
Vrijdag is 11 oktober is het 
weer de tweede vrijdag van 
de maand en staat de Duiker 
van 16.30 tot ongeveer 18.30 
uur open voor ieder die in ge-
sprek wil gaan met een be-
kende of een onbekende, die 
daar ook aanschuift. Kom ook 
eens binnen, het eerste kopje 
koffie of thee is gratis. En mis-
schien kunt u daarna tegen 
een kleine vergoeding een 
soepje of snackje mee-eten.

Inlichtingen bij Toos 
Kwappenberg, tel. 5331327

Van vrijdag 25 oktober t/m 
zaterdag 7 december zijn de 
verschillende vrijwilligers van 
vereniging UB weer druk in 
de weer om heerlijke oliebol-
len te bakken.

Wilt u ook helpen als bakker, 
verkoper, koerier of beslag-
maker, of wilt u meer informa-
tie? Stuur dan een mail naar: 
ub.ugchelen@gmail.com

alleen naar huis
langs de open deuren
van een feestzaal

Nico van Dam

Uitgever: Bronkerk Ugchelen Woensdag 09 oktober 2019 - 56e jaargang nr. 16

Drukte van (Ugchelens) Belang

Ugchelse Haiku

‘Het heeft Zijne Majesteit de 
Koning behaagd…’, zo klinkt 
het jaarlijks op Koningsdag. 
Veel  landgenoten worden in 
het zonnetje gezet vanwege 
het vrijwilligerswerk en ont-
vangen als blijk van waarde-
ring een ‘lintje’ en de titel Lid 
in de Orde van Oranje-Nas-
sau.

Op zondag 29 september 
klonk het na de kerkdienst in 
de Bronkerk in Ugchelen. Van-
wege de jarenlange inzet als 
vrijwilliger binnen en buiten 
de kerk ‘heeft het Zijne Majes-
teit behaagd’ om mevrouw A. 
van der Hart, kortweg Anja, te 
onderscheiden met een lintje. 

Voor haarzelf heel onver-
wacht, maar voor de mensen 
om haar heen niet. Eindelijk, 
‘…zij verdient het.’, is de veel-
gehoorde opmerking.

Lees verder op pagina 7 >>

Anja van der Hart Koninklijk onderscheiden

Ook editie 2019 Kunstroute een succes

UB zoekt vrijwilligers 
voor oliebollenverkoop

Vrijdaginloop

Foto: Jan Peter Willemsen

De Kunstroute kende een zonnige 
zaterdag en zompige zondag…  Er 
waren veel mensen onderweg, van 
wie de meesten ook bij Marius van 

Dokkum gingen kijken. Hij gunde 
zijn bezoekers met een speciale 
opstelling een bijzonder kijkje in 
zijn atelier. Volgende Bron een 

fototerugblik. Veel foto’s van het 
Fotografencollectief op de website 
van de Kunstroute.

Foto: Theo Logtenberg
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DE BRON
KERK- EN DORPSBLAD
Verspreiding in Ugchelen: 
om de 14 dagen huis-aan-huis
Oplage: 2650 exemplaren
De Bron digitaal: www.bronkerk.nl 
Opmaak: Lutim, www.lutim.nl 
Druk: VESO, www.vanelst.org 

Eindredacteur van deze Bron:
Hester Altink, tel. 06-14930648
Eindredacteur volgende Bron:
Jan van Middendorp, tel. 5333672
Fotograaf van deze Bron:
Theo Logtenberg, tel. 5336253
Fotograaf volgende Bron:
Dirk Reiding, tel.5336538
Volgende Bron verschijnt op 23 okt.
Kopij en advertenties via:
ugchelendebron@bronkerk.nl 
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 14 okt. 19.00 uur 
Coördinator advertenties:
Teun van Amersfoort, tel. 5411491
Bezorgklachten en abonnement buiten
Ugchelen: M. Ditzel, tel. 06-50525501

