 
10.00 uur vanaf de parkeerplaats 
Dubbelbeek bij Zwembad Aqua-
centrum Malkander, Dubbelbeek 
56, 7333 NJ Apeldoorn. De route 
gaat over verharde en onverharde 
wegen en paden door heuvelach-
tig terrein.

Fietsers kunnen tegen betaling van 
€ 2,50 deelnemen. Eten en drin-
ken zelf meenemen.

U moet zich van tevoren aanmel-
den, het liefst via e-mail (fietsgil-
de@ziggo.nl), maar telefonisch 
kan ook op werkdagen tussen 
18:00 en 20:00 (06 83605380). 
Vermeld de datum van de fiets-
tocht en het aantal personen.

Er wordt gefietst in groepen. Onder 
leiding van een gids, die regelmatig 
stopt om allerhande bijzonderhe-
den over de omgeving te vertellen..
Voor nadere informatie: zie web-
site: www.fietsgilde-apeldoorn.nl of 
telefonisch 06 83605380 (op werk-
dagen tussen 18:00 en 20:00 uur)

Ponyclub de Bosruiters had een 
gezellige spelletjesdag waar ook 
kinderen die nog niet lid zijn van 
de vereniging aan konden deelne-
men. Een groot aantal spelletjes 
konden gespeeld worden met 
en zonder pony, zoals estafettes, 
ringsteken, koekhappen en een 
quiz. Ook was er een spectaculai-
re cross  door het aangrenzende 
bosgebied. Bij de prijsuitreiking 
ontvingen alle deelnemers een 
herinnering en werden ook de 
clubkampioenen in het zonnetje 
gezet. Carice Bergman ontving 
de aanmoedigingsprijs en Tara 
Suurendonk werd gehuldigd als 
Bosruiter van het Jaar. Het win-
terseizoen van de ponyclub is nu 
begonnen. De vereniging staat 
open voor nieuwe leden en biedt 
daarom aspirantleden het lidmaat-
schap inclusief elke week les tot 1 
januari 2023 aan voor een kennis-
makingsprijs van € 25,-.

Voor meer info over de Bosruiters: 
www.bosruiters.nl of mail naar 
info@bosruiters.nl.

Fietstocht naar 
Kootwijkerveen 
en -Zand Guitaria

OPSPORING VERZOCHT  

Het fotoarchief van Ugchelenkenner bij uitstek Hans Boon 
is ondergebracht bij CODA Archief. Ugchelse Yvonne de 
Vries is bezig de talloze foto’s te registreren en te beschrij-
ven. Ze komt veel exemplaren tegen waarbij (een deel 
van) het bijschrift 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 herinneren. Stuur uw reactie naar De Bron 
(ugchelendebron@bronkerk.nl) of bel de redactie (zie co-
lofon op pagina 2).
 
Op de foto met de DIO-dames die zich voorbereidden op 
de kringwedstrijd in Arnhem (1948) in de vorige Bron her-
kende Jaap Klopman zijn moeder Mientje Klopman-Schut 
(nr. 15). Nr. 11 is Jannie Krans-Schut. Dankjewel voor je 
reactie. De foto terugkijken kan op de site van de Bron-
kerk. Daarop worden de Bronnen een jaar lang bewaard.

Dat iemand van de Bronlezers zich herkent op 
de foto van Guitaria is niet waarschijnlijk want we 
zijn inmiddels 70 jaar verder. Vader en/of moeder 
misschien wel. Gerda Dijkgraaf trouwde met Henk 
van Otterlo. Zij hadden een schildersbedrijf aan de 
Ugchelseweg. De romantiek van het mandolineor-
kestje zette zich voort in het huwelijk van Alie van 
Strien en Kees Gutter en in dat van Gerrit Wouter-
sen en Mini Nieuwenhuis (inderdaad de ouders van 
Gert, de man van ugchelen.org). Gerrit Woutersen 
fietste met de gitaar op zijn rug naar Barneveld om 
daar les te geven. Veel Ugchelenaren zullen hem 
nog kennen van de manufacturenwinkel aan de Ug-
chelseweg. Weet iemand nog een anekdote uit het 
bestaan van Guitaria, dan houdt De Bron zich daar 
graag voor aanbevolen.

