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Ronde van Ugchelen
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Oude ambachten,
Kermis, Modeshow

Optredens van:
John Belle Perez, John Denies,
Denies Hike , Monique Smit,
Perfect Show Band,
Sokkenbuurt Zeemanskoor,
Knap Eigen Wijs

Monique
Smit
Meer info: www.ugchelen.org
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Jubileumcommissie is er klaar voor
D

e festiviteiten naar aanleiding van het 100-jarige bestaan
van Ugchelens Belang worden over zes dagen verspreid,
van vrijdag 28 september tot en met zondag 7 oktober. De
invulling van die dagen is divers. Zo maken onder meer een
receptie, ouderenmiddag, volleybaltoernooi (organisatie in
handen van DIO Ugchelen) en een feestavond deel uit van het
programma. Het totale schema is op deze pagina te vinden.
,,Het is geen feestweek vergelijkbaar met andere jaren. Die
waren allemaal in het kader van de bevrijding. Met het 75-jarige bestaan was er ook een week feest in een tent en voor de
eerste keer een revue. Oorspronkelijk was dat weer gepland’’,
leggen Bert Veeneman, Wim Lubbers en Willem de Bie uit, de
heren maken deel uit van de jubileumcommissie. ,,Het was
toen een fantastische mooie week. De revue was een van de
hoogtepunten. De saamhorigheid was groot.’’ Vanwege de hoge
kosten kon de tent dit keer niet doorgaan, zodoende moest de
revue worden geschrapt van het programma. De meeste activiteiten vinden nu plaats in het dorpshuis.
Om de jubileumkas te spekken
zijn de afgelopen jaren allerhande
artikelen aan de man gebracht.
Het drietal somt op: ,,Oliebollen,
koekjes, wijn, vogelvoer, paraplu’s
en kerstmannen op stok. We hebben op de kerstmarkt gestaan, bij
de oliebollenkraam en de C1000.
We hebben nooit vergeefs een
beroep gedaan op de familie Van
den Heuvel met de verkoop van
sommige producten. Al deze acties hebben veel geld opgebracht.’’
Andere commissieleden die zich

inspannen voor het naderende
eeuwfeest zijn: Gerhard Nieuwenhuis, Tineke van den Hazel, Diny
de Bie, Marjolein Mulder, Krista
Beekman en Annemieke van Wijk.
Tijdens de feestavond (zaterdag 6
oktober) is 100 jaar entertainment
de rode draad. Er komen achtereenvolgens vertolkingen van Dorus, Elvis en René Froger. Verder
muziek van Real Time Showband
en een spectaculaire lichtshow.
Op Koninginnedag en tijdens de
bevrijdingsfeesten was de optocht

in Ugchelen altijd een publiekstrekker. Het is de bedoeling dat
het evenement in het kader van
100 jaar UB nieuw leven wordt ingeblazen.
Op zondag 7 oktober staat de
optocht als laatste onderdeel geprogrammeerd. ’’Optochtmeester’’
Aaldert Kerssen kwam met het
idee. En de jubileumcommissie
was er meteen voor te porren.
,,Tot en met het jaar 2003 liep het
goed. Daarna werd de deelname
aan optochten door bijvoorbeeld
buurtverenigingen een stuk minder. Het trok altijd veel publiek,
daarom zouden we het dit jaar
graag nog één keer willen herhalen. We rekenen weer op de buurten. Voordeel is dat de scholen in
die periode geen vakantie hebben. De scholen kunnen dan meedoen’’, verwacht Bert Veeneman.
Verenigingen, bedrijven en scholen krijgen nog een uitnodiging.
Ook individuele mensen, jong en
oud, mogen meedoen.
’’Het moet geen reclame-optocht
worden. We hopen dat het een
gevarieerde optocht wordt. En dat
bewoners van Ugchelen enthousiast meedoen met 100 jaar UB.’’ Opgeven kan bij: w.j.debie@chello.
nl. Met vermelding van naam, welk
voertuig en lengte van voertuig of
loopgroep. Het thema is UB 100
jaar.

PROGRAMMA
Vrijdag 28 september
Woensdag 3 oktober

Donderdag 4 oktober
Vrijdag 5 oktober

Zaterdag 6 oktober

Zondag 7 oktober

19.00 uur-20.00 uur
Vanaf 20.15 uur
08.45 uur – 10.30 uur
10.45 uur – 12.15 uur
13.30 uur – 17.30 uur
16.00 uur – 17.30 uur
20.00 uur
08.45 uur – 10.30 uur
10.45 uur – 12.15 uur
20.00 uur – 23.00 uur
Na 23.00 uur
10.00 uur – 16.00 uur
12.00 uur – 16.30 uur
19.30 uur – 24.00 uur
14.00 uur

Presentatie boek 100 jaar
Receptie
Voorstelling onderbouw - Joris Lutz
Voorstelling onderbouw - Joris Lutz
Ouderenmiddag - Soos55+
Dierendag JUB
Twents Plat
Voorstelling bovenbouw - Ntertain Me
Voorstelling bovenbouw - Ntertain Me
Optreden Isseltalers
Gezellig samenzijn
Ridders en Prinsessendag - JUB
Volleybaltoernooi - DIO
Feestavond
Optocht

Jeugd van Ugchelen viert feest mee

V

oor de Ugchelense jeugd staan er veel activiteiten op het
jubileumprogramma van UB. Om te beginnen zijn er theatervoorstellingen, zowel voor leerlingen van de onderbouw
als de bovenbouw, van de basisscholen. Op 3 oktober zijn twee
voorstellingen voor de jongste groepen gepland. De voorstelling
Fred Krijgt een Lintje is met medewerking van acteur, presentator en schrijver Joris Lutz. Op vrijdag 5 oktober komen medewerkers van organisatiebureau Ntertain Me de oudere basisschoolleerlingen vermaken in het dorpshuis Ugchelens Belang.
De theatervoorstellingen worden
geregeld door de jubileumcommissie. Het jeugdbestuur van Ugchelens Belang neemt andere dagen
voor haar rekening. ,, 4 oktober
valt ook in de feestweek. Dan is
het dierendag.
Die dag gaan we speciaal aankleden’’, denkt Joan van Buren van
het JUB alvast vooruit. ,,Hoe we
dat gaan doen, moeten we nog
invullen.’’ Zelf kijkt de Ugchelense
erg uit naar zaterdag 6 oktober.
,,Dan houden we een Ridders en
Prinsessendag. Er worden work-

shops gegeven. Er is schminken,
een verhalenverteller en de prinsessen maken mutsen met tule
en de ridders schilden. Verder is
er een springkussen, natuurlijk in
de vorm van een kasteel. We hebben een heel draaiboek in elkaar
gezet.’’ Joan is ook enthousiast
over het optreden van Come Correct, de breakdancegroep waarvan
een aantal leden oud-inwoner is
van Ugchelen. De dansers zijn van
14.30 tot 16 uur aanwezig voor
een optreden en twee workshops
van een half uur. ,,Op de disco’s

zijn er altijd groepjes kinderen
die breakdansen. Toen dacht ik:
Het is wel leuk om een keer een
workshop te doen. En nu was de
kans.’’
Het in elkaar zetten van het draaiboek kostte, volgens Joan, het
meeste werk. Andere leden van de
jeugdcommissie die hun steentje
bijdragen zijn: Wim Altink, Han
Wild, Jan van de Steeg, Arjan Hovius (,,hij is een jaar of 18 en als
stagiair blijven hangen’’, Liesbeth
Streppel en Kitty van Zwieten.
,,We zitten nu ongeveer een jaar
met de nieuwe mensen bij elkaar.
Maar we kunnen natuurlijk altijd
handen erbij gebruiken’’, haast
Joan van Buren te zeggen. Ze
viert dit jaar haar tienjarig jubileum bij het JUB en doet nog een
oproep: ,,Als er mensen zijn die
het leuk vinden mee te helpen
op de ochtend van de Ridders en
Prinsessendag, dan graag opgeven
via mail: bjvanburen@planet.nl.’’

De samenstellers van het jubleumboek: voor vlnr:
Lammert van Beek, Aaldert Kerssen Achter vlnr:
Wilma van Wijk, Albertine van Woerden, Bert Veeneman, Yvonne de Vries. Niet op de foto; Evert de Bar

Jubileumboek UB….
een tijdrovende klus
H

et zal ongeveer april 2008 zijn geweest dat Wim Schut, de
toenmalige voorzitter van Ugchelens Belang, een aantal
Ugchelenaren benaderde met het verzoek om plaats te nemen
in een schrijversgroep. Met als doel: het uitbrengen van een jubileumboek vanwege het 100-jarig bestaan van de vereniging.
Nu halverwege het jaar 2012 is de laatste tekstversie naar de
drukker en kijken vele geïnteresseerden reikhalzend uit naar
het 200 pagina’s tellende boek vol Ugchelense wetenswaardigheden. Tot 28 september moet de nieuwsgierigheid worden bedwongen. Op die datum wordt het 1e exemplaar gepresenteerd.
Het groepje schrijvers ging enthousiast aan de slag. Lammert
van Beek, Evert de Bar, Aaldert
Kerssen, Bert Veeneman, Yvonne
de Vries, Wilma van Wijk en Albertine van Woerden (eindredactie)
namen ieder eigen onderwerpen of
onderdelen in het ,geboorteproces’
voor hun rekening. Zo nam bijvoorbeeld Yvonne het onderwerp
Stedenbouwkundige ontwikkeling
voor haar rekening en Aaldert het
hoofdstuk Natuur. Lammert zou in
eerste instantie alleen het verhaal
over de bijenvereniging doen. Heel
blij was de commissie dat de oudUgchelenaar (al jaren woonachtig
in Woudenberg) halverwege het
proces meer wilde gaan doen. ,,De
hoofdstukken waren betrekkelijk
snel verdeeld’’, weet Yvonne nog
van de eerste vergadering. ,,Er is
wel een tijdje geweest dat het allemaal niet opschoot. De vorm bepalen was een lastig aspect. Heel
moeilijk. Je moest er wel met z’n
allen zien uit te komen. Maar wel
heel leuk. Ook heel lastig dat je
een boek wilde schrijven dat over
UB moest gaan. Achteraf is niet alles opgehangen aan UB, maar het
zijn leuke verhalen geworden over
Ugchelen. Er is veel veranderd in
de laatste 25 jaar. Dàt is wel steeds
de rode draad gebleven.’’
Hans Boon heeft destijds in het
boek Ugchelen 75 jaar, de historie

van vereniging Ugchelens Belang
en overige Ugchelense zaken per
periode beschreven. Het nieuwe
boek is op sommige punten te
beschouwen als deel 2, zoals de
grootte van het boek en het voorblad; een aquarel dat ook nu is
gemaakt door Lex Quartel.
Qua inhoud is dit keer gekozen
per onderwerp te werk te gaan en
niet chronologisch in tijd. Het is
eigenlijk een boek ,,voor Ugchelenaren door Ugchelenaren” geworden. Op verzoek heeft ook een
aantal dorpsgenoten de pen ter
hand genomen. In kaders hebben
die verhalen een aparte plek gekregen. En veel foto-materiaal is
afkomstig van het Fotografencollectief van De Bron. Yvonne de
Vries: ,,Het is een mooie aanvulling op het boek van Hans Boon.
Je krijgt een goed beeld hoe het
nu is. Er zijn dertien hoofdstukken. Een daarvan is Sociaal en
cultureel leven, met daarin onderwerpen waarin velen zich zullen herkennen. Ik hoop, dat de
lezers veel plezier aan het boek
beleven.’’
Het boek ,Honderd jaar Ugchelse
Belangen’ is te koop voor de prijs
van rond de 20 euro via penningmeester@ugchelensbelang.nl
.
Andere verkooppunten worden later bekend gemaakt.
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Perfect Showband