PRAKTISCHE GEGEVENS KERK
Kerkelijk centrum:
“Bronkerk” en “De Duiker”
Hoenderloseweg 10, 7339 GH
tel. 5334859
Beheerder M. Ditzel
privé tel. 06-50525501
Predikanten: 
Ds. A.R. Davelaar,
Tel. 06-12837524 predikantRD@bronkerk.nl
Ds. E. van Iperen, tel. 8438214
predikantEI@bronkerk.nl 
Kerkelijk werker: 
R. Groen, tel.06-18270616 
kerkelijkwerker@bronkerk.nl  
Kerkenraad:
Voorz.: Mw. A. van der Hart, tel. 5417571
Secr.: C. de Winter, tel. 5414293
scribaKR@bronkerk.nl 
Kerkelijk bureau: voor collectebonnen
en vragen: kerkelijk.bureau@bronkerk.nl
Voor dringende zaken:
tel. 5411491 of 06-15017286
Bankrekeningen: Bronkerk Ugchelen
NL36INGB0000833184 en 
NL88RABO0303318635 
Meldpunt ziekte/herstel Bronkerkleden
mevr. B. Rigterink, tel. 5333718
meldpunt@bronkerk.nl 
Meldpunt overlijden tel. 06-50525501
Meer informatie: zie Informatiegids
Bronkerk of www.bronkerk.nl

PRAKTISCHE GEGEVENS DORP
Politie Ugchelen:
Wijkagent: Petra van Doorn, 0900-8844
spreekuur dinsdag 18.30-19.30 uur
Vereniging Dorpsraad Ugchelen:
Secretaris en ledenadministratie:
Leo Mooijman, tel. 5428066
E-mail: info@dorpsraadugchelen.nl
Noaberschap Ugchelen
Wineke Blom, tel. 06-41816541
Floortje v.d. Heijden, tel. 06-41808328
Annemieke Debets, tel. 06-14976776  
Vereniging Ugchelens Belang:
Dorpshuis: tel.nr.: 5335144
E-mail: secretaris@ugchelensbelang.nl 
Huisartsen:
Huisartsenpraktijk Oosting en Flenter
Bogaardslaan 56, tel. 5333361
Huisartsenpraktijk Ugchelse Kei
C.J. Haverkamp en T. Mons
Bogaardslaan 56, tel. 5331510
Tijdens avond, nacht en in het weekend
tel. 0900-600-9000
Alarmnummer: 112

DORPSMELDPUNT
U kunt uw melding zowel telefonisch als 
schriftelijk doorgeven aan de secretaris van 
de Dorpsraad op telefoonnummer (055) 542 
80 66 of per Email info@dorpsraadugchelen.nl
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Geen vrolijk thema, de 
gevangenis. Welbeschouwd 
gaat dat vooral over 
gebeurtenissen waar de politie 
bijgehaald is en waarover de 
rechter moest oordelen en straf 
moest geven op iets dat soms 
helemaal niet goedgemaakt 
kan worden. Maar gevangenis 
en misdaad zijn ook bijzonder 
boeiende onderwerpen, want 
elke dag staan de kranten er 
vol van. Kennelijk verplaatsen 
we ons gemakkelijk in kwesties 
over recht en onrecht. Geen 
vrolijk thema dus, want je zal 
zelf maar slachtoffer zijn van 
een misdrijf of iemand in je 
directe omgeving. Dan herinnert 
het thema gevangenis je aan de 
pijn, het verdriet en de frustratie 
waar je destijds door toedoen 
van anderen (en jezelf?) mee te 
maken kreeg. 

Ik ken en herken dit alles, maar 
dan vooral van de andere 
kant, namelijk van de kant 
van de mensen die ik als RK-
justitiepastor in de gevangenis 
tegenkom. ‘Ik was gevangen 
en gij hebt Mij bezocht’, houdt 
Jezus ons voor. Dat bezoeken 
staat niet los van dat andere 
woord van Jezus: ‘Ik ben 
gekomen om gevangenen te 
bevrijden.’ Het vraagt van iedere 
bezoeker van de gevangenen 
om niet te oordelen, maar om te 
luisteren naar het verhaal dat de 
gevangene vertelt, en wel naar 
hele verhaal. Het verhaal waar 
ook slachtoffers deel vanuit 
maken.

In het Kerkcafé van 13 oktober 
wil ik, justitiepastor Fons 
Flierman, graag met u het hele 
verhaal verkennen van mensen 
die in de gevangenis terecht 
gekomen zijn en van al degenen 
die daar bij betrokken zijn. Vanaf 
19.45 uur staat de koffie klaar, 
het programma begint om 20.00 
uur.

Van harte welkom!