Bovenste rij, van links naar rechts Dik Denekamp, Alie van Strien en Gerrit Woutersen. Middelste rij Gerrit 
Hengeveld, Dinie Broersen, Gerda Dijkgraaf, Hennie van Ee, Jopie Buddenberg, Koen Robbers en Wiesje 
Jansen. Op de voorgrond Kees Gutter en Mini Nieuwenhuis.

Burendag aan de 
Methusalemlaan/Bouwhofweg

Op zaterdag 24 september was het weer de landelijke Burendag. De buurtborrel, die vorig jaar op deze dag voor het eerst 
gehouden werd aan deze straten, was een groot succes en iedereen vond het voor herhaling vatbaar! De organisatoren 
van vorig jaar hebben daarom het initiatief genomen om het weer te organiseren. En ondanks het regenachtige weer was 
de belangstelling groot en was het weer reuze gezellig! Nieuwe enthousiaste vrijwilligers hebben zich al gemeld om het 
voor volgend jaar te organiseren. Deze mooie laagdrempelige manier van contact maken in onze buurt houden wij erin!

Geslaagde spelletjesdag 
Ponyclub De Bosruiters
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Gerard Cox zong al: “Het is 
weer voorbij die mooie zomer”.
Hij is weer voorbij, en wat was 
hij mooi. Veel zon en hoge 
temperaturen; te veel en te 
hoog voor de natuur. Af en toe 
wel een hoosbui. Maar voor de 
vakantiegangers fantastisch. 

En al waren het soms tropische 
omstandigheden, we hebben 
toch nu al weer heimwee naar 
die zonnewarmte. Zeker ook 
gezien de oplopende kosten 
waar de energiemaatschappij-
en ons mee blijven bestoken. 
Wie zal dat betalen? Daar ra-
ken we niet over uitgepraat.

Er waren trouwens meer zor-
gen deze zomer. Ugchelen is 
natuurlijk wel een relatief veilig 
dorp, maar het ligt ook vlakbij 
op- en afritten van de A1. Dus 
voor het inbrekersgilde een 
speeltuin. 

Als je in een bewoond gedeel-
te van het dorp woont met 
buurtwacht in de vorm van een 
Whatsapp-groep, ga je wel met 
een veiliger gevoel van huis en 
voor langere tijd op pad. 

Wij krijgen regelmatig een be-
richtje van onze Whatsapp-co-
ordinator als er een verdacht 
persoon rondloopt. Of als een 
vreemde snuiter artikelen wil 
verkopen aan de deur en ver-
telt dat hij artikelen mocht 
verkopen aan de deur tegen 
een sterk gereduceerde prijs. 
Dat waren dan de zogenaam-
de overgebleven artikelen van 
een beurs. Wij hadden al eens 
een verkoper van een koffer 
met messen aan de deur.
En dan herinner ik mij ook het 
verhaal van een oud senior fa-
milielid, dat zich liet verleiden 
om de dakgoot schoon te laten 
maken en uiteindelijk bleef zit-
ten met een forse rekening van 
tweeduizend euro. 

Het schoorsteenlood moest 
zogenaamd ook vervangen 
worden en meerdere pannen 
zouden lek zijn en moesten 
bewerkt worden. En natuurlijk 
moest ter plekke contant be-
taald worden! Onvoldoende 
contanten in huis? Geen pro-
bleem, de heren waren bereid 
een forse korting toe te passen 
om op een wel beschikbaar be-
drag te komen. 

Laten we hopen dat dat boe-
vengilde in de donkere maan-
den Ugchelen overslaat!