Z

omer 1997. María Isabel Pérez Cerezo (29 januari 1976)
neemt deel aan een talentenjacht met een liedje van Céline
Dion. Het jong popprinsesje zingt zich in de kijker en brengt
als Belle Perez haar debuutsingle ‘Hello world’ uit.
Het aanstekelijk nummer wordt in
1999 geselecteerd voor Eurosong
en ze tekent een Amerikaans
platencontract. Plots is iedereen weg van Belle. De 23-jarige
Spaanse stort zich halsoverkop in
een wereldwijde promotietournee.
Tv-optredens,
radio-interviews,
concerten, peperdure videoclips,
… Het kan niet op. Er verschijnen twee Engelstalige popalbums
(‘Hello world’ en ‘Everything’) en
Belle wordt in één adem genoemd
met niemand minder dan Britney
Spears.
De hits en gouden platen volgen
elkaar snel op: ‘Honeybee’, ‘This
crazy feeling’ en ‘Me and you’.
Maar Belle keert terug naar haar
roots en zingt voor het eerst een
nummer in het Spaans, ‘Hijo de la
luna’. De toon is gezet en met haar
derde album ‘Baila Perez’ (2003)
maakt ze de overstap naar latin.
Het hek is van de dam. ‘Baila Perez’ staat op nummer één en wordt
onderscheiden met goud. De gelijknamige spetterende tournee
houdt meer dan 60 keer halt in
Vlaanderen. In de zomer van 2004
concerteert Belle met de Arenatour en prijkt haar naam op de

affiche van de grootste festivals
in België. Het hoogtepunt is Rimpelrock, met meer dan 45.000 dolenthousiaste fans. In het najaar
staat ze met de theatertour ‘Belle
Perez unplugged’ in de startblokken. In no time zijn alle 19 shows
uitverkocht.
Belle is klaar om ook Nederland
te veroveren. ‘Que viva la vida’, de
vrolijke themasong van de tekenfilm ‘Madagascar’ luidt in 2005 de
doorbraak in. Haar cd ‘Best of’ is
een daverend succes. In een kolkende en uitverkochte Heineken
Music Hall overtreft ze zichzelf
tijdens haar eerste ‘Mega Latino
Concert’.
Kort daarop verpulvert ‘El mundo
bailando’ alle verkooprecords. De
bruisende single komt binnen op
één in de Ultratop 50 en behaalt
goud. Belle doet twee keer het
Antwerps Sportpaleis vollopen
en palmt de lage landen in met
haar ‘Bailando Zomertour’. Voor
het nummer ‘Ave Maria’ wordt de
zangeres beloond met de Radio 2
Zomerhit. Ze sleept deze gerenommeerde award voor de vijfde keer
op rij in de wacht, een unicum in
de Belgische muziekgeschiedenis!

Van 2006 tot 2008 trekt Belle onafgebroken door Vlaanderen en
Nederland met de theatertournees
‘Latin fever’ en ‘Gipsy’, waarbij ze
kiest voor een ietwat ruigere en
volwassen look. Ook haar songs
klinken anders en zijn meer doorspekt met Spaanse invloeden,
flamencogitaren en een warmere
stem.
Een jaar later blikt Belle terug op
haar 10-jarige muziekcarrière met
de feestelijke show ‘Diez’. Begin
2010 speelt ze opnieuw alle zalen
plat tijdens de vernieuwende tournee ‘Latino mundial’. In de zomer
komt de single ‘La collegiala’ uit.
Voorjaar 2011 verschijnt een nieuwe Belle Perez. “Shake it out” is
de voorbode van een nieuw album
dat begin 2012 verwacht wordt.
Een swingende titel, want Belle
weet als geen ander hoe ze haar
publiek aan het dansen krijgt, zowel in een feesttent, concerthal
als theaterzaal.
De latino-diva kan dan ook putten
uit een ondertussen ellenlange
lijst songs. Gecombineerd met een
aantal gloednieuwe nummers en
de passionele sfeer die enkel Belle Perez kan oproepen, zorgt dit
voor een unieke Spaanse “Shake”
die iedereen kan smaken.

Hike

erfect Showband, toegegeven, de naam is wellicht een
tikje gewaagd, maar sinds het ontstaan van de band in
1992 kunnen zij terugzien op vele geslaagde optredens. Of
het nu een feesttent, diner dansant, personeelsfeest of bruiloft betreft, het woord ‘perfect’ staat hoog in het vaandel.
Perfect Showband, toegegeven, de naam is wellicht een tikje gewaagd, maar sinds het ontstaan van de band in 1992 kunnen zij terugzien op vele geslaagde optredens. Of het nu een feesttent, diner
dansant, personeelsfeest of bruiloft betreft, het woord ‘perfect’ staat
hoog in het vaandel.
Ook een aantal gerenommeerde dancings maken graag gebruik van
de mogelijkheden van dit orkest, mede vanwege het gevarieerde repertoire van rock tot feest, waaronder een Nederpop en een 60-, 70er jarenset. Door hun rijke ervaring en flexibiliteit neemt de Perfect
Showband u mee op een reis vol muzikale hoogstandjes.
Perfectie vindt u ook terug in de subtiele combinatie van kleding,
presentatie en de fantastische belichtings- en geluidsvoorzieningen.
De Perfect Showband heeft in haar cariere vele artiesten begeleidt,
anno 2012 zijn zij de vaste begeleidingsband van o.a Jan Keizer &
Anny Schilder en de levende legende Peter Koelewijn! Wellicht de
succesvolste Gelderse band met de meeste fans. De rode vleugel het
gloedvolle middelpunt van elke show. Overtuig je zelf en laat je verrassen en overrompelen door de power van talent, enthousiasme en
ervaring !
De Perfect Showband is één van de vele bands die werken onder de
vlag van het boekingskantoor en artiesten bureau BVM Buro Voor
Muziek.

Monique Smit
“VERDER”

H

ike, vier jonge, enthousiaste en geschoolde muzikanten
komen in februari 1998 voor het eerst bij elkaar om
zich vervolgens te gaan richten op het commerciële feestcircuit.
Met een dosis professionele begeleiding maken deze jonge musici
zich in korte tijd klaar voor het grote werk en nog geen jaar later
staan de eerste 30 optredens gepland.
Eenmaal optredend door het gehele land maakt Hike zich al snel populair bij het publiek door o.a. muzikaliteit, uitstraling, enthousiasme en een gevarieerd en eigentijds repertoire, perfect te combineren
in een wervelend optreden. Hike speelt hierbij moeiteloos in op de
wensen en reacties van het publiek en hierbij kunnen alle stijlen de
revue passeren, van bijvoorbeeld dance tot stevige rock en van ZuidAmerikaans tot gezellige (Nederlandse) feestmuziek! Entertainment
is hierbij altijd het sleutelwoord!
Met 30 optredens in het eerste jaar heeft Hike zich inmiddels opgewerkt tot een graag geziene en zeer bekende semie-beroepsformatie
in het landelijke feest- en evenementencircuit. Een agenda met ruim
130 optredens per jaar is hiervan het levende bewijs.
Na 6 jaar uitsluitend coverwerk werd het de hoogste tijd om, mede
op verzoek van fans, eens een eigen single uit te gaan brengen.
Ideeën hiervoor waren er al geruime tijd. Daarom is Hike in februari
2004 de studio ingedoken om twee eigen nummers op te nemen. Een
feestnummer Don Juan en een nummer in de stijl van Doe Maar kan
het niet laten. Beiden Nederlandstalig en met een hoog meezinggehalte.
Tot grote verbazing beland de single Don Juan vervolgens in de zomer van 2004 maar liefst 5 weken lang in de Nederlandse Mega Top
100. Hoogste notering nummer 48! Deze gebeurtenis dankt Hike o.a.
aan de gigantische verkoopcijfers van de single. Deze wordt tijdens
optredens en in de winkels namelijk veelvuldig verkocht.
Hike doet vervolgens optredens en interviews bij verschillende grote
radio- en tv-stations in het land en de single wordt, tot ieders verbazing, ook landelijk erg veel gedraaid. Daarnaast is natuurlijk ook de
regionale publiciteit erg groot.
Mede door dit feit en het onuitputtelijke enthousiasme tijdens de
optredens heeft Hike landelijk een grote naamsbekendheid gekregen
en is de formatie niet meer weg te denken uit feestvierend Nederland.