Zaterdag 12 oktober
ONZE LIEVE VROUWEKERK, 
Hoofdstraat 18, Apeldoorn.
16.30 uur: Eucharistieviering. 
Pastoor Hermens, samenzang.

Zondag 13 oktober.
BRONKERK 
10.00 uur: ds. A.R. Davelaar.
16.00 uur: Feestje in de kerk
19.30 uur: Gebedskring.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering. 
Pastoor Hermens, Gregoriaans.
RANDERODE
10.30 uur: Prot. Viering. Ds. E. 
Idema.

Zaterdag 19 oktober 
ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur: Eucharistieviering. 
Pastor Sebastian. Cantor.

Zondag 20 oktober.
BRONKERK
10.00 uur: ds. E. van Iperen. 
Koffie drinken na de dienst.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering. 
Pastor Sebastian. Credo.
12.00 uur: Doopviering. Diaken 
R. Dashorst.
RANDERODE
10.30 uur: Prot. viering. Mw. M. 
Hoekstra, m.m.v. KSH Ensem-
ble.

VAN DE BRONKERK

Zondag 13 oktober: 
In deze dienst gaat onze eigen 
predikant ds. Regina Davelaar 
voor.
Uit Kind op Zondag: Wat denk je 
dat ik voel?
David is lang door Saul opge-
jaagd. Toch is hij heel verdrie-
tig wanneer een bediende hem 
vertelt dat koning Saul dood is. 
2 Samuël 1: 1-16
Diaconie collecte: Werelddiaco-
naat - Colombia.
Uitgangscollecte: Stichting 
Leergeld.

Zondag 20 oktober
Ds. Eline van Iperen is vandaag 
onze voorganger.
Uit Kind op Zondag: Wie be-
paalt dat?

David wordt koning over Israël. 
Hij neemt plaats op de troon 
nadat koning Saul gestorven is. 
Koning David is gekozen door 
God en door de mensen. 2 Sa-
muël 5: 6-16
Diaconie collecte: Eigen diaco-
nie.
Uitgangscollecte: Stichting 
Leergeld.

BEREIKBAARHEID PREDI-
KANTEN
Ds. Regina Davelaar: bij voor-
keur op maandag, dinsdag en 
donderdag - 
06 12837524
Ds. Eline van Iperen: bij voor-
keur ’s morgens op maandag 
tot en met vrijdag - 055 8438214

Op donderdag 19 september vertrok de werkgroep 
ouderen van de Bronkerk met een volle bus richting 
Maarssen. Daar aangekomen ging men aan boord 
van de River Cloud en werd er genoten van een lek-
ker kopje koffie en thee met heerlijk appelgebak.
Er heerste aan boord een gezellige sfeer. Er werd 
gezellig gekletst, gelachen, genoten van het gebak, 
gefotografeerd en je zag mensen in stilte genieten 
van alles wat voorbij kwam.
Al vlug daarna gingen veel mensen op het dek zitten 
en genoten ook daar van het varen op de Vecht,
van de prachtige buitens, de natuur, het werkelijk 

schitterende weer en van elkaar.
Na twee uur varen ging de bus weer richting ‘t Wapen 
van Haarzuylen, waar de groep gastvrij werd ontvan-
gen en het opnieuw genieten was, maar nu van een 
lekkere maaltijd en drankje natuurlijk.

Rond 20.30 uur was iedereen weer terug bij de Bron-
kerk  in Ugchelen. Moe, maar voldaan. Of zoals één 
van de gasten zei: dit was een dag met een gouden 
randje!

Werkgroep ouderen Bronkerk

Kerkdiensten
BIJ DE DIENSTEN

Thema: Verhalen
uit de gevangenis

Zondag 13 oktober

Deze weken lezen we over 
David. David wordt koning 
over Israël. 
Zal zijn koningschap ten 
dienste staan van God en 
mensen, of gaat het om zijn 
eigen glorie?
Een vraag van alle tijden; ook 
in onze dagen moeten leiders 
en bevolking zich deze vraag 
(blijven) stellen!

