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Algemeen
Het jaar 2018 was niet het eenvoudigste jaar uit de 106 jarige geschiedenis van de vereniging. De
wisseling van horeca-exploitant in het dorpshuis heeft een zwaar stempel gedrukt op de inzet van het
bestuur.
In de ledenvergadering van 24 april werd afscheid genomen van de bestuursleden Conja van den
Heuvel en van Hans de Visser. Hans was het laatste jaar zowel waarnemend secretaris als
waarnemend voorzitter. Hans werd als beloning voor zijn jarenlange inzet door de ledenvergadering
benoemd tot erelid.
Stanny Schapendonk werd als voorzitter in functie verkozen maar de functie van secretaris bleef een
vacature, hetgeen het werken voor de overige bestuursleden vanaf dat moment niet eenvoudiger
maakte. Lars Lourenco begon als kandidaatsbestuurslid. Het bestuur vergaderde in 2018 12 keer.
Daarnaast zijn er diverse bijeenkomsten geweest waar de inzet van bestuursleden bij nodig was.
Het ledental staat per 31 december op 1064 leden.
In het najaar werd op 13 november een extra algemene ledenvergadering gehouden vanwege de
perikelen rond de exploitatie van het dorpshuis. Het netjes afwikkelen van het contract met de oude
horeca-exploitant en het afsluiten van een nieuw meerjarig contract met een nieuwe horeca-exploitant
mocht (statutair) niet door het bestuur worden gedaan zonder toestemming van de ledenvergadering.
Er werd een vertrouwenscommissie benoemd die mandaat kreeg om namens de ledenvergadering de
besluiten van het bestuur betreffende de horeca-exploitatie goed te keuren. Het resultaat is dat met
ingang van het nieuwe jaar Toon Hartgers en Gon Bakker als nieuwe horeca-exploitant gaan starten.
De vereniging houdt zich met een verscheidenheid aan activiteiten en evenementen bezig. Vele
vrijwilligers zetten zich daarvoor in. Het bestuur wil deze vrijwilligers heel hartelijk bedanken, want
zonder hen zijn al deze activiteiten niet mogelijk.
Hieronder een samenvatting, die vaak te kort doet aan het gebeurde. De volgorde is willekeurig.

Kerstlichtjes op oorlogsgraven
Op kerstavond is in samenwerking met stichting lichtjes op oorlogsgraven een nieuwe traditie gestart.
Onder muzikale begeleiding van de pipers en de midwinterhoornblazers liepen we naar de
oorlogsgraven op Heidehof. Hier werden, na een kort verhaal over één van de slachtoffers, door de
belangstellenden, de kaarsjes bij de graven geplaatst. We hebben zelfs het Canadese journaal
gehaald met een filmpje.

Oliebollen
De organisatie van de oliebollen had dit jaar een paar stevige hobbels op de weg. Het eerste verkoop
weekend konden we alleen de zaterdag maar open omdat er niet voldoende bakkers waren. Dit heeft
ook een positief effect gehad: er meldden zich diverse vrijwilligers om de baktechniek te leren.
Hierdoor konden alle verkoopmomenten goed ingevuld worden en met elkaar hebben we ruim 22
duizend oliebollen gebakken. De teller staat nu op ruim 941duizend oliebollen.

Vogelschieten
Zaterdag 21 april was het weer tijd voor het jaarlijkse vogelschieten. Mede door het mooie en droge
weer was de opkomst goed. Bij de jeugd was de complete vogel er in een uurtje af, bij de
volwassenen was de vogel relatief sterk en duurde het even doordat hij naar beneden kwam. Dit jaar
was de Familie Wensink weer de sterkste en mocht Nick dit jaar het stokje van zijn broer overnemen
en mocht hij zich Schutterkoning 2018 noemen.

Koningsdag
De Koningsdag begon met een gezellig muzikaal onthaal door Muziekvereniging Ugchelen. De vlag
van Ugchelen en de Nationale driekleur werden gehesen door bestuursleden en de dag werd
geopend met een korte toespraak. Vervolgens begonnen de kinderspelen.

Cultuur bij je buur
Dit jaar zijn we voor het eerst gastheer geweest voor dit evenement. Op de zondagmiddag kwamen
diverse geïnteresseerden luisteren naar iemand van het vertelgenootschap, band YNOT? en Lilian vd
Heuvel met poëzie. Omdat wij net te laat waren met het aanmelden als gastheer, stond UB niet in de
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speciale krant van cultuur bij je buur. Ondanks dat en een ander evenement in het dorp, zijn er
verschillende luisteraars naar de optredens gekomen.