P

T

wee jaar geleden maakte Monique Smit haar succesvolle
albumdebuut met “Stel Je Voor”, dat maar liefst vier hits
bevatte: “Wild”, “Blijf Je Vanavond Bij Mij”, “Vrouwenalfabet”
en “Stel Je Voor”. Nu, twee jaar later, komt de inmiddels 21-jarige Volendamse met haar tweede album, met daarop 13 speelse
liedjes over liefde, vriendschap en feesten.
Voor dit album werkte Monique
samen met producer Edwin de
Groot, die verantwoordelijk is
voor hits van o.a. Jeroen van der
Boom en Yes-R. De twee leerden
elkaar kennen tijdens de Jan Smit
Komt Naar Je Toe Tour, waar Monique het voorprogramma verzorgde
en Edwin in de achtergrondband
zat. ‘We hadden leuk contact en
hebben veel gepraat over wat ik
wilde met mijn muziek. We hebben verschillende dingen uitgeprobeerd en dit album is het resultaat daarvan’, aldus Monique.
De meeste liedjes zijn door Edwin
geschreven, maar er zijn ook bijdragen van Jan Dulles (3JS), JW
Roy, Jochem Fluitsma en Eric van
Tijn.
De eerste kennismaking met het
album is het vrolijke “Feest Voor
Twee”, dat op 7 mei op single verschijnt. Het zomerse liedje met
het pakkende refrein zal het vooral heel goed doen op de diverse
piratenfeesten in het land waar
Monique een graag geziene gaste

is. Een nummer als “Vlinder” daarentegen, laat een meer serieuze
kant van de blonde zangeres zien.
Een kant die op haar vorige album
nog niet zo naar voren kwam.
Toch is het vooral luchtige vrolijkheid die naar voren komt op
het album, met goede reden aldus
Monique: ‘Ik was heel erg verliefd
tijdens de opnames.’ Dat hoor je
terug in liedjes als “Een Lange
Nacht”, “Alles Draait Om Jou”, “Ik
Wil Alleen Bij Jou Zijn” (met blazers!) en het reggaeachtige “Maak
Je Move”. Een grappige uitzondering op dat thema is “Pak Me Dan
Als Je Kan” dat gaat over Moniques trots: haar nieuwe auto. ‘Dat
leek me een leuk onderwerp. Het
is weer eens wat anders!’
Sinds haar doorbraak met debuutsingle “Wild” gaat het heel goed
met de carrière van Monique. Ze
treedt op in het hele land voor
een publiek van jong tot oud,
presenteert inmiddels 2,5 jaar de
Kids Top 20 en is nu ook VJ van

het muziekprogramma Wild Van
Muziek van het digitale TV-kanaal
Sterren.nl. In twee jaar tijd is Monique van een onzekere debutante
uitgegroeid tot een volleerde professional, zowel als presentatrice
als zangeres en performer. ‘Toen ik
begon werd ik op allerlei vlakken
voor de leeuwen geworpen. Niemand heeft me ooit verteld wat ik
moest doen en hoe. Ik moest vanzelf ontdekken wat goed werkte.
Ik had mijn stem nog niet onder
controle en wist niet hoe je met
publiek om moest gaan. Ik had
gewoon trillende kaken van de zenuwen voor ik op moest. Nu voelt
het juist lekker, ben ik totaal ontspannen. Dat komt puur door de
ervaring die ik heb opgedaan met
optredens in het land en mijn presentatiewerk.’
De lange koude winter is voorbij,
hoog tijd voor Nederlandstalige
pop met een hoog meezinggehalte. Daar voldoet het nieuwe album
van Monique Smit op alle fronten
aan.
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Gouden Klok weer
terug in het dorp…
voor Ugchelen aan. Voor de uitbater van De Gouden Klok is de samenwerking met de cafetaria om
de hoek handig. ,,Er is hier een
kleine keuken. Maar je kunt hier
van alles eten. Daarvoor hebben
we afspraken met Het Bikkertje.
Zij komen het dan brengen.’’

Een van de twee nieuwe uitbaters van de Gouden Klok: Jean-Pierre Pieper

B

egin van dit jaar opende in Ugchelen café De Gouden Klok
haar deuren. De voormalige pizzeria aan de Molecatenlaan
12b is omgebouwd tot een bruin café, met een bescheiden
afmeting van 60 m². Jean-Pierre Pieper zwaait er samen met
broer Gilbert de scepter. Ook café Sientje (in het centrum van
Apeldoorn) is een horecagelegenheid van het duo. Veel Ugchelenaren hebben de nieuwe uitgaanslocatie al weten te vinden.
Ooit waren er verschillende kroegen in Ugchelen, onder meer De
Driesprong, Het Trefpunt en Hotel Prinsen. Back in Town, aan de
Ugchelseweg, was de laatst over-

gebleven kroeg in het dorp. ,,In
Ugchelen had je niet zoveel. En
in Back in Town hebben ze vaak
besloten feesten’’, geeft JeanPierre als reden voor zijn keuze

Maristo

Bij goedkeuring van de gemeente
is er dan na afloop vuurwerk. Alle
thema-avonden komen te staan in
de Ugchelse Courant die in de 2e
week van augustus door De Gouden Klok wordt uitgegeven.

Het verhaal van
”de Gouden Klok”
D

e naam De Gouden Klok was tientallen jaren verbonden
aan het café dat nu Back in Town heet. Een wijzerplaat
van een klok is nog te zien op de zijmuur aan de Ugchelsegrensweg. De naam De Gouden Klok is afgeleidt van een
Ugchelense legende uit het jaar 800 na Chr. over plunderende Noormannen en het Salamandergat.
Zo staat ook op de website van de nieuwe kroeg te lezen: Het klooster in Ugchelen had een “gouden luidklok” in het torentje hangen,
toen ons land in oorlog geraakte en troepen plunderende vijanden
het land afstroopten, besloot de abt
heel wijselijk de
klok uit den toren
te halen en in het
daar dichtbij zijnde moeras te laten zakken. Enige
getrouwen hebben
in stilte deze opdracht uitgevoerd,
doch hun gewelddadige dood nam
ook het geheim
van de juiste bergplaats met zich
mede. En zo zou
de gouden klok
nog altijd voor het
grijpen liggen als
de plaats maar bekend was.

‘t Achterhuus

D

e naam Maristo staat sinds enkele maanden op het
raam van het pandje tegenover de C1000, waar de computerzaak in was gevestigd. De naam is een samenvoeging
van Mary en Aris Top. Het echtpaar (beiden zestigers) koos
Ugchelen als plek om hun droom te verwezenlijken. Ze maken graag kaarsen, maar willen ook anderen eigen creaties
laten maken. Dat laatste kan in workshops. Om ook toeristen te trekken heeft Aris ter promotie van de nieuwe zaak
flyers in hotels en op campings afgegeven. En als actie mag
van elke Ugchelense basisschool een klas gratis kaarsen
laten maken. De ondernemers hopen dat mond-op-mond
reclame voor meer klandizie gaat zorgen.
Ze hadden al eens een ambachtelijke kaarsenmakerij in
Harskamp en later ook in het
Openluchtmuseum in Arnhem.
Vanwege ziekte kwam daar
een eind aan. ’’Jammer dat we
daar weg moesten. We zaten in
de Zaanstreek. In een van die
mooie huisjes.’’
Na die ziekte-periode konden
er gelukkig weer plannen worden gemaakt. Aris ging zich
bezig houden met de verkoop
van Dutch Potterie. ’’Dat aardewerk verkopen we over de
hele wereld. Het is te koop via
de website maar ook hier in de
winkel.’’ Mary miste echter de
omgang met mensen en stelde
voor om weer een kaarsenmakerij te beginnen. ,,Ja, we hebben gevraagd of we daar (het
Openluchtmuseum, red.) weer
terecht konden, maar daar is nu
geen plek meer voor ons. Er zit
nu iemand met fotografiespullen.’’ Het echtpaar ging op zoek
naar een andere locatie en kreeg
een tip dat er in Ugchelen een
geschikte ruimte was voor de
ambachtelijke kaarsenmakerij.

Er mag worden gerookt in het
nieuwe café. ,,Dat vinden mensen
juist fijn’’, zegt Jean-Pierre. Een
goed afzuigsysteem en speciaal
systeem met aanvoer van verse
lucht doen de kwalijke luchtjes
verdwijnen. Het terras met zonneluifel vergroot de oppervlakte van
het café. Plannen heeft de familie
Pieper volop. De eerste activiteiten: een eiergooiwedstrijd en kamelenrace trokken veel publiek.
Zo is er op 19 augustus een afterparty (voor artiesten zie website)
van het Ugchelse Zomerfeest, van
15 tot 20 uur, en op 25 augustus
een Stiletto Run.
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Het beroep van kaarsenmaker
kwam destijds toevallig op hun
pad na een vakantie in Amerika. Aris was inmiddels gestopt
(in 1994) met de wasserij aan
de Reigersweg. De voormalige
wasbaas zag daar de werkwijze van het dompelen van een
kaars en zei tegen zijn vrouw:
,,Ik wil kaarsenmaker worden.’’
,,Aris was door het kaarsen maken gegrepen. Bij mij heeft het
een tijdje geduurd’’, zegt Mary.
Enthousiast toog het echtpaar
naar Bourtange (Groningen) om
de beginselen van het vak te
leren. In Harskamp hebben de
ambachtelijke
kaarsenmakers
zich vooral toegelegd op kinderfeestjes en workshops.
’’Na een aanloopperiode hadden we het daar erg druk. Met
bussenvol kwamen ze bij ons.’’
In Ugchelen is de opzet kleinschaliger. Naast de natuurlijke
kaarsen en etherische oliën zijn
er in het winkeltje onder meer
ook kaarsenstandaards, geurbranders en theelichtjeshouders
te koop.

I

n één oogopslag is niet te zien wat ’t Achterhuus allemaal te bieden heeft voor de klant. De
Shop in Shop winkel is anderhalf jaar geleden begonnen achter de Primera aan de Ugchelseweg. Bedrijven of creatieve particulieren kunnen er een stukje winkel afnemen en Sandra Hanskamp en Miranda Buitenhuis zorgen voor de verkoop. Ze vragen daarvoor een vergoeding voor
verkochte artikelen, naast de vierkante meterprijs die voor de ruimte moet worden betaald. De
initiatiefneemsters stortten zich met veel hartstocht in dit voor Ugchelen nieuwe concept. Hebben de klanten ’t Achterhuus ontdekt? ,,Dat kun je wel zeggen’’, heeft Miranda ondervonden.
’’Iedereen is zo enthousiast dat ze het ook doorvertellen. Is dat die zaak met die leuke kleine
winkeltjes? En er komen niet alleen mensen uit Ugchelen.’’
Vanwege de grote vraag naar te huren ruimte is deze zomer een uitbreiding gerealiseerd van 30 m².
Trots laat Miranda de nieuwbouw
zien waar plaats is voor kinderkleding, theeboeketten, brocante
meubeltjes en buitenspelen, zoals
schaakspellen en hinkelbanen.
Vervolgstappen naar een andere
locatie is niet hun optie. ,,Juist
deze locatie is aantrekkelijk. Het
moet knus en kneuterig blijven.
Dat is onze kracht’’, zegt Sandra. ’’
’’De sfeer maakt het leuk om rond
te snuffelen. Het speelt mee dat
we niet in een gelikt pand zitten.
Daardoor is de prijs nog aantrekkelijk. We willen graag een mix
van artikelen.’’
De ondernemers noemen een paar
producten van Ugchelenaren die
in ’t Achterhuus te koop zijn:
houten bordjes en HaakM (een
hulpmiddel om armband of horloge eenvoudig zelfstandig om te
doen) van Sanne Tengker, haarknipjes en haarbanden van Carla
Zeldenrijk en bloemdecoraties
van Diana Nijentap. Linda Halberstadt heeft zich toegelegd op het
maken van strooisels (Linda’sss
Strooisel) voor op de cappuccino
en ze ,,personaliseert etiketten

op wijnflessen’’. Voor allerlei gelegenheden en festiviteiten maakt
ze, ook op verzoek iets speciaals.
Sinds enige tijd zijn er in ’t Achterhuus producten uit Kenia te
koop, met de naam BikHuk. Er
zijn onder meer slippertjes, riemen en kettingen, waarvan de
kralen gedraaid zijn van glossy
magazine en daarna gelakt. Met
een deel van die opbrengst wordt
een schooltje gesteund.

