
Jaarverslag 2021     

 

2021 stond ook door de Covid-19 maatregelen voor onze Vereniging in de parkeerstand. 

Onze evenementen konden niet of minimaal met aanpassingen doorgaan. Dit jaarverslag 

zal een overzicht geven wat er wel gebeurde rondom onze vereniging. 

Bestuur 

Het bestuur heeft online vergadert en ook de voorjaar en najaar ALV moesten digitaal 

gehouden worden. De samenstelling van het bestuur bestaat in 2021 uit 7 personen: 

Voorzitter Marcel Telgen, Penningmeester Marco Buisman, Secretaris Monique Nijhof, 

Algemene bestuursleden Edith Brink, Tiemen Meijer, Marcel van Leur, Sanne v Beek. 

Harry Broekhuis, Jos Arendse en Joan van Buren namen afscheid waarbij Joan tijdens de 

Sinterklaasviering door het JUB extra in het zonnetje werd gezet.  

4 mei herdenking  

Kreeg een sobere invulling. In 2020 mocht deze helemaal niet gehouden worden en dat 

voelde voor niemand goed. Dit jaar was er een korte ceremonie: een toespraak door 

Harry Blom, de kranslegging namens de Ugchelense Bevolking, de taptoe en het 

Wilhelmus werden verzorgd door Wim Vlug en Jan Willem van Dokkum van de MVU en 

daarna konden de belangstellenden de bloemen neerleggen.  

 

Jeugdcommissie Ugchelens Belang 

Inrichting bestuur: 

Het JUB bestuur is in 2021 aangevuld met een 3 nieuwe leden:  

Anne-Grethe Stormorken, Jolanda Klopman en Bert van Dijken. 

Het bestuur is nu weer op een volwaardig niveau: 

Voorzitter:   Edith Brink 

Penningmeester:  Anne Grethe Stormorken 

Secretaris:   Bert van Dijken 

Algemene bestuursleden: Marjolein Mulder en Jolanda Klopman 

Na een lange periode van inzet voor het JUB en UB hebben we afscheid genomen van 

Joan van Buren en Wim Altink. 

 

Activiteiten: 

We hebben in 2021 niet ons reguliere programma kunnen uitvoeren als gevolg van de 

corona maatregelen. We hebben een aantal activiteiten moeten laten vervallen en soms 

hebben we het  in aangepaste vorm door kunnen laten gaan.  

 

Koningsdag: Alle corona maatregelen in acht genomen hebben we deze dag een 

gezinswandel/speurtocht georganiseerd. De start was bij Ugchelens Belang, de wandeling 

was ongeveer 5 kilometer lang en eindigde bij de Kei. Hier hebben we de ouders voorzien 

van een oranjebitter en de kinderen van een ijsbon van het IJskaffee.  

Het was een geslaagde dag waarbij ruim 60 gezinnen hebben deelgenomen aan de 

wandeling. 

Bij het eindpunt van de wandeling heeft het JUB ook actief leden geworven voor UB, hier 

zijn een aanzienlijk aantal aanmeldingen op binnen gekomen.  

 

Disco: op 29 september mochten we weer een disco organiseren. De animo hiervoor was 

overweldigend. Hier kwamen ruim 300 kinderen op af. Dit aantal was wel heel groot voor 

de beschikbare ruimte. Wel afgesproken dat we ons in het vervolg aan een maximum 



aantal deelnemers gaan houden. 

Voor deze grote opkomst hadden we begrip, het was na het versoepelen van de corona 

maatregelen weer een eerste grote groepsactiviteit. 

 

Kleedjesmarkt 9 oktober: We hebben dit jaar geen zeskamp georganiseerd, dit omdat 

de opkomst hier minimaal voor was. Dit hebben we vervangen voor een kleedjesmarkt. 

Hier waren ongeveer 60 kinderen op af gekomen om hun spullen te verkopen. Dit was 

een mooi aantal. Een volgende keer hopen we ook op wat meer “kopers”.  