Busreis Bronkerk 2019
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Op 3 september is op verzoek 
van een verontruste ouder een bij-
eenkomst georganiseerd door de 
dorpsraad voor ouders waarvan de 
kinderen niet op een basisschool 
in Ugchelen geplaatst kunnen 
worden en dus elders naar school 
moeten.  Al enige tijd is de dorps-
raad actief om dit onderwerp bij de 
gemeente en de schoolbesturen 
op de agenda te zetten en te hou-
den.
Tijdens de bijeenkomst, waarbij 
een vijftiental ouders aanwezig 
was, is de problematiek uitvoerig 
besproken en zijn diverse aspecten 
de revue gepasseerd. Belangrijke 
punten waren o.a. dat de kinde-
ren nu niet kunnen opgroeien met 
klasgenoten uit het eigen dorp. Het 
sociale aspect van de basisschool 
krijgt zo een heel andere dimensie. 
Ook het verkeersaspect met daar-
aan gekoppeld het milieuaspect 
kwam ter sprake. Men moet nu 
verplicht de kinderen gedurende 
langere tijd naar een andere school 
brengen, maar ook van buiten Ug-
chelen zijn er verkeersstromen 
naar de scholen in ons dorp.
Het is de dorpsraad helaas ook 

bekend dat jonge gezinnen uitein-
delijk niet hebben gekozen om in 
Ugchelen te gaan wonen omdat 
de kinderen hier niet op school ge-
plaatst konden worden. Een afge-
leide hiervan is dat van sommige 
Ugchelenaren de al ver gevorder-
de verkoop van hun huis dus niet 
doorging.
Met deze en alle andere argumen-
ten waarom een kind in het eigen 
dorp naar school zou moeten kun-
nen is de voorzitter van de dorps-
raad op 5 september in wederom 
in gesprek gegaan met de ver-
antwoordelijke wethouder en de 
verantwoordelijke gemeenteamb-
tenaar. Uit dit gesprek zijn beslist 
geen concrete toezeggingen of op-
lossingen gekomen. De gemeente 
heeft blijkbaar de schoolbesturen 
aangeschreven om onderzoek te 
doen naar het plaatsingsbeleid en 
de bestaande wachtlijsten. Deze 
hebben tot eind dit jaar de tijd om 
met antwoorden te komen en voor 
die tijd worden er geen andere 
stappen ondernomen.
De dorpsraad houdt dit dossier 
hoog op de agenda en zal van de 
verdere voortgang berichten.

In de bestuursvergadering van 25 
september 2019 kwam onder meer 
aan de orde:
Bouwhofmolen. Helaas is er nog 
geen oplossing om een goed zicht 
op de molen weer mogelijk te ma-
ken. Het geplaatste hek verspert 
nog steeds de toegang. Er worden 
nog wel gesprekken gevoerd tus-
sen de gemeente en de stichting 
vrienden van de Hamermolen, 
maar daarmee is de blunder van 
de gemeente(medewerker) nog niet 
hersteld. 
Speelveldjes. In de wijk de Bra-
mel is onlangs op aangeven van 
de buurtbewoners en met steun, 
waaronder een financiële bijdrage, 
van de dorpsraad een speelveldje 
voorzien van een aantal nieuwe ap-
paraten. Binnen Ugchelen liggen er 
nog meer wensen voor vernieuwing. 
Wensen en ideeën vanuit de buurt 
zijn hiervoor uiteraard van harte wel-
kom. De dorpsraad zal dit inventari-
seren en samen met de gemeente 
bezien wat de (financiële) mogelijk-
heden zijn. 
Transferium. In de laatste bijeen-
komst met de gemeentewerkgroep 
zijn een 7-tal opties gepresenteerd, 
waaronder ook nog steeds de op-
ties aan de Hoog-Buurloseweg. Het 
traject is nu dat dit wordt voorgelegd 
aan het college, zij hun besluit be-
spreken in de raad en er eind no-
vember een  definitief besluit zou 
moeten liggen. Vanuit de dorpsraad 

zal in een van de volgende publica-
ties van De Bron een artikel hierover 
worden geplaatst, maar ook infor-
matie aan de omliggende bewoners 
zal worden gezonden. 
Scholen. De voorzitter van de 
dorpsraad heeft gesproken met 
verontruste ouders en is ook weer 
in gesprek geweest met de ver-
antwoordelijke wethouder. Uit dat 
laatste gesprek kwamen eigenlijk 
geen nieuwe positieve berichten. Bij 
de gemeente wacht men nu op de 
uitslag van een onderzoek door de 
schoolbesturen, die eind dit jaar ant-
woorden moeten geven. De dorps-
raad zal in de tussentijd zeker dit 
onderwerp blijven agenderen in de 
hoop dat er een positieve oplossing 
zal komen.