Zomerzorgen

‘Nieuwe klanten waarderen de sfeer’
VEERTIG JAAR ‘T BIKKERTJE

Bijna 2000 frikandellen gingen de frituur in op de feest-
zaterdag van ‘t Bikkertje. De snackbar bestaat veertig 
jaar, en om dat te vieren, kostte de populaire snack die 
dag slechts veertig cent. Dat lieten de Ugchelenaren zich 
geen twee keer zeggen. “Het was knetterdruk.”
Eigenaren Patricia de Bruijn (33) en Kevin Bonhof (30) 
kijken met een grote glimlach terug op het feestweek-
end. “Het stond hier helemaal vol met bloemen. We zijn 
erg blij met die waardering vanuit het dorp”, zegt Kevin.
Patricia vertelt dat ze daardoor elke dag met plezier aan 
het werk is. “Die gezelligheid van vaste klanten, het pra-
tje maken, dat vind ik het leukste. Kijk, daar zul je er net 
één hebben.” Het is even na elf uur, de zaak is net open, 
en een man gaat rustig z’n krantje zitten lezen aan de 
bar.
‘t Bikkertje is een echte dorpszaak, waar sommige klan-
ten al de volle veertig jaar langskomen voor een patatje, 
snack, softijsje of een broodje met een kop koffie. Ook 
diverse lokale sportclubs zijn er kind aan huis. Kevin: 
“Ik hoor weleens van leveranciers dat ze dit soort zaken 
steeds minder tegenkomen.” Ook nieuwe klanten, met 
name uit De Veldekster en Ugchelen Buiten, waarderen 
de sfeer.
In 1982 openden Willem en Rosa de Bruijn de deuren 
van ‘t Bikkertje. Zo’n dertig jaar waren ze zelf actief in 
de zaak. Nu hun dochter en schoonzoon aan het roer 
staan, is de cirkel weer rond. Patricia vertelt: “Ze zijn heel 
trots op ons. Hoewel we echt op eigen benen staan, blij-
ven ze wel heel betrokken en nieuwsgierig.”

Het interieur kreeg vijftien jaar geleden een restyling, 
maar de sfeer en de barkrukken zijn hetzelfde gebleven, 
en ook het ‘Broodje Smul’ staat nog altijd op het menu. 
De moeder van Patricia kwam ooit op het idee: een soort 
tosti met ham en kaas, gesmolten op een zacht bolletje 
op de bakplaat. Vooral de trouwe klanten kunnen het 
nog altijd waarderen. En voor de zelfgemaakte satésaus 
rijden zelfs diverse Apeldoorners even om naar Ugche-
len. 

Het assortiment is door de jaren heen steeds verder uit-
gebreid. Zo staan er nu ook meer vegetarische snacks 
op de kaart, waarvan vooral de bamischijf en kaaskroket 
populair zijn.  

‘t Bikkertje kreeg een aantal prijzen, waaronder ‘Beste 
snackbar van Gelderland’. Wat is het geheim van de 
snackbar aan de Ugchelseweg? “Tja, geheimen moet je 
nooit verklappen”, lacht Kevin.

Ook ‘t Bikkertje moet meebewegen met diverse uitda-
gingen van deze tijd. Denk bijvoorbeeld aan de schaar-
ste aan zonnebloemolie en de stijgende energieprijzen. 
Toch hebben die vooralsnog weinig invloed op de gang 
van zaken. “We willen de kwaliteit hoog houden”, aldus 
Kevin. Patricia vult aan: “We blijven gewoon zo door-
gaan.”

Tekst: Simon Haverschmidt
Foto: Johan van Veen

Honingmarkt weer als vanouds
Zonneschijn en regenbuien wisselden elkaar op 17 
september af op de Honing-, Natuur- en Hobbymarkt 
bij Ugchelens Belang, maar dat weerhield de honing-
liefhebbers er niet van om de markt te bezoeken. Voor 
heideraathoning moest men er bijtijds bij zijn, want 
door de droogte en tropische temperaturen was de op-
brengst daarvan dit jaar beperkt. Potten honing, waar-
onder ook heidehoning, waren er daarentegen meer 
dan genoeg.  

Er wordt weleens gevraagd waarom er geen lavendel- 
of tijmhoning verkocht wordt op de markt. De reden is 
dat het een regionale markt is waar imkers uit de regio 
in principe de door hun eigen bijen gewonnen honing 

te koop aanbieden, dus Nederlandse honing, welke 
steekproefsgewijs gekeurd wordt.

Het was voor het eerst na twee jaar dat er weer een Natuur- 
en Hobbymarkt georganiseerd kon worden. Het was mooi 
te zien dat de kraamhouders elkaar begroetten als oude 
bekenden. Door de grote verscheidenheid aan hobby’s 
was er een grote variatie aan producten te koop. Aan het 
maken  van de meeste producten wordt veel tijd besteed, 
daarom is het altijd jammer als de belangstelling voor som-
mige artikelen tegenvalt. Ondanks de stevige buien kijken 
de imkers, de meeste kraamhouders en de organisatie met 
tevredenheid terug op een geslaagde markt. 