Sandra Hanskamp en Miranda Buitenhuis hebben nog geen moment
spijt gehad van hun ondernemersavontuur. ’’We vinden het omgaan
met mensen allebei heerlijk.’’ Om
de uitbreiding van hun winkel te
vieren is er op 3 oktober een inloopavond. ,,We zijn allebei van
het bakken. Dus dat wordt met
een hapje en een drankje. Het
wordt een gezellige avond met
workshops.’’

Sandra Hanskamp en Miranda Buitenhuis voor hun“shop”
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UIT LIEFDE VOOR DE SPORT
D

e Ronde van Ugchelen is sinds 2009 bekend als de Futurumshop.nl Ronde van Ugchelen. Het hoofdsponsorschap
was een logische keuze voor de lokaal gevestigde, succesvolle
online sportshop die groot is geworden door en voor wielrenners. Maar hoe is dat eigenlijk allemaal begonnen?
Fietskleding, onderdelen, accessoires, elektronica; een beetje
fietser heeft eigenlijk maar één
winkel nodig. Zelfs voor complete
racefietsen kun je binnenkort terecht bij Futurumshop. En hoewel
het assortiment in de loop der
jaren flink is uitgebreid met onder meer hardloop- en outdoorartikelen, was het voor Harmen
van der Meulen zonneklaar dat
hij fietsspullen ging verkopen
toen hij twaalf jaar geleden in de
achterkamer van zijn ouders zijn
webwinkel opende. Met genoegen
denkt hij terug aan zijn jeugdliefde voor het wielrennen. “De
Tour de France winnen, dat was
mijn eerste grote droom. Op mijn
achtste zat ik tijdens de Tour uren
achter de televisie, ik volgde het
hele gebeuren wekenlang aan één
stuk. De heroïek van de gele trui,
de spanning dat iemand elk moment kan accelereren of door het
ijs zakken… bij wielrennen liggen teleurstelling en euforie heel
dicht bij elkaar. Dat vond ik als
jochie al prachtig!”

KILOMETERS OP DE HYBRIDE
Op zijn twaalfde mochten de kinderen in het gezin een groot cadeau uitzoeken. Zijn oudere zussen kozen een televisie, Harmen
een sportfiets. “Een hybride met
24 versnellingen. Wat heb ik daar
veel op gefietst,” blikt hij glimlachend terug. “En eigenlijk direct
spijt dat ik niet had doorgespaard
voor een racefiets, maar ja, een
jaar sparen is uitzichtloos lang op
die leeftijd!” Harmen maakte vele
kilometers op zijn hybride fiets.
Op zijn zestiende schreef hij zich
als een van de eersten in bij de
net opgerichte MTB-club Bar End.
Een van zijn medefietsers was
Maarten Tjallingii, dezelfde die

dit jaar in de derde Tour-etappe
ten val kwam en zijn heup brak.
Het mountainbiken bij Bar End
ging prima, maar toch trok de
weg. Harmens ouders hielden hem
voor dat hij natuurlijk best mocht
gaan wielrennen, mits hij zichzelf
naar de wedstrijden reed. “Ik wist
niet hoe snel ik mijn rijbewijs
moest halen!” lacht Harmen.

CLUBCOMPETITIE
Op zijn achttiende kreeg hij niet
alleen het felbegeerde roze papiertje, maar ook zijn allereerste
echte racefiets van Stappenbelt.
“Ik heb een paar jaar gefietst bij
De Adelaar en ben toen overgestapt naar Team Modderkolk van
de Nijmeegse wielervereniging
Groenewoud. Dat was echt een
openbaring. Ik werd een stuk
fanatieker; voorheen had ik nog
geen clubklassieker uitgereden
en opeens kon ik meekomen in
de voorste gelederen! We zijn drie
keer Nederlands kampioen geworden in de clubcompetitie. Klassiekers, omlopen, criteria, tijdritten, het ging steeds beter met de
ploeg. Roy Curvers, momenteel
prof bij Argos-Shimano, was kopman. Het was een heel positief,
enthousiasmerend team waarin de
zwakkere broeders gerespecteerd
werden. En daar was ik er eerlijk
gezegd wel één van… Ik was toen
al gestart met Futurumshop, en
hele nachten doorwerken en wielrennen gaan helaas niet samen.
Ik kon steeds slechter meekomen.
Achteraf begrijp ik niet dat ik ooit
een klassieker heb uitgereden!”

TOEKOMSTPLANNEN
Hoewel zijn ritten zich al snel beperkten tot de weekenden en zijn
ploeg uiteindelijk uit elkaar viel,
heeft Harmen toch een voldaan

Neem een gratis abonnement
op de Futurumshop Nieuwsbrief
Neem een gratis abonnement op de Futurumshop Nieuwsbrief en
u hoeft geen actie meer te missen. Met elke zondag kortingen en
nieuwtjes en op woensdag de 3x3knaller met 3x3 superscherpe aanbiedingen die 24 uur geldig zijn. Ook wordt u als abonnee uitgenodigd voor de online koopavonden met exclusief voordeel. Tijdelijk
ontvangen nieuwe leden een sportief presentje na hun eerste aankoop!
Volgers en vrienden van Futurumshop
worden via Facebook en Twitter regelmatig getrakteerd op speciale aanbiedingen of leuke prijsvragen. Ook lid
worden van de nieuwsbrief of deel uitmaken van de gestaag groeiende Futurumshop community? Scan de code of
ga naar www.futurumshop.nl!

Het Futurumshop Team

gevoel over zijn ‘wielercarrière’.
“Momenteel zit ik op de dinsdagavond weer in een mountainbikegroepje. Ik red het niet elke week,
toch is het prettig dat er druk achter zit. Racen vind ik veel leuker,
maar het komt er te weinig van.
Ik wil na het werk wel voldoende
tijd vrijmaken voor mijn gezin.
Nachten doorhalen kan niet meer,
dus zal ik overdag mijn plannen
moeten verwezenlijken.”

van de week, weer met een vast
clubje vrienden. Voor de beweging
maar vooral voor het sociale aspect. Niet geheel toevallig breidt
Futurumshop begin volgend jaar
het assortiment uit met tennissport: kleding, schoenen, rackets
en accessoires van de grote ten-

nismerken. Of het zo groot wordt
als fietsen, weet Harmen nog niet.
“Maar het moet kunnen. Ik hoef
het gelukkig niet meer alleen te
doen, ik heb tweeënvijftig medewerkers in dienst. Mensen met
inzet. We gaan ervoor. Uit liefde
voor de sport.”

En plannen blijken er genoeg te
zijn bij Futurumshop. “Natuurlijk
het prolongeren van onze titel
Beste Thuiswinkel in de categorie sport, die we dit jaar voor de
tweede keer binnensleepten. Verder lanceren we binnenkort ons
blog, met onder meer bijdragen
van bekende sporters en productreviews. Ook zullen we voortaan
regelmatig online koopavonden
houden, waarbij onze nieuwsbriefabonnees gedurende één avond
superscherpe kortingen krijgen
op producten uit een bepaald segment of van een bepaald merk.
Andere plannen zijn bijvoorbeeld
de Verkiezing van Amateursporter van het Jaar, en ook speel ik
met het idee van een Kei-tot-Keiloop, een prestatieloop die begint
en eindigt bij de Kei in Ugchelen.
Hardlopen is ontzettend populair
en je zit hier zó in het bos. Dat
zou toch een leuke toevoeging
zijn aan het Zomerfeest? Ik moet
het er maar eens met de organisatie over hebben!”
Op Harmens lijstje van favoriete
sporten prijkt sinds een aantal
jaren ook tennis. Aan het einde

Harmen van der Meulen

Fotografie: Gerhard Witteveen
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Gangmaker met hart en ziel ...

Waar we eigenlijk voor komen is de
Derny. Want Gerrit’s grote passie is:
Wielrennen. Zelf heeft Gerrit veel
gefietst. Het zit in de genen van
de familie, want zoon Peter is ook
besmet met de grote passie: Wielrennen. Gerrit gaat er even goed
voor zitten en begint enthousiast
te vertellen en haalt tussen de
bedrijven door wat oude foto’s te
voorschijn waar hij in volle glorie
aan het “gangmaken” is o.a. met
Peter als renner. Na de actieve periode wielrennen en een periode
van rust begint Gerrit in 1998 met
de Derny-sport. Hij wilde toch wat
doen in de wielersport, geen trainer o.i.d. maar toch iets actiefs en
zodoende kwam hij bij de derny’s
terecht. Het is een sport die zowel
op de baan (binnen) als buiten als
op de weg beoefend wordt. Gerrit kun je in het hele land, zelfs
in het buitenland (o.a. Duitsland,
België) tegen komen met zijn derny’s. In Antwerpen b.v. rijden we

Vanaf 16:00 uur opbouw parkoers, vanaf 17:30 uur parcours
afgesloten voor alle verkeer
18:00 uur start nieuwelingen achter derny’s
18:45 uur start Amateurs -criterium over 60 km
20:30 uur start prominenten achter derny’s
vanaf 21:30 zal de funrace met steps gehouden worden op een
deel van het parcours t.w. vanaf Kapsalon Edward tot de C1000
aan de Molecatenlaan, de rest van het parcours is dan weer vrij.

he

len

Futurumshop.nl Ronde van Ugchelen
op donderdag 16 augustus 2012

r

p een met veel zon overgoten donderdagochtend
zijn wij te gast bij Gerrit
Möhlmann, de man van het
mooie Autoschade- en Spuitbedrijf aan de Paramariboweg
9 in Apeldoorn Zuid aan de
voet van de A1.