Ook dit keer was het een vergade-
ringen met een veelvoud aan on-
derwerpen over het leven en wonen 
in ons mooie dorp Ugchelen. Wilt 
u ook een bijdrage leveren aan het 
verbeteren van de leef- en woonom-
standigheden in uw dorp, wordt dan 
gratis lid van de Vereniging Dorps-
raad Ugchelen. Dat kan via onze 
website 
https://dorpsraadugchelen.nl/lid-
worden of door een brief te sturen 
naar Dorpsraad Ugchelen, Postbus 
3138, 7339 ZG Ugchelen. Met uw 
steun, zal onze Ugchelense stem 
nog “luider” klinken binnen de ge-
meente Apeldoorn.

OKTOBER 2019
8 oktober : Schoonmaken Geurtssprengen
15 oktober : Besloten bestuursvergadering Dorpsraad
NOVEMBER 2019
2 november : Schoonmaken Eendrachtsspreng in de Goud-
vink
8 november : Vrijwilligersavond DR (Op uitnodiging)
19 november : Besloten bestuursvergadering Dorpsraad
DECEMBER 2019
10 december : Schoonmaken Koppelsprengen
17 december : Besloten bestuursvergadering Dorpsraad
JANUARI 2020
4 januari : Nieuwjaarsbijeenkomst DR/UB
11 januari : Schoonmaken Winkewijert
21 januari : Besloten bestuursvergadering Dorpsraad
FEBRUARI 2020
18 februari : Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

Elke dinsdag van 18.30 tot 19.30 uur is de wijkagent aanwezig in UB.
De activiteiten van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen worden voor ver-
slaglegging veelvuldig op beeldmateriaal vastgelegd. Indien u deelneemt 
aan of aanwezig bent bij deze activiteiten, geeft u de vereniging op grond 
van de AVG toestemming voor het maken van foto’s en filmbeelden en 
voor het gebruik, publicatie en de opslag daarvan

Agenda

Geen plek Ugchelse kinderen
 op basisscholen in Ugchelen

Speelplaatsje aan Den Bramel 
opnieuw ingericht

Waarover sprak dorpsraad?

De initiatiefnemers hadden gezorgd voor koffie en tijdens de pauze kwamen 
al veel omwonenden, zowel groot als klein, even een kijkje nemen. 

Na een lange voorbereidingstijd is nu het speelplaatsje achter Den Bramel 
en Middachten nu opnieuw ingericht. Twee jonge moeders vonden dat het 
speelplaatsje niet meer voldeed voor jonge kinderen. Zij namen contact op 
met de Dorpsraad en gezamenlijk met medewerking van alle omwonenden 
is een schetsontwerp gemaakt, waar iedereen zich in kon vinden. Belangrijk 
punt was dat via het speelplaatsje de achterzijde van de aanliggende wonin-
gen bereikbaar moest blijven voor de hulpdiensten en dat is gelukt. 
Onder grote belangstelling van oud en jong heeft de gemeente met onder an-
dere een indrukwekkende tractor de bestaande schommel verplaatst en een 
nieuwe glijbaan geplaatst. Ook staat er nu een wipkip en een bankje zodat de 
(groot)ouders het kleine spul dat aan het spelen is in de gaten kan houden.

NIEUWS VAN DE DORPSRAAD
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Overweging bij  Lucas 16, 19-31 

Daar lag ze, alleen op een tweepersoonska-
mer, op een oncologische verpleegafdeling 
van een groot regionaal ziekenhuis. Een jonge 
Oost-Europese vrouw van 20 jaar, ernstig ziek 
te gevolgen van een bizarre tumor. Een rustige 
eenvoudige vrouw die op zachte toon haar situ-
atie steeds met haar ouders besprak. Ze waren 
voor een familiegebeurtenis  in de oude auto 
van haar vader naar Nederland afgereisd. Ze 
kon alleen met een dure kuur geholpen wor-
den, in ons land voorradig , in haar land alleen 
in een  dure privékliniek voorradig. Wilde ze 
thuis komen dan moest er sowieso eenmalig 
een forse kuur gegeven worden. 
In de gang, schuin tegenover haar kamer lag op 