 

Sinterklaas: In deze periode zijn de corona maatregelen weer aangescherpt. We hebben 

een sobere intocht door het dorp georganiseerd. De voorstelling in het dorpshuis hebben 

we in twee groepen opgesplitst om aan de richtlijnen te kunnen voldoen. Dit is ons goed 

bevallen om dit in twee groepen te doen, dus de kans is groot dat dit ook zonder corona 

maatregelen een vervolg gaat krijgen. 

Helaas moesten we de disco s ’avonds op het allerlaatste moment annuleren i.v.m. de 

corona maatregelen.  

Gelukkig hebben we in 2021 toch weer een aantal activiteiten kunnen organiseren met 

een grote opkomst, we hebben ook veel positieve reacties gehad, mensen waren blij dat 

er af en toe weer wat mogelijk was. Ondanks dat het soms in aangepaste vorm.  

 

Het ReparatieCafé  

 

Het RCU kon in 2021 slechts van september tot en met december haar deuren openen.  

De strenge corona maatregelen maakte het niet eenvoudiger: verplicht werken met 1,5 

meter afstand houden is al lastig en op het eind was een geldige Coronapas vereist. 

Sommige teamleden bleven daarom thuis en dat gold ongetwijfeld ook voor onze 

bezoekers. Het team bestond uit negen reparateurs en twee personen voor de 

ondersteuning. 

In totaal werden er 41 apparaten aangeboden. Ook dit jaar wonnen de 

koffiezetapparaten (5x)  gevolgd door de heggenscharen (4x), stofzuigers (4x) en de 

verschillende lampen (3x).  Maar ook bladblazers, boormachines, schuurmachines, 

naaimachines en een vijverpomp werden onderzocht. Een variatie aan apparaten en 

spullen die in huis en tuin gebruikt worden. 

De eigenaren van 24 apparaten kregen een gerepareerd apparaat terug. 6 apparaten 

waren te oud of te versleten om te repareren.  Vier eigenaren kregen het advies om 

terug te gaan naar de leverancier voor garantie of vanwege het specialistische karakter. 

De overige bezoekers kregen te horen welk onderdeel kapot was en of het nog te 

vervangen was, en zo ja, waar dat gekocht kon worden. De meeste bezoekers komen uit 

Ugchelen en directe omgeving (29) maar ook mensen uit Apeldoorn (10) of omliggende 

dorpen (2) weten ons steeds beter te vinden. 

 

Soos 55+UB, 2021 
 

 

Dit zal een kort verslag zijn, want de eerste helft van het jaar was er geen Soos, 

natuurlijk vanwege Covid-19. 

Nadat de versoepelingen waren aangekondigd, is er besloten om niet meer voor de 
zomerstop te beginnen. Dat zou dan maar om twee keer gaan. Dus op 1 september 2021 

is de Soos weer opgestart. Het ledenaantal is teruggelopen van 75 naar 58 leden. Dit 

kwam mede door Corona en vanwege een paar langdurig zieken en door enkele 

overlijdens. Door de toename van de besmettingen was er helaas in december 2021 en 
ook in januari 2022 wéér geen Soos! De Soos bestond op 11 juni 50 jaar! Maar toen was 



er geen Soos! Op 15 december zouden we het inhalen met een mooie Kerstmiddag. 

Omdat het ook in december niet door kon gaan, is door het bestuur besloten om het niet 

weer uit te stellen en alle leden een heel mooi Kerstpakket te bezorgen! Voor het 50-jarig 
bestaan had de penningmeester al enkele jaren gespaard en met dit geld zijn deze 

prachtige pakketten betaald! 

 

De organisatie van de Soos is er in 2021 wat anders uit komen te zien. Janny van Buren 
had besloten om na 22 jaar te stoppen als bestuurslid. De overige bestuursleden 

besloten daarna hetzelfde. 

Er is nu dus geen bestuur meer; we zijn gewoon een commissie van UB. We zijn verder 

gegaan met twee gastvrouwen, oud-bestuursleden Ali vd Hul en Sonja Goudkuil. Areke 
van Dam doet incidenteel wat secretariaatswerk, zoals het maken van dit verslag.  