W ieler

O

renner), +/- 60 km/uur (een mindere) en de jeugd vliegt met een
snelheid van 50-55 km/uur over
de baan/asfalt. Derny’s zijn automaten, dus geen versnellingen en
komen langzaam op gang. Dit is
ook noodzakelijk anders houdt de
renner het niet bij. De gangmaker bepaalt in eerste instantie de
snelheid, maar wil de renner toch
harder dan roept hij dat naar de
gangmaker. Het is dus zaak, dat
de gangmaker geconcentreerd
blijft op de renner. Het kan ook
gebeuren, dat het te hard gaat en
de renner “los” komt van de derny
en dat is juist net niet de bedoeling. Hoe beter de renner is, hoe
dichter hij achter de derny
rijdt. Nieuwelingen
willen in het begin
van een wedstrijd
nog wel eens te hard
een wedstrijd
van stapel lopen en
dwars door de
worden dan door Geron
c
stad, een gerit getemperd, anders
de Ug
weldig spekis tegen het eind van
takel. In de profronde
de wedstrijd de bekenvan Surhuisterveen heeft hij ren- de pijp leeg en dat moet niet.
ners achter de derny, die normaal
skeeleren.
Gerrit heeft in al die jaren veel
ervaring opgedaan en kent onderWat is eigenlijk een derny? Ger- tussen ook veel renners en renrit haal een gerestaureerde derny sters. Niet elke renner kan achter
van stal. Een prachtig exemplaar. een derny rijden, het is nog wel
Keurig in de lak (hoe kan het ook een kunst op zich. Om gangmaker
anders met zo’n bedrijf) en glim- te zijn moet je een licentie hebmend chroomwerk. Gerrit heeft 10 ben. Gerrit heeft een B-licentie
exemplaren waarop de gangma- evenals zoon Peter, want die heeft
kers van het dernyteamapeldoorn. zich ondertussen ook aangesloten
nl rijden. Een derny is een soort bij het clubje gangmakers. Het is
fiets met een motor, waar je ook een select groepje: Gangmakers.
met mee moet trappen om de juis- Tijdens de “Futurumshop.nl-Ronde
te snelheden te bereiken. Je hebt van Ugchelen”, 16 augustus 2012,
de lichte motoren (80 cc) en de rijdt Gerrit met nog 12 andere
zware motoren (125 cc). Achter gangmakers, waaronder een Belzo’n derny rijdt een wielrenner en gische collega, zijn rondjes. Een
getweeën proberen de gangmaker aantal bekende oud-wielrenners
en de wielrenner zo snel mogelijk doen er mee: o.a. Steven Rooks,
een bepaald parcours af te leggen. Leon van Bon, Henk Lubberdink,
De gangmaker (bestuurder van de Maarten den Bakker.
derny) dient als windvanger en De directeur van de Futurumshop,
het is dus de bedoeling, dat de hoofdsponsor van de Ugchelse
renner zo dicht mogelijk achter wielerronde, Harmen v.d.Meulen
de derny rijdt, met zijn voorwiel start als oud wielrenner ook achbijna tegen de achterkant van de ter een derny.
derny aan, zoveel mogelijk uit de Gerrit en zijn mannen rijden voor
wind.
de derde keer mee in Ugchelen.
Er kunnen snelheden gehaald Hij vindt het leuk werk en is ook
worden van: 60-70 km/uur (goede trots op dit werk: Gangmaker.
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Ook Dekamarkt omarmt het Zomerfeest!
I

n de veertien jaar dat Peter Schouten bedrijfsleider van de
Dekamarkt is, heeft hij al een aantal zomerfeesten meegemaakt. Sinds de laatste jaren gaat de wielerronde door het
centrum van Ugchelen. Consequentie daarvan is, dat de supermarkt aan de Ugchelseweg ook op die dag eerder moet sluiten.
Op de donderdag gaat het bedrijf al om 17 uur dicht. Ook op
de vrijdag en de zaterdag van het Zomerfeest Ugchelen sluit de
Dekamarkt eerder, dan om 18 uur.
Schouten: ,,De zaterdag is met
name een hele gezellige dag met
al die activiteiten. Financieel is
het voor ons misschien niet geweldig, maar Ugchelen staat wel
weer op de kaart. Het is heel gezellig. De kar, met optredens van
zeemanskoren, staat voor onze

deur. Dan hoor je soms de klanten
meezingen als ze binnen komen.
De vroege sluiting op de vrijdag
en de zaterdag is ook om het alcoholgebruik te verminderen.’’
Een uitbreiding van de winkel en
de naamswijziging in Dekamarkt
,,de oudere generatie van boven

de 40+ zegt allemaal nog Komart’’ zijn de veranderingen van
de laatste jaren. ,,We willen in de
toekomst graag nog groter. Vooral
voor het luxe segment. Bijvoorbeeld met oog op een completer
wijnassortiment. We hebben nu
rond de 120 soorten. De klant in
Ugchelen stelt er prijs op dat we
veel keus hebben. Het duurdere
segment verkoopt goed in Ugchelen’’, weet de bedrijfsleider. Die
uitbreiding laat nog op zich wachten. ,,We hebben de ruimte nu
niet.’’ Aan duurzaamheid wordt,
ook bij de Dekamarkt, veel aandacht besteed. Er komen steeds
meer biologische producten in de
schappen en producten met zo

min mogelijk E-nummers. Schouten: ,,Aan het verminderen van
energieverbruik wordt driftig gewerkt.’’
,,In deze crisistijd zie je dat mensen de aankopen verdelen over
meerdere winkels’’, is de bedrijfsleider opgevallen. ,,We proberen
als Dekamarkt zijnde wat voor het
dorp te betekenen.’’ Peter Schouten noemt de fietsvierdaagse en
de rolstoelvierdaagse als voorbeelden waar het bedrijf een bijdrage aan heeft geleverd. Of het
zomerfeest goed of slecht is voor
de omzet van de Dekamarkt is volgens Peter Schouten niet altijd te
meten, ,,In eerste instantie is het

minder positief. Het kan zijn dat
je het in de maanden erna weer
inhaalt met klanten die van buitenaf komen. Maar het zomerfeest
is voor de uitstraling van het dorp
geweldig.’’
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Theaterstraat Ugchelen al een begrip
D

e organisatie van de Theaterstraat Ugchelen presenteert dit najaar weer een ,,veelzijdig en
hoogstaand cultureel programma’’. Zo staat er op de website www.theaterstraatugchelen.
nl te lezen. Op zaterdag 29 september wordt dit evenement (met een mix van cabaret, muziek,
theater en dans) voor de vierde keer gehouden, in huiskamers en garages van inwoners aan de
Ugchelseweg. Ook dit keer zijn er weer zestien locaties. ,,Kaarten zijn alleen te koop via de site.
Dat is dit jaar voor het eerst. Organisatorisch is dat makkelijker’’, legt Hans Huiskamp, lid
van de publiciteit- en de sponsorcommissie uit. Huiskamp verwacht geen problemen met de
,,lichtelijk’’ verhoogde prijs van een passe-partout. De kosten zijn 17,50 euro, daarmee kunnen
vier voorstellingen van een half uur worden bezocht. Eind juni startte de voorverkoop.
’’Binnen een week tijd waren 90 van de 500 kaarten verkocht. Ik verwacht dat tegen de tijd
dat de Zomerkrant Ugchelen uitkomt alle kaarten al zijn verkocht. Als het niet zo is moeten
we in actie komen.’’
Nieuw is dit jaar de combikaart
voor bedrijven: met een buffet
in de Hamermolen, het bezoeken
van voorstellingen en ontvangst
in de VIP-tent. Nu de gemeente
ook Theaterstraat Ugchelen minder subsidie verstrekt, onderzoekt
de sponsorcommissie andere mogelijkheden. Hans Huiskamp is dit
jaar de commissie komen versterken en is over de start niet ontevreden. ,,Ik vind het leuk om
het financieel haalbaar te maken.’’
Vanaf de eerste editie van de Theaterstraat komen er artiesten bij
hem en zijn vrouw Gerda over de
vloer.

Nina de la Croix

Van Dorpshuis
naar Stadssauna...
V

eel oude saunabezoekers hebben al weer de weg gevonden
naar Sauna & Bodycare Apeldoorn. De nieuwe uitbaters
zijn blij verrast en doen hun stinkende best om het deze bezoekers naar de zin te maken.
Het lijkt een echte uitdaging een
sauna te heropenen die tweeënhalf jaar geleden failliet ging, met
de concurrentie van moderne saunacomplexen bij Bussloo en Emst
om de hoek. Andries de Grip en
zijn partner Patty Beumer zijn
deze uitdaging aangegaan en zien
volop kansen om oude tijden te
laten herleven aan de Heemradenlaan.
23 jaar was Andries de beheerder
en pachter van dorpshuis Ugchelens Belang waar regelmatig grote

evenementen werden gehouden
en waar verschillende verenigingen te gast waren aan de gezellige bar. Een avontuur dat volgend
jaar februari eindigt als de huidige pachtovereenkomst afloopt.
Eigenlijk was de planning dat het
koppel zou gaan verhuizen naar
Altea in Spanje waar ze enkele
jaren geleden een appartement
kochten en een Horecazaak wilden beginnen. De economische
toestand in Spanje en de komst
van 2 kleinkinderen brachten

De vorige keer trad in de huiskamer Merlijn op, nu komt de Höllenboer met ,,Liedties en Stukkies in het Sallands dialect’’.
Voor aanvang van de voorstelling
wordt het vertrek zoveel mogelijk
leeggehaald en wordt karton op
de vloer gelegd. Huiskamp heeft
leuke ervaringen opgedaan met de
gasten. ,,Dan komen er mensen
binnen, die eerst rondkijken en
bijvoorbeeld zeggen: ,,Wat is dat
een mooi schilderij’’ of ze geven je
complimenten over je huis.’’

Een geboeid publiek

duo bagage uit Apeldoorn

In totaal bestaat de stichting uit
zo’n twaalf vrijwilligers. Behalve
eerdergenoemde commissies hebben de artiestencommissie en de
vrijwilligerscommissie belangrijke
taken. Dit jaar moest op zoek
worden gegaan naar een aantal
nieuwe locaties, omdat huizen te
koop staan en daar geen optredens konden worden ingepland.