Nolly Spijkerman-Verbeek



DE BRON 05-10-2022 12



DE BRON 05-10-2022 13

Mijn naam is Charlotte de 
Haas en ik woon in Vaassen. 
Ik teken en schilder al van 
kleins af aan. Het was dus niet 
verwonderlijk dat ik een oplei-
ding ging doen tot visualiser-il-
lustrator. In de reclamewereld 
bleek niet mijn hart te liggen, 
maar het creatieve heeft er al-
tijd uit gemoeten. 

Sinds ongeveer vijf jaar schil-
der ik met olieverf. Van schil-
deren word ik rustig. Ik word 
geïnspireerd door de natuur 
in mijn omgeving en door de 
mensen om mij heen. Soms 
zoek ik de rust en soms de 
beweging. In mijzelf en in mijn 
schilderijen. Regelmatig wan-
del ik op de hei, waar ik rust 
vind in het drukke leven. 

Soms kom ik vanzelf mooie 
plaatjes tegen, of mijn gedach-
ten gaan hun eigen weg door 
het wandelen en er komt een 
beeld in mij op. 

In het begin illustreerde ik por-
tretten. Bijvoorbeeld van een 
overleden persoon, waarvan 
nabestaanden bijvoorbeeld 
niet veel foto´s hadden. Een 
liefdevolle herinnering maken 
voor iemand, geeft mij een 
goed gevoel. Als ik een portret 
schilder, kruip ik als het ware 
‘onder de huid’ van de persoon 
om de juiste uitstraling naar 
boven te krijgen, bijvoorbeeld 
stoer, energiek of kwetsbaar. 
Ik ben gefascineerd door ge-
zichten en pak snel iemands 
gemoedstoestand op. 

De expositie is tot en met no-
vember te zien in woonzorg-
centrum Sprengenhof aan 
de Dokter Piekemalaan. Het 
woonzorgcentrum is dagelijks 
geopend van 9.00 tot 17.00 
uur. 

Expositie in
Sprengenhof

Bewoners met een verhaal
EEN HUIS MET EEN TEKST

Alle huizen hebben nummers. Sommige huizen hebben 
namen. En soms, héél soms, schrijven bewoners op 
hun huis wat het huis voor hen betekent. Zo’n huis staat 
er nu op de Ugchelseweg. Een prachtig huis met een 
prachtige tekst. Ik fietste er langs toen een jonge vrouw 
op een steigertje de tekst met een penseel aanbracht op 
de voorgevel. Een intrigerende tekst, geschreven in een 
intrigerende taal.
Huisnummers zijn praktisch; de postbode hoeft niet de 
namen van duizenden huizen uit haar hoofd te leren… 
Onbegonnen werk! Maar een naam geeft wel karakter 
en/of historie aan een pand. Daar is over nagedacht; dat 
huis springt er dan uit. Het intrigeert! Zo kennen we in 
ons dorp de huizen Cerasus, Lotus en Wepedoorne. Dat 
laatste huis werd bewoond door Hermen Bomhof die 
dichtte in de streektaal. De naam betekent ‘wilde roos’. 
De huidige bewoonster heeft die naam gehandhaafd.
De naam van Huize Bijdorp, nabij het huidige dorpscen-
trum, spreekt voor zich. In Beekbergen staat op een huis 
‘Fermate’. Ah, je weet dan dat daar een muziekliefheb-
ber woont die zijn huis als een rustpunt in zijn leven be-
leeft. Je hoeft niet aan te bellen om daar naar te vragen.
Maar wél moest ik aanbellen bij het huis waarop de 
volgende tekst op de voorgevel werd aangebracht: SEI 
PERFETTA SEI PER ME De bewoners, Inge en Julian, 
waardeerden mijn nieuwsgierigheid en stonden open 
om aan u, als Bronlezer, hun verhaal te vertellen.
Inge en Julian kochten het prachtige huis Ugchelse-