Jeugd Ugchelens Belang (JUB)
Het jaar begon met een Carnavals –coladisco op vrijdag 9 februari. Er komen 124 kinderen op af. Dat
waren er meer dan vorig jaar en ze waren bijna allemaal verkleed. Een succes disco.
Het JUB deed mee aan de collecte voor Jantje Beton. Dat bracht € 355,25 op.
Bij de voorjaarsdisco van 23 maart waren zo’n 100 kinderen. Omdat de paasbingo als activiteit
geschrapt is, is er op deze avond een quiz gehouden. De kinderen vonden het leuk en iedereen kreeg
een chocolade ei als presentje aan het einde van de avond. Deze disco (1 week voor Pasen) staat
volgend jaar weer op het programma.
Aan de Paasactiviteit – eieren zoeken voor de peuters en de onderbouw hebben 78 kinderen
meegedaan. Dit jaar waren er 100 dozen met eieren gemaakt. De eieren worden in een bepaalde
buurt opgehaald, dat wisselt elk jaar.
Het weer was mooi op Koningsdag en de sfeer was goed. Er zijn 275 muntjes uitgegeven aan
kinderen/peuters die zich in hadden geschreven.
Vrijdag 14 juni was de laatste coladisco van dit schooljaar.
Het Scholenvoetbaltoernooi was op 12 september. Er deden drie jongensvoetbalteams aan mee. De
Eloy heeft als winnaar de wisselbeker meegenomen, de Bouwhof werd tweede en de Touwladder
derde. Het JUB gaat zich buigen over een andere vorm van een sportief toernooi tussen de scholen.
Op 5 oktober komen 59 kinderen uit groep 4 voor de eerste keer op de coladisco. Er zijn 150
betalende kinderen.
De Sinterklaasintocht werd een mooie dag waarbij er veel kinderen blij zijn gemaakt. ‘s middags waren
er 243 kinderen bij het feest en ’s avonds 158 kinderen bij de cola disco. Alles is goed verlopen.
Het JUB heeft veel sponsorgeld binnen gekregen waaronder een bijdrage van de dorpsraad. Met dit
geld is de pietenkleding weer op orde gebracht.

Publiciteit
Op Facebook heeft de vereniging zo’n 560 volgers. In elke publicatie van De Bron staat informatie
over de activiteiten van de vereniging. De website Ugchelen.nu/Ugchelens-Belang wordt voorzien van
nieuwsfeiten en foto’s. De totale website is zo’n 11.000 keer bezocht. Minder dan de helft van de
bezoeken was voor Ugchelens Belang. De piek daar was op 27 april.

SOOS 55+
De eerste Soosmiddag begon op woensdag 3 januari met een nieuwjaarsborrel.
De Paasmiddag met cabaretvoorstelling van Pandora was op 28 maart.
We verzamelden ons op 16 mei om 10:15 uur bij Ugchelens Belang voor het jaarlijkse reisje. Eerst
nog koffie of thee drinken met een heerlijke koek er bij, zodat we niet met een lege maag op reis
hoefden . Om elf uur vertrokken we richting Diepenheim, via de plaatsen Gorssel, Eefde en Lochem.
In Diepenheim brachten we een bezoek aan het ORANJEMUSEUM ‘HET NIEUWE HAAGHUIS’, waar
we verrast werden met weer koffie met een heerlijk oranjegebakje. We kregen volop de gelegenheid
om overal rond te kijken. Daarna ging de reis verder naar Hengevelde waar we bij Het Hof van Twente
konden aanschuiven bij een overheerlijke lunch met soep vooraf en met een originele Twentse
krentewegge! Na de lunch ging het verder naar Almen naar het Twente Kanaal. Hier gingen we aan
boord voor een boottocht van twee uur. De terugweg was nog een hele mooie route via Warnsveld,
Zutphen, Eerbeek, Loenen en Beekbergen
De Koersbalvereniging ‘De Cartoon’, uit Almere bezocht ons op 20 juni
Op de laatste middag voor de zomerstop op 11 juli zong het dialectkoor uit Oosterhuizen
Eerste middag na de zomerstop was 5 september. Een week later i.v.m. de crematie van een lid in de
week daarvoor.
Op 28 november was de Sinterklaasmiddag! Dit was weer een succes met Bert vd Heuvel en zijn
keyboard. Gezellige middag met een fantastische Bingo en iedereen ging met een cadeautje naar
huis. Met dank aan Deka-markt voor de chocoladeletters!
Het jaar werd afgesloten op 19 december met een Kerstmiddag. Weer in de kapel van Caesarea met
het Sokkenbuurt Zeemanskoor en een overheerlijk stampottenbuffet.
De plaatselijke Middenstand wordt weer hartelijk bedankt voor de bijdrage bij het Sinterklaas- en
Kerstfeest. Ook zijn we heel blij met de bijdrage vanuit het Noaberschap voor het elke woensdag
weer halen en terugbrengen van enkele van onze mensen.
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Dodenherdenking
Op 4 mei werd de jaarlijkse dodenherdenking gehouden in de Bronkerk en aansluitend bij de Kei in
Ugchelen. Na de plechtigheid in de Bronkerk liepen alle genodigden richting de Kei. Daar werden
toespraken gehouden en gedichten voorgelezen. Voorafgaand aan de twee minuten stilte werd het
taptoe signaal gespeeld en aansluitend het volkslied. Ook werden er diverse kransen gelegd en
volgde er een defilé door alle aanwezigen, die bloemen legden bij het monument.