Als opvulling doen nu onder meer
basisschool De Steenbeek en
woonzorgcentrum De Sprengenhof
mee. Beide weliswaar niet gelegen
aan de Ugchelseweg, maar wel
binnen loopafstand. Tijdens de
pauzes van de voorstellingen is er
op de centrale locatie muziek en
een optreden van de Ugchelense
toneelvereniging Ernst en Luim.

heid en een goede keuken zullen
beslist de sauna liefhebber terug
voeren naar de Heemradenlaan.

tjes in de sauna doorbrengen. De
openingsdag leek wel een reunie
van sauna bezoekers die in het
verleden Sauna Apeldoorn bezochten en veel oude gasten zijn
terug gekeerd en voelen zich weer
helemaal thuis.
U bent van harte welkom!

Patty en Andries toch aan het
twijfelen. Ze waren toe aan wat
nieuws en toen de sauna, die ze
in het verleden regelmatig hadden bezocht, in beeld kwam was
de keuze snel gemaakt.
De bedrijfsvoering in hun nieuwe
bedrijf blinkt uit door realisme,
zegt Andries. Dochter Daphne
verruilde haar baan als restaurantmanager bij de Wipselberg en
als kok werd Arnoud van Walchren binnengehaald. Hij groeide
op in de sauna van zijn ouders in
Houten en werkte in de keuken
van de Librije en de Echoput. Alleen verse producten wil Arnoud
gebruiken in zijn keuken en zijn
saté is een topper! De massagesalon, het domein van Yvonne en
Gert ten Have en de Beauty salon
van Niki Harwig maken het plaatje
compleet. De gemoedelijkheid van
het Dorpshuis binnen brengen, en
de combinatie van kleinschaligheid, optimale hygiëne, gastvrij-

We hopen, en zien het nu al gebeuren, dat er net als in het verleden vaste groepjes ontstaan die
op gezette tijden een aantal uur-

Bon Ballengooien:
bij besteding €5,vijftig cent korting

Bon Lucky Cranes:
tijdens het Zomerfeest
200 punten extra bij
inlevering 1000
punten
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e Zeemanskorenfestival:

zaterdag 18 augustus

Geniet van de zeemansliederen op 3 verschillende podia!

Tijd

Skoda Podium

Vos Noodstr.Podium

AVIA - Podium)

(Deka)

(Wijnhuis)

(Toontje

12:15-12:50

De Flagellanten

12:30-13:05
12:45-13:20

Het Kraaiennest
De IJsselboei

13:05-13:40

Sokkenbuurt Zeemanskoor

13:20-13:55
13:35-14:10

De Stormvogels
The Lady Pirates

13:55-14:30

Het Kraaiennest

14:10-14:45
14:25-15:00

De Flagellanten

14:45-15:20

llround Mannenkoor “de Flagellanten” uit Giethoorn. Een enthousiaste groep, bestaand uit ongeveer 20 mannen gestoken in een bijzondere outfit
uit de tijd van hun voorouders, die een ruim en gevarieerd repertoire brengt van o.a.: Ierse Folk, Gieters
Dialect, Shanties en andere Zeemansliederen.

15:35-16:10

A

The Lady Pirates

Het Kraaienest

T

he Lady Pirates is een dames Piraten koor dat in 1999 is opgericht. Ze zingen niet alleen shanty’s maar ook liedjes die iets met het water te maken
hebben. The Lady Pirates zijn vooral bekend in Duitsland.

A

an de bar in het dorpshuis “Swanla” in Zevenhuizen ontstond in 1995 het idee voor het oprichten van een shantykoor, met als doel gezelligheid en het op een ontspannen
manier zingen van shanties. Het koor startte in oktober 1995
met 20 leden. Omdat toch wel behoefte was om daadwerkelijk
iets te doen aan de zangkwaliteiten, werd een aantal maanden na de oprichting in zee gegaan met de muziekdocente en
-pedagoge Margré van Gestel.
In drie maanden tijd werd er hard gerepeteerd voor het eerste echte
optreden van het koor. Dit optreden vond plaats tijdens een uitvoering van Muziekvereniging “De Kleine Trompetter” in de sportzaal van
het dorpshuis “Swanla” op 3 februari 1996. Wat was het koor voor dit
eerste optreden nerveus ! De koorleden waren nog niet erg tekstvast
en dus werden de teksten op flessen geplakt.Het koor heette toen ook
nog “ ‘t Kraaienest” met één n. Maar zoals het een goed bestuur betaamt werd de naam na de invoering van de nieuwe spelling gewijzigd
in “Het Kraaiennest”. In maart 1997 kreeg het koor zijn eigen “keurmerk”. Het logo van het koor werd vanaf dat moment bij alle uitingen
van het koor gebruikt. Bij een terugblik in de “historie” ontkom je
er niet aan om één buitenlands optredens te noemen. De driedaagse
concertreis naar Ierland in 1997 zullen velen niet snel vergeten. Zeker
voor die tijd uniek dat een shantykoor per vliegtuig naar een optreden ging. Een krantenkop “Ierland ontdekt Het Kraaiennest” zegt
toch genoeg ! Tijdens het reisje naar Ierland werd het geld geteld dat
was opgehaald. Ze leken toen rasechte straatmuzikanten! Het was
zoveel dat het hele koor met de taxi terug kon naar het hotel en daar
ook nog wat van konden drinken.

Het koor bestaat uit zo’n 30 zingende dames, een dirigente en 4 muzikanten waarvan drie mannen. Eigenlijk kunnen we de mannen toch niet missen. De dames willen niet meer dan zo’n
10 tot 15 optredens per jaar. Ook in Denemarken zijn ze niet meer weg te denken. The Lady
Pirates maken er altijd een gezellige dag van en als je ze één keer hebt gezien, dan vergeet je
ze nooit weer. Ze maken een onuitwisbare indruk op het publiek en hebben veel plezier in hun
optredens. Wij vinden het hartstikke leuk dat we voor de tweede keer weer in Ugchelen mogen
optreden. Onze dank daarvoor. Tot ziens in Ugchelen namens alle Lady Piraten.

De IJsselboei
De Flagellanten
Sokkenbuurt Zeemanskoor

15:00-15:35
15:15-15:50

De Stormvogels
De IJsselboei
The Lady Pirates

15:50-16:25
16:05-16:35

De Flagellanten
Het Kraaiennest

16:25-17:10

De Stormvogels

16:40-17:20
16:45-17:10

Sokkenbuurt Zeemanskoor
The Lady Pirates

met een Ugchelens “keitje” 17:45 uur: alle koren.
Een tweede inspiratiebron van ons koor is de hechtheid waarmee 17:45
vijftig stoere kerels, aangevuld met een enthousiaste dirigent en
een viertal muzikanten dit prachtige koor vormen. Zingend bezig zijn in een serieuze maar bovenal gezellige sfeer.
Het koor is in januari 2004 opgericht. Een aantal mannen uit Almelo die eerder al in een shantykoor elders hadden gezongen, namen het
initiatief. Binnen de kortst mogelijke tijd hadden ze het maximum aantal leden van vijftig bij elkaar.
Naast de wekelijkse repetitie op de woensdagavond, vinden er veel optredens plaats. Menige festiviteit in en buiten Almelo is opgevrolijkt
met een optreden van de Oostvaarders. Regelmatig is er een optreden in een van de verzorgingscentra in Almelo of Wierden. Ook wordt
deelgenomen aan korenfestivals en opgetreden bij maritieme manifestaties en bij volksfeesten.

Bloody Mary & Het kleine café

De Stormvogels
De IJsselboei
H

et Shantykoor “De IJsselboei” is opgericht op 7 december 2006. Vanaf die datum zijn
de trossen dus officieel losgegooid. In de loop van de zomer van het jaar 2006 kwam
bij een paar mannen uit Brummen het idee naar voren om een shantykoor op te richten.
Dit initiatief kreeg een vervolg in een informatieavond en hier bleek dat er in de gemeente Brummen een
grote belangstelling bestond om in verenigingsverband shanties en zeemansliederen te gaan zingen. Hierbij
moet gezelligheid voorop staan. De bedoeling is dat we optreden op festivals, dorpsfeesten, in verzorgingshuizen enz.
Elke vrijdagavond oefent Shantykoor “De IJsselboei”, het zingen is serieus met gezelligheid hoog in het vaandel. De koorleden voelen zich sterk verbonden met het water en het zeemansleven. Dus met alle schoonheid,
romantiek en dramatiek die in de vele liedjes bezongen wordt. Na de repetitie wordt nog een tijdje nagekaart
en is er gelegenheid om de schorre kelen met bier o.i.d. te blussen.
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Bisseling Installatietechniek B.V.
Frans van Mierisstraat 2
7312 LD APELDOORN
Telefoon: 0553551626
Telefax: 0553555128

info@bisselingbv.nl

E

en Piratenkoor verwacht men niet direct in Emmen, waar de
grote wereldzeeën ontbreken, maar bij de kleine en grote Rietplas voelen deze vijftigtal woest uitziende piraten zich prima thuis.
Het repertoire, bestaande uit bekende zeemansliedjes, shanty’s en
mooie ballades worden gezongen in, zowel Engels, Duits, Spaans en
uiteraard in het Nederlands.
Dat dit koor een geweldige reputatie heeft, blijkt uit de vele uitnodigingen die ze ontvangen; zowel uit het binnen en buitenland,
waarbij ze een gevoelige snaar weten te raken, maar ook het dak er
af kunnen blazen als het moet.
Het koor beschikt over een eigen piratenorkest en staat onder leiding
van de enige vrouw in hun midden, dirigente Joke Riesebos-van Tent.
Bovendien heeft het koor een Fanclub met 200 leden; bij elk optreden staat het enthousiaste bestuur met een eigen kraam, waarbij ze
alles verkopen wat met het koor te maken heeft, zoals Cd’s en Dvd’s.
Er zijn inmiddels drie Cd’s uitgebracht één Dvd en een ruim één uur
durende speelfilm, met de titel “Piraat tegen wil en dank”.