weg 76 anderhalf jaar terug om de ligging, het formaat 
en de prachtige klassieke details zoals schuifdeuren en 
het glas-en-lood-glas. Ze konden het met lokale aanne-
mers verbouwen en schilderen zodat het hen nu past 
als ‘thuis’. Zó blij en tevreden met de mogelijkheid om in 
Ugchelen te wonen en dít prachtige huis te mogen be-
trekken. Die dankbaarheid is verwoord in bovenstaande 
tekst.  Een tekst op hun huis, dat had Inge bedacht voor 
Julians verjaardag in augustus. Ze vond een letterkun-
stenaar met de vaardigheid om letters met de hand op 
gevels te schilderen. Maar welke tekst moest het wor-
den? Dié keuze hebben ze samen gemaakt. Julian wist 
één ding zeker: het moest in het Italiaans! Beiden zijn ze 
dol op Italië en Julian mag er heel graag fietsen.
Ze kwamen uit op een regel in het lied ‘Perfect Symp-
hony’, gezongen door Ed Sheeran met Andrea Bocelli. 
Sprekend over de inhoud, kon ik horen hoe die ene zin 
verwoordt hoe beiden in het leven staan en hoe ze hun 
beide zonen opvoeden: je bent perfect zoals je bent. Je 
mag fouten maken, maar je bént niet fout. VOOR MIJ 
BEN JE PERFECT, dus. “Dit huis is perfect voor ons, 
maar ook als we een minder huis zouden moeten be-
trekken, dan zou ons dat ook perfect passen. Dan ver-
huizen we de zin mee, omdat wíj het zijn die deze le-
vensinstelling hebben. Nog meer dan bij het huis, past 
die zin bij ons!”

Tekst: Nico van Dam
Foto: Johan van Veen

Najaarsmarkt: zaterdag 5 november
Op zaterdag 5 november houdt de Werkgroep  
Waterloopleinmarkt Ugchelen een najaarsmarkt. De 
verkoop is van 09.00 tot 14.00 uur. 

In de grote zaal van De Duiker en de kerkzaal kan 
men naar hartenlust langs de mooi ingerichte tafels 
en goed gesorteerde goederen lopen. Men kan er 
speelgoed, curiosa, boeken, huisraad en home & 
garden, elektra en nog veel meer vinden.

In de rest van de ruimtes kunt u snuffelen tussen kle-
ding en sieraden, met misschien alvast een koopje 
voor de dure decembermaand.

Vooral voor de grote hoeveelheid kerstartikelen is een 
mooie plaats gereserveerd, zodat alles goed tot zijn 
recht komt. In de centrale hal is voor de liefhebber 
een kopje koffie. 

Natuurlijk kunt u nog goed verkoopbare goederen 
brengen op de laatste woensdagmorgen van de 
maand. Tussen 09.00 en 11.00 uur is 
er iemand aanwezig. 

Op dit moment nemen we alleen  
kleine goederen aan i.v.m. de beperk-
te ruimte in de kelder.
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Soms zijn er van die uitspra-
ken die je een tijdje bezig 
houden. Je leest ze, je leest 
ze nog eens om te kijken of 
je het wel goed gelezen hebt. 
Dat overkomt mij vlak voordat 
ik dit allemaal opschrijf. In de 
nieuwsbrief van de Bronkerk, 
voorafgaande aan het Start-
weekend, lees ik tussen alle 
verjaardagen, mededelingen, 
uitnodigingen, in het verslag 
“Uit de kerkenraad” een stukje 
over de renovatie van het sani-
tair. Ik lees dat  “in korte tijd en 
met behulp van vrijwilligers er 
een ruimte van gemaakt is die 
weer voldoet aan de eisen van 
deze tijd. We hoeven ons niet 
meer te schamen als bezoe-
kers van het sanitair gebruik 
willen maken.” En inderdaad, 
het sanitair in de Bronkerk was 
aan vernieuwing toe. Geen 
restauratie waarbij herstel in 
oude stijl aan de orde is, maar 
renovatie waarbij sprake is 
van vernieuwing met heden-
daagse materialen, zodat het 
weer voldoet aan huidige wen-
sen. En dat doet het, door de 
appeltjesgroene hal kom je in 
het hagelwitte sanitair dat van 
alle gemakken is voorzien om 
op je ‘gemak te kunnen zitten’. 
Je zou er haast voor je plezier 
heen gaan! 

Wat dat betreft zou het Start-
weekend, waartoe we in de-
zelfde nieuwsbrief worden 
uitgenodigd, een begin kun-
nen zijn van eenzelfde soort 
renovatie van de kerkbeleving. 
Geen restauratie in oude stijl, 
maar vernieuwing met heden-
daagse materialen zodat het 
voldoet aan de huidige eisen. 
Op die manier kunnen ‘oud en 
nieuw’ ook in het komende jaar 
weer ‘Aan tafel’ zoals het the-
ma dit jaar is. Je zou er haast 
voor je plezier heen gaan!