Hiervoor is gekozen, omdat bij een vorige inventarisatie is gebleken dat er minder animo 

is voor bijvoorbeeld een Bingo- of Sinterklaasmiddag en ook het jaarlijkse reisje werd 

steeds moeilijker om te organiseren. Deze speciale middagen en het reisje hoeven nu 

niet meer georganiseerd te worden. 

De verschillende activiteiten bedruipen zichzelf met elk een eigen leider/leidster, zoals 
het biljarten, het bridgen en het koersballen. De gastvrouwen zorgen dat het allemaal 

goed loopt bij het klaverjassen en het spelen van Rummikub.  

We willen hier ook de bijdragen van de Noabers even noemen en deze vrijwilligers 

hartelijk bedanken voor het ophalen en weer terugbrengen van enkele Soos-leden. 

 

Oliebollen actie kreeg dezelfde invulling als in 2020. Naast de bakwagen werd het 

verkoophuisje weer ingezet om zo aan de covid maatregelen te kunnen voldoen. Er zijn 

weer veel oliebollen verkocht en dit jaar zelfs de miljoenste! Het is 7 weekenden buffelen 

geweest. Er was steeds goed overleg tussen de bakkers en beslagmakers. Als er twijfels 

waren dan werd met  Henry en Bauwkje ruggespraak gehouden of er wel of niet nog een 

extra baksel gemaakt moest worden. Soms kwam een tussen oplossing om een 1,5 

baksel te maken maar voor elk weekend was het beslag voldoende. Soms waren we een 

uur eerder gesloten omdat het razend druk was geweest.    

Dit jaar zijn er 93 baksels weggewerkt ( ruim 30.000 oliebollen )  en in 1 daarvan zat de 
miljoenste oliebol.  Dit jaar was ook het laatste jaar dat we op de parkeerplaatsen bij de 

AMI Kapsalon mochten staan. Door de ruimte die wij innemen met de bakwagen, 

verkoophuisje en het aggregaat werd het voor de klanten van de kapsalon steeds lastiger 

om te kunnen parkeren.  Er wordt nu bekeken waar we kunnen staan dus dat wordt nog 
vervolgd.  

 

 

Kerstlichtjes op oorlogsgraven: 

Op kerstavond zijn er weer in samenwerking met stichting lichtjes op oorlogsgraven  

lichtjes geplaatst bij de oorlogsgraven. Onder muzikale begeleiding van de pipers en de 

midwinterhoornblazers liepen we naar de graven. Hier werden, na een kort verhaal over 

1 van de slachtoffers, door de belangstellenden, de kaarsjes bij de graven geplaatst.  

  

 

Jaarverslag 2021 van de Commissie Aantrekkelijkheid van het Lidmaatschap 

In 2021 waren er door de Covid-maatregelen geen geschikte of passende UB-activiteiten 

meer om te werven, zodat de commissie uiteindelijk alleen de oliebollenverkoop actie kon 

aangrijpen om aan het werk te gaan. De verwachtingen waren vooraf niet hoog 
gespannen. Dit omdat de werving zich ook in 2020 ook al op deze activiteit had 

geconcentreerd en toen maar liefst 150 nieuwe leden opleverde. Het aantal nieuwe 



vissen in de vijver was daarmee een heel stuk verminderd. Ook kon niet op elke 

verkoopdag worden geworven. De beschikbare capaciteit onder de wervingsleden was dit 

jaar lager dan vorig jaar. Dit niet alleen door persoonlijke omstandigheden, maar ook 
omdat leden volop meedraaiden in de oliebollenkraam zelf. Toch was het resultaat al met 

al heel positief. Er zijn 57 nieuwe aanmeldingen geregistreerd tijdens de actie waaronder 

relatief veel jonge gezinnen. Ook hebben zich een aantal leden spontaan via de website 

aangemeld zodat het eindresultaat van alle werving sinds de start in november 2020 op 
225 nieuw leden staat. Onze ambitie van eind 2020: - op naar de 250 nieuwe leden- is 

daarmee binnen handbereik. Die mijlpaal willen we graag bereiken tijdens de leuke en 

attractieve UB activiteiten in 2022! 

 