Plaatsing kerstboom bij de Kei
Dit jaar werd de boom incl. de plaatsing en de verlichting gesponsord door Cargo. De heer Bakkenes
heeft alles geregeld en heeft aangegeven ook voor de komende jaren de kerstboom te willen
sponsoren. We zijn de heer Bakkenes hiervoor heel dankbaar. De stroom werd gratis geleverd door
buurman Denies.

ReparatieCafé Ugchelen
Net als in 2017 was het koffiezetapparaat het voorwerp dat het vaakst werd aangeboden, gevolgd
door de printers, huishoudelijke artikelen (o.a. mixers, tosti ijzers, strijkijzers en stofzuigers), diverse
lampen en het gereedschap (o.a. boormachines, schuurmachines en decoupeerzagen).
Al met al werden er 110 artikelen aangeboden. De meesten voor reparatie maar soms ook met de
vraag om hulp bij de bediening of voor de juiste instellingen.
De eigenaar van 56 apparaten (=51%) ging naar huis met een gerepareerd artikel of opgelost
probleem. Voor 20 (=18%) van de voorwerpen was duidelijk dat het niet te repareren was. Eigenaren
van 12 apparaten kregen het advies om een nieuw onderdeel te gaan kopen en voor 11 apparaten
was er wel een nieuw onderdeel te koop maar was de prijs te hoog in verhouding tot een nieuwe
aanschaf. De eigenaren kwamen voor 92% uit Ugchelen, de anderen uit de rest van Apeldoorn.
Om bekendheid te verhogen staat er bij Hubo Ugchelen een reclamebord en liggen er reclamekaarten
bij de Albert Heijn. Ook in de welkomstportalen, op de vier invalswegen, krijgt het bord van het
ReparatieCafé regelmatig een plaatsje.
Bij het team is een reparateur vertrokken. Als dank voor hun onbaatzuchtige inzet kreeg het team
(1 gastvrouw, 6 reparateurs en 3 organisatoren) een uitgebreide en heerlijke maaltijd aangeboden
door dhr Hu, eigenaar van restaurant ShaTin.
De gemeente gaf een financiële bijdrage waardoor het benodigde gereedschap aangeschaft kon
worden. Ook de uitgaven voor de publiciteit werden er door gedekt.
Het team heeft er het volste vertrouwen in dat er ook in 2019 een goed draaiend ReparatieCafé in
Ugchelen zal zijn. Wel zal er actief gezocht gaan worden naar vrijwilligers die het team reparateurs wil
komen versterken. Het ReparatieCafé is elke 1e en 3e woensdag van de maand open, behalve in juli
en augustus, van 10 tot 12 uur in dorpshuis Ugchelens Belang.

NL doet
10 maart is ons dorpshuis pauzepunt geweest van de wandelaars van NL doet. Een groep clienten
van Randerode werd gastvrij ontvangen met koffie/thee en door Noaberschap gebakken cake. Alle
betrokkenen vonden het erg geslaagd en voor herhaling vatbaar.

Back to the Future Summerparty
Op 8 juni werd het eerste feest in de nieuwe bezetting van de organisatie van de Därpsdoagen
Ugchelen gehouden als wijze van ‘test’ in UB. Samen met de coverband Run4Cover is er een feest
gehouden in zomerse sferen inclusief cocktails en opblaaskrokodillen. Met een opkomst van ongeveer
100 personen een mooie eerste ontmoeting met de inwoners van Ugchelen.

Därpsdoagen Ugchelen
Nadat de St. Zomerfeest in Ugchelen eind 2017 werd opgeheven is een klein deel van het toenmalige
bestuur op zoek gegaan naar een vervolg. Zo ontstond er in 2018 een nieuwe groep vrijwilligers, die
mede plaatsnamen in een nieuw bestuur van UB. Er werd een ambitieus plan opgezet om 3 dagen het
dorp in het teken van feest te zetten. Omdat dit nieuwe plan zo anders was dan de jaren ervoor, werd
ook de naam aangepast naar Därpdoagen Ugchelen. Achter het UB en de school stond vrijdagavond
in het tekenen van kinderen (die overnachtten in tentjes), muziek, zowel binnen als buiten. Zaterdag in
het tekenen van de verenigingen van Ugchelen met op het podium een modeshow, Ugchelen Got
Talent en een vol muzikaal programma in de avond, wederom zowel binnen als buiten en zondag in
het teken van ‘met elkaar ontbijten’ , de muziekvereniging en de zangkoren. Het prachtige zomerse
weer was een welkome toevoeging aan dit evenement van 3 dagen.
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