Aartsen
Zand- en Grindhandel
Hoenderloseweg 65
7339 GB Ugchelen
telefoon: 06-53579449

Sokkenbuurt Zeemanskoor
W

aar vind je het nog? Een dorp dat uitloopt wanneer andere dorpsgenoten ergens optreden. In december presenteerde het Ugchelse Sokkenbuurt Zeemanskoor zijn ‘revue’ in schouwburg Orpheus. Een bomvolle Rabobankzaal zat erbij, keek ernaar en genoot
met volle teugen.
Een show in elkaar draaien, het beste in een stel zeer welwillende, maar niet altijd even getalenteerde zeebonken naar boven halen en dan ook nog eens voor amateurs een hoog niveau bereiken is niet iedere club
gegeven. Het Sokkenbuurt Zeemanskoor verstaat die kunst. De vertolkers van het lied van de zee en alles
wat daarmee te maken heeft lopen over van enthousiasme en op die golf van geestdrift deinde de zaal lekker mee. Mooie decors, veel beweging, een uitgebalanceerde muziekkeuze en ruimte voor interactie met het
gehoor. Een fantastische avond in Orpheus die in mei van dit jaar een vervolg kreeg in de prachtige kapel
van Cecarea waar twee keer een Sailorsnight werd gepresenteerd. Gasten die op deze avond een tafel hadden
gereserveerd in de tot Havencafé omgebouwde kapel, werden door de kapitein en zijn bootsman Linke Loetje
met een Ugchelens Keitje ontvangen voor een culinaire avond met veel zeemansvertier. Een kant van het Sokkenbuurt Zeemanskoor die door weinig mensen werd vermoed maar door velen als verrassend, spectaculair en
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Verdedigen begint voorin
E

r is geen houden aan als de spitsen niet direct aanpakken bij balverlies.” Henk Timmer,
de nieuwe technisch en commercieel manager van AGOVV Apeldoorn, weet waar hij over
praat. Hij maakte alles mee wat een voetballer op het hoogste niveau kan wensen: landskampioenschap, Europa Cup, Champions League.
“De sleutel van het succes is dat
iedereen z’n verantwoordelijkheid neemt, een hele wedstrijd
lang.” Henk Timmer heeft scherp
omlijnde ideeën over AGOVV
Apeldoorn. “We staan met beide
benen op de grond.
Geen overtrokken ambities, geen
duurbetaalde spelers voor ze een
bal hebben geraakt. Wel duidelijkheid over de hele linie, geen
geklets, zeker niet naar buiten.

BIJ DE CLUB
Dat Timmer aan de slag is gegaan
bij AGOVV Apeldoorn was een
kwestie van goed aftasten en
luisteren. “We hebben een paar
gesprekken gevoerd en toen hebben we besloten er met elkaar er
iets moois van te maken. Voor
Apeldoorn, maar meer nog voor
de hele regio. “Ik zit aan de andere kant van de regio in Hierden. AGOVV Apeldoorn moet echt
uitgroeien tot Veluws Trots.”

Timmer heeft meer ambities.
“AGOVV Apeldoorn moet leven.
Iedereen moet hier als het ware
fluitend aan de slag zijn. De spelers moeten plezier uitstralen op
de het veld, ze moeten met z’n
allen laten merken dat ze er voor
staan en dat ze er voor gaan.
Nogmaals: het collectief zorgt
voor de prestatie.” Waagt Henk
Timmer zich aan voorspellingen?
“Wat denk je zelf. Eerst maar
eens zorgen dat we attractief en

17
verzorgd voetbal spelen, dat het
publiek enthousiast wordt en dat
de mensen graag komen.”

DICHT HOUDEN
In het verleden hebben we hier
hele goede keepers gehad: Raymond van der Gouw, Stefan
Postma. De traditie zit er in.
Een keeper kan een paar keer
uitblinken, als de ballen op het
doel blijven komen, dan gaat ‘ie
er een keertje in.”
Henk Timmer wil vooral de nadruk leggen op een goede organisatie op en om het veld. “Klinkt
heel rechtlijnig: maar het gaat
om structuur en visie, een plan
maken en daar vervolgens naar
te handelen. Dat is niet makkelijk, dat gaat ook niet altijd
in een keer goed. Waar het om
gaat is weten waar je mee bezig
bent.”

Koop nu een seizoenkaart en betaal 10,50 per maand

W

ie geen enkele thuiswedstrijd wil missen van AGOVV Apeldoorn, is ook in het
seizoen 2012-2013, met een seizoenkaart het voordeligst uit.

Seizoenkaarthouders zijn ervan verzekerd dat ze bij elk voetbalfeest op Berg en Bos op de eerste
rang zitten. Voor het verlengen of kopen van een seizoenkaart is men tijdens kantooruren van
harte welkom op de administratie van AGOVV Apeldoorn. Zie voor meer informatie www.agovv.nl

Prijzen seizoenkaarten AGOVV Apeldoorn 2012-2013
Tribune/vak

Kosten

Betaalwijze in termijnen
Via automatische incasso
10-termijnen

0

C-tribune

0

B1 en A3*

0

B1 en A3

0

B2*

0

B2

0

RT

(alle leeftijden)
65+ / jeugd t/m 16
65+ / jeugd t/m 16

€ 100,00

€ 10,50

€ 150,00

€ 16,00

€ 125,00

€ 13,00

€ 140,00

€ 15,00

€ 115,00

€ 12,00

€ 50,00

€ 5,50

Familie Reinders
brengt al bijna 45
jaar ”verkoeling”
K

I.M. Nederland B.V. is
opgericht door Jan Reinders. Als onderneming zijn
zij in 1968 gestart met het
traditioneel isoleren van koelen vriescellen. Sinds die tijd
heeft het bedrijf zich ontwikkeld tot toonaangevend specialist in isolatiesysteembouw.
Zij zijn gespecialiseerd in de
bouw van koel- en vriescellen
en overige geconditioneerde
ruimten in de food-, distributie- en transportsector.

zaamheden. Die kwaliteit kunnen
zij garanderen door een afgewogen combinatie van eersteklas
montage- en isolatiemateriaal en
gekwalificeerde medewerkers. De
materialen waarmee zij werken
zijn uitsluitend afkomstig van
gerenommeerde toeleveranciers.
Alle mensen zijn goed opgeleid.
In het familiebedrijf vormen zij
een hechte, zeer gemotiveerde
club. Dat zorgt voor grote betrokkenheid bij de onderneming en bij
het eigen product. Han Reinders,
de zoon van oprichter Jan, zwaait
de scepter als algemeen directeur
van K.I.M. Nederland.

AFDELING VERKOOP
Als onderneming staat K.I.M voor
de kwaliteit van het product; het
totaal aan adviezen, toegepaste
materialen en uitgevoerde werk-

Alles wat zij doen begint bij u,
de klant. De medewerkers van de
afdeling verkoop vinden het belangrijk om goed te kijken en te

luisteren naar de marktwensen en
–problemen, om die daarna in oplossingen te vertalen.
Dit is het dagelijkse aandacht- en
werkterrein van de organisatie en

de afdeling verkoop. Steeds weer
wordt daar gekeken naar welke
oplossing het beste aansluit bij
de problemen en vragen van de
klanten.

Directeur Han Reinders
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Paardenhotel
De Cantharel
S

amen met uw paard rijden op de Veluwe en overnachten?
Dat kan sinds kort bij Van der Valk Hotel de Cantharel in
Apeldoorn. Geniet van de natuur en de vele ruiterroutes op
de Veluwe en sluit de dag af met een goed diner en een fijne
overnachting, terwijl uw paard dik in het stro staat in het
nieuwe Paardenhotel.
Met de nieuwe paardenstallen gaat
Van der Valk Hotel de Cantharel
terug naar haar roots als volwaardig paardenhotel op de Veluwe.
Toen Gerrit van der Valk jaren geleden zijn oog liet vallen op de
Cantharel te Apeldoorn, trof hij
een pension aan met bijbehorende
paardenstallen. De gasten van het
paardenhotel knoopten er hun
paard vast en gingen lekker eten
en slapen na een lange tocht over
de Veluwe.
De paardenstallen zijn in de loop
der jaren verdwenen en het pension is uitgebreid tot een bloeiend hotel met 160 comfortabele
kamers, 20 vergaderruimtes van
2 tot 330 personen en 2 gezellige
restaurants. Maar sinds kort kunt
u er ook weer terecht met uw
paard in het paardenhotel.
Kom langs met uw paard en maak
een prachtige tocht op de Veluwe.
Daarna geniet u van onze gastvrijheid en het comfort van onze hotelkamers terwijl uw paard uitrust
in een ruime paardenstal.

PAARDRIJDEN OP DE VELUWE
Van der Valk Hotel de Cantharel
ligt midden op de Veluwe en heeft
maar liefst 15.000 ha. bosgebied
als achtertuin. Het Paardenhotel
bestaat uit 4 eersteklas boxen met
stromend water, een wasplaats en
een schitterende buitenbak voor
dressuur rijden.
Maar waarom zou u in de buitenbak gaan rijden? Via een onverhard pad achter het hotel rijdt u
namelijk zo het bos in met kilometerslange ruiterpaden.
Voor het aangespannen rijden zijn
er routes door de bossen zoals de
Veluwe Trail. Deze bekende route
loopt op steenworp afstand langs
het hotel. Kortom; de ideale plek
voor een onvergetelijk tocht door
de bossen, over heidevelden of de
uitgestrekte zandverstuivingen,
die nog steeds te vinden zijn op
de Veluwe.
Bij de stallen van ons paardenhotel is een sfeervolle blokhut
waar u onder het genot van een
drankje kunt uitrusten van de intensieve rit. En wat is er nu fij-

ner om de dag af te sluiten met
een goed diner en een verkwikkende nachtrust?

PER KOETS OVER DE VELUWE
Een tocht per paard of per koets
over de Veluwe is een ongekend
mooie ervaring die u niet snel
zult vergeten. Beschikt u niet zelf
over een paard maar wilt u toch
met u en uw familie de landelijke
sfeer van de Veluwe proeven? Dat
kan! Van der Valk Hotel de Cantharel beschikt vanaf 1 juli over
een eigen koets. Vanuit het hotel
maakt u samen met een koetsier
een tocht van anderhalf uur die
u langs de mooiste plekjes van de
omgeving voert.

Merida top in racefietsen
H

enk Lubberding staat bij velen op het netvlies als de hard
werkende meesterknecht, die kilometers lang op kop reed.
In een razend tempo op weg naar de finish, rijdend voor zijn
ploegmaten.
Zijn lijst van persoonlijke prestaties is niet minder indrukwekkend.
Hij werd tweemaal Nederlands
kampioen en won de klassieker
Gent-Wevelgem.
Maar liefs dertien keer reed hij

de Tour de France, waarin hij drie
etappe-overwinningen boekte,de
witte trui won, in het geel reed
en driemaal bij de eerste tien in
het eindklassement eindigde.
Donderdag 16 augustus rijdt Henk

op zijn prachtige Merida racefiets
achter de Derny in de prominenten race van de Ronde van Ugchelen. Henk Lubberding rijdt op
professioneel materiaal: de Merida
Scultura 909 Di-2.
U kunt ook rijden op een Merida
racefiets door bij de mensen langs
het parcours loten te kopen. Merida stelt voor de ronde van Ugchelen de Merida Ride 88 beschikbaar.