Tot zover niets aan de hand 
met het stukje uit de nieuws-
brief. Maar de afsluitende zin: 
“Bent u benieuwd? Loop dan 
even binnen om de vernieuw-
de toiletten te bekijken”, gaat 
me in het ‘MeToo’ tijdperk wel 
een beetje te ver.

Kom kijken!

23 september was weer de 
eerste disco na de vakantie! De 
werd door zo’n 200 kinderen uit 
groep 4 t/m 8 bezocht. Bijna ie-
dereen had wel wat met het 
thema Ik hou van Holland 
gedaan! Van mooie shirts, 
schmink schmink tot en met oranje konij-
nenoren. Het was weer een ge-
slaagde avond.
De volgende activiteit van het 
JUB staat ook al op de planning, 
namelijk net als afgelopen jaar 
de kleedjesmarkt en spelletjes-
middag rond UB. Zaterdag 22 
oktober van 11.00 tot 15.00 
uur. mer, schuspullen verkop 
op als je je spullop als je je spulletjes wil ver-

Dus ruim je kamer, schuur of 
garage op en kom ook je spullen 
verkopen! 
Geef je wel op als je je spulletjes 
wil verkopen op de kleedjes-
markt: jeugdub@hotmail.nl. 
Heb je niets te verkopen, dan zijn 
klanten natuurlijk ook meer dan 
welkom! Er zijn leuke activiteiten 
o.a. onder begeleiding van de 
scouting! Tot 22 oktober!

18 oktober ALV
De algemene ledeDe algemene ledenvergadering 
begint om 19.40 uur in het 
dorpshuis. Stukken staan vanaf 
11 oktober op  UB’s website

Steun UB!
HHet bestuur van UB kan verster-
king gebruiken! Draag je Ugche-
len een warm hart toe, meld je 
aan. Leeftijd en ervaring doen er 
niet toe, enthousiasme wel. Meld 
je aan bij de secretaris: secreta-
ris@ugchelensbelang.nl of bel 
06-40859334.

Geen zin om te besturen? Kom 
helpen bij het organiseren van 
allerlei evenementen of word lid. 
Het lidmaatschap is persoonlijk, 
dus iedereen in het gezin kan lid 
worden. Kijk ook op www.ugche-
lensbelang.nl

UB: beste plek voor een drankje, hapje en prettig praatje!

Ugchelen is weer ‘bij de tijd’
TORENUURWERK BRONKERK

U heeft misschien wel gemerkt dat de wijzers van de 
klok van de Bronkerktoren in de afgelopen periode 
niet altijd meer de juiste tijd aangaven en dat de luid-
klok ook niet altijd meer het juiste aantal slagen sloeg 
op het hele of halve uur.

De installatie die het torenuurwerk bediende, was 
ongeveer 60 jaar oud en bestond uit een mechani-
sche moederklok, een uurwerkmotor voor het laten 
bewegen van de wijzers van het torenuurwerk en 
een motorslagwerk die de luidklok op halve en hele 
uren laat slaan.

Deze installatie is jaren geleden door een lid van de 
Bronkerk gemodificeerd waardoor het makkelijker 
werd om de moederklok en het torenuurwek te syn-
chroniseren. Een jaar of vier geleden zijn de wijzer-
plaat en wijzers van het torenuurwerk voorzien van 
nieuwe (LED-)verlichting.

Als gevolg van veroudering begon het torenuurwerk 
mankementen te vertonen. De Kerkenraad heeft 
daarop besloten om de installatie te laten vervangen.

Begin september is er in de toren een nieuwe instal-
latie geplaatst. De installatie bestaat uit een digitale 
moederklok, die een exact tijdsignaal van een tijd-
zender ontvangt en daardoor altijd exact op tijd loopt. 
De digitale moederklok stuurt zowel de nieuwe uur-
werkmotor alsook de nieuwe slagwerkmotor aan. 

Het torenuurwerk geeft nu weer de juiste tijd aan en 
het slagwerk slaat (na enig inregelwerk) ook het juis-
te aantal slagen.

Vindt u het leuk om de luidklok van de Bronkerk eens 
te zien, dan kunt u op YouTube een filmpje vinden 
dat gemaakt is door Niels van der Giessen, onder 
‘Ugchelen, kerkklok Bronkerk’.

Tekst: Henk van Dronkelaar
Foto: Johan van Veen
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