Roscarden
H

et trio “Rósgardin” (of gewoon het Rozenperk-trio)
is afkomstig uit Ugchelen. Zonder pretenties brengen
de muzikanten muziek ten gehore, die zij gewoon lekker
vinden.
De voorkeur van de heren gaat uit naar Ierse ballads, maar het repertoire kan opeens onderbroken worden door een nummer van Johnny
Cash, the Beatles of zelfs Neerlands bard Cornelis Vreeswijk.
Na optredens in café “Back-in-Town”, concerten voor de Landelijke
Irish Setter-meeting, diverse optredens in de privésfeer en zelfs een
eigen concert in de kapel van Caesarea zijn de heren nu ook te horen
op het Ugchelens Zomerfeest bij Huis 56 op vrijdag 17 augustus.
Zij hopen er bij het Ugchelense Publiek een sfeer te creëren, vergelijkbaar met de sfeer van een Ierse Pub.
De bandleden zijn: Jaap vd Hoek, Cees van Dijk en Peter Kops.
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Zomerfeest 2012
H
DONDERDAG 16 AUGUSTUS

Futurumshop.nl
Ronde van Ugchelen
wielrennen
18:00
18:45
20:30
21:15

uur
uur
uur
uur

Dernykoers Nieuwelingen
Amateurs
Dernykoers prominenten
Fun race

parcours: centrum van Ugchelen !! Molecatenlaan, Bazemolenweg, M. Orgeslaan, MARKENDOEL, Methusalemlaan,
DIRK KAMPHUISWEG, Ugchelseweg, Molecatenlaan.

VRIJDAG 16 AUGUSTUS
Vanaf 16:00 uur
- Braderie Ugchelen Plaza
- Demonstraties, modeshow
- Grote verloting.
- Culinaire verrassingen
- Kermis
18:30 uur Dameskoor Knap Eigen Wijs
20:00 uur Perfect Show Band
22:30 uur

Belle Perez

ZATERDAG 16 AUGUSTUS
- Kermis
- Braderie van 11:00 tot 18:00 uur
- Oude Ambachten en terrassen
- Pony’s rijden voor de kinderen
- Zeemanskoren festival
12:00 tot 18:00
20:00 uur Hike
21:00 uur John Denies
22:30 uur

Monique Smit

Hartelijk dank

H

opelijk zal ook dit jaar het Ugchelse Zomerfeest met
het Wielrennen, het Zeemanskoren festival en met alle
andere activiteiten weer goed verlopen.
Dit zal mede te danken zijn aan onze sponsoren en de bereidwillige
medewerking van de Gemeente Apeldoorn, de afdelingen:
• Openbare Werken (O.W.): Team Bereikbaarheid • Financiën en Ondersteuning • Stadsdeel West • Stadsdeel Noord-West, Centrum • Stadsdeel Zuid-Oost en Dorpen • Publieksdienst (PD): J.Z.V.-Openbare Orde
en Veiligheid.

et Zomerfeest in Ugchelen gaat zijn 7e
editie beleven dit jaar en weer probeert
de organisatie het feest wat meer inhoud te
geven als het vorige jaar. Met de uitbreiding
van de Braderie op de zaterdag en de komst
van meer oude ambachten, gaan we het stuk
Ugchelseweg vanaf het Bikkertje tot voorbij
Back in Town, ook dit jaar weer, bij ons braderieterrein aantrekken.

verandering dit jaar is dat de braderie op vrijdag
start om 16:00 uur en dat het verkeer tot 14:00 uur
ongestoord door ons dorp kan rijden. Dus het benzinestation van Henry is op vrijdag, tot twee uur,
ook vanuit de dorpszijde te bereiken.

Henry de Witte van het AVIA benzinestation werkt
fantastisch mee door op zaterdag zijn tankstation
te sluiten om ruim baan te maken voor het Zeemanskoren festival en de oude ambachten. Wij zijn
hem daar natuurlijk heel erkentelijk voor!! Een

Grote verloting

E

en grote verloting met fantastische prijzen is ook onderdeel van dit 7e Zomerfeest. Op vrijdag en zaterdag kunt u bij diverse kramen en bij de dames van de jubileumcommissie, loten
kopen á 1 euro per stuk.
Zaterdag na het Zeemanskorenfestival, rond 18:15 uur,
vindt de trekking plaats van de mooie prijzen zoals één
minuut gratis winkelen bij de C1000, een tuinset van Huis
56, een fiets, en veel andere mooie prijzen.
De moeite waard dus om een aantal loten te
kopen!!!
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Jubileumkraam
Z

oals u elders in deze krant heeft kunnen lezen bestaat de vereniging Ugchelens Belang in het najaar 100 jaar. Bij de jubileumkraam van Ugchelens Belang zijn hele leuke cadeaus te koop.
Het koektrommeltje met de Ugchelse Honderdjes, en een mooie golfparalu in
de groen-wit-blauwe kleuren van Ugchelen. Natuurlijk is ook de heerlijke
wijn met de pakkende naam “Dorpsgevoel Ugchelen” op deze kraam te koop.
Rode, witte of rosé wijn die heerlijk is om te drinken en de vriendelijk prijs
heeft van € 3,95 per fles. Als speciale aanbieding tijdens het Zomerfeest
bieden we 3 flessen wijn (naar eigen keuze) aan voor 11 euro. Cadeauverpakkingen zijn ook op de kraam verkrijgbaar. Wilt u niet wachten met het
kopen van deze heerlijke Ugchelse wijn? Bij de C1000 van de familie van de
Heuvel is hij ook verkrijgbaar.
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Omleiding buslijn 10
tijdens Zomerfeest
S

peciaal voor het Ugchels Zomerfeest is er voor Stadsbus lijn 10 een aangepaste route gemaakt. Deze omleiding geldt voor donderdag 19 augustus 16.00 uur t/m zaterdag 21 augustus einde dienst.
De stadsbus rijdt dan de volgende route: Ugchelseweg richting Ugchelen; r.a. Laan van Westenenk; l.a. Europaweg; l.a. Ugchelsegrensweg; r.a. Brouwersmolenweg; l.a. Hoog Buurloseweg; l.a. Hoenderloseweg; r.a. G.P.
Duuringlaan; r.a. Keienbergweg; r.a. Hoenderloseweg; l.a. Hoog Buurloseweg; r.a. Brouwersmolenweg; l.a. Ugchelsegrensweg; r.a. Europaweg; r.a. Laan van Westenenk en l.a. Ugchelseweg richting centrum Apeldoorn.

VERVALLEN HALTES HIERDOOR ZIJN:

Mijn

uitvaart is in vertrouwde handen

Derk Kamphuisweg beide richtingen, Richtersweg, Hulkestein, G.P. Duuringlaan (U.B.), de Kei en Ugchelsegrensweg. Er zullen een aantal tijdelijke haltes worden geplaatst.
De Zomerfeestcommissie bedankt Syntus voor de bereidwillige medewerking om het Ugchels Zomerfeest tot
een succes te maken.

De Ugchelense Zomerfeestkrant is een bijlage van Het Apeldoorns Stadsblad
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Wanneer de spanning ver te zoeken is…..
V

os Noodstroom Systemen is al meer dan 25 jaar een
betrouwbare partner op het gebied van tijdelijke stroomvoorzieningen. Met de jarenlange ervaring en de klantgerichte
manier van denken en werken, komen zij samen met de klant
altijd tot een passende oplossing voor elke stroomvoorziening.
Stroomvoorzieningen variëren van evenementen, TV-producties, festivals, of stroomstoringen op het landelijk netwerk.
Vos Noodstroom Systemen werkt met het meest moderne en
geluidsarme materieel, waardoor aan iedere wens tegemoet
gekomen kan worden.
Het is een bedrijf gespecialiseerd
in de verkoop en verhuur van
elektra-aggregaten en no-break
systemen. De stroomvoorziening
op o.a. braderieën, festiviteiten, evenementen, TV opnames,
en openbare Nutsvoorzieningen
worden door Vos Noodstroom Systemen verzorgd. U kunt bij hen
terecht voor zeer uiteenlopende

aggregaten welke variëren van
klein vermogen 0,2 KVA tot wel
2000 KVA. Alle aggregaten zijn
voorzien van een elektronische
toerentalregeling. Verdeelinrichtingen en kabels zijn voorzien van
de benodigde veiligheden. De verhuurde aggregaten worden bij u
geïnstalleerd en in bedrijf gesteld
door de gespecialiseerde werkne-

mers. Eventuele bemanning en
onderhoud van een aggregaat tijdens de huurperiode kan worden
verzorgd.
De mannen van Vos Noodstroom
Systemen, onder leiding van Frits
en Ferry Bomhof, zetten het Zomerfeest in Ugchelen al jaren

onder stroom. Wat zou u er van
zeggen als het (tap)biertje opeens uit de fles moet komen of
de champions in bierbeslag alleen
maar koud gegeten kunnen worden, of de luid zingende artiesten,
die zonder versterking van het geluid, 4000 bezoekers moeten over-

schreeuwen, of dat zeemanskoor
dat zonder begeleiding moet zingen, of de draaimolen die u zelf
moet aandraaien!
Ondenkbaar ……….en zolang Vos
Noodstroom Systemen in de buurt
is zal dit natuurlijk ook niet gebeuren!

De ondernemersvereniging heeft tot doel het behartigen van de belangen van de ondernemers in Ugchelen.
Momenteel zijn er 30 leden, die allemaal verschillende branches vertegenwoordigen.
De vereniging tracht haar doelen te bereiken door:
• te fungeren als aanspreekpunt voor allerlei instanties als het gaat om de belangen van de plaatselijke
ondernemers
• het opkomen - indien nodig - voor de belangen van de plaatselijke ondernemers, zowel voor individuele
hulp als voor de aanpak van gezamenlijke taken
• het organiseren van informatieavonden voor leden
• het organiseren van activiteiten bestemd voor de consument
• het sponsoren van bijzondere lokale activiteiten
• het ontwikkelen van een website
• het uitgeven van een eigen cadeaubon

Kortom de Ugchelenplaza is een actieve
ondernemersvereniging.
De ondernemensvereniging organiseert activiteiten voor haar leden
en voor consumenten. De vereniging bevordert de contacten tussen
de ondernemers onderling en komt op voor hun belangen.

Bon Draaimolen:
bij besteding € 5
1 rit gratis

Bon Hefbank:

ritten voor de prijs
van 2

Bon Suikerspin:
Bij aankoop suikerspin
of popcorn € 0,50
korting