een eenpersoonskamer een rijke, wat schreeu-
werige ondernemer van middelbare leeftijd met 
een sombere prognose. Hij had zich van de we-
reld afgekeerd en nam zijn ziekte mokkend op 
zich.  Vanwege een ernstige gebeurtenis elders 
op de afdeling was zijn eenpersoonskamer no-
dig en moest hij naar de kamer van de Oost-
Europese vrouw verhuisd worden.  Mokkend 
en mopperend onderging hij de oversteek. Het 
bedgordijn tussen hen in moest dicht en hij 
keerde zijn rug naar haar toe. Met haar wilde hij 
niets te maken hebben. 
Hij raakte in de dagen daarna geïntrigeerd door 
deze vrouw en haar familie die in tegenstelling 
tot hem alles, uiterlijk althans, rustig onderging. 
Hij begreep uit de gesprekken van de artsen en 
de verpleegkundigen dat ze in ieder geval een 

kans had om te overleven als de kuren voort-
gezet zouden worden, hij begreep ook dat het 
om heel veel geld ging, voor die mensen totaal 
onbetaalbaar. 
Er volgde twee doorwaakte nachten waarin hij 
merkte dat in zijn ziel een gordijn met zachte 
hand opengetrokken werd. Hij wist wat hem te 
doen stond en er overviel hem een nooit eerder 
ervaren gevoel van  innerlijke rust. Zijn vrouw, 
hun notaris, behandelend artsen en de afde-
lingsmanager werden in zijn complot betrok-
ken. Het benodigde geld werd  door de notaris 
naar de Oost-Europese familie overgemaakt. 
In zeldzame rust en berusting stierf hij een 
week later in het hospice; zij overleeft en er-
vaart iedere dag als een geschenk van Verre. 

GJ Disberg.

Het gordijn

Anja van der Hart Koninklijk onderscheiden

OVERWEGING

>> Vervolg van voorpagina

Voordat Anja in Ugchelen kwam 
wonen heeft zij al een ‘lang le-
ven’ vrijwilligerswerk er op zitten. 
Vanaf 1963 doet ze dat in bin-
nen- en buitenland. Ruim twintig 
jaar in Libanon, verantwoordelijk 
voor het wel en wee van wees-
kinderen die in de burgeroorlog 
alleen achter bleven. 
Na haar buitenlandse periode, 
terug in Nederland, studeert ze 
eerst theologie waarna ze in 
dienst komt van achtereenvol-
gens de Raad van de Zending 
(secretaris) en Schiphol (lucht-
havenpredikant). Ook tijdens 
deze periode blijft Anja als vrijwil-
liger actief op diverse  plaatsen.
Vanaf haar komst naar Ugchelen 
in 2006  zet zij zich op velerlei 
wijze in voor de Bronkerk, maar 
ook voor de gemeenschap in Ug-
chelen en  Apeldoorn.
Vanuit haar verbondenheid met 
andere culturen organiseert zij 
mede de ‘Dag van de dialoog’ 
in Apeldoorn. Door haar ervarin-
gen in landen waar de nood van 
mensen niet gezien wordt en een 
mensenleven niet telt, kent zij de 
kwetsbaarheid van het leven. In 
korte tijd legt zij relaties en bouwt 
contacten op met mensen die 
zich bezig houden met de kwets-
baren in onze samenleving.  
In de Bronkerk is zij als vrijwil-
liger een spin in het web. Als  
voorzitter van de beroepings-
commissie in 2008, als voorzitter 
van de kerkenraad sinds 2016. 
En waar nodig springt zij in: bij 
het pastoraat, het leiden van 
gespreksgroepen, op de preek-
stoel, kindernevendienst… etc.  
Vanaf 2008 heeft Anja in ver-
schillende functies ook vorm en 

inhoud gegeven aan De Bron en 
daardoor aan de sociale cohesie 
in kerk en dorp. Altijd ten dienste 
van de naaste en de samenle-
ving. De interesse in mensen 
en de wijze waarop zij mensen 
zowel binnen als buiten de kerk 
weet aan te spreken is ook te 
zien in haar  herhaaldelijk belan-
geloos verstrekte medewerking 
aan de 4 mei-bijeenkomsten in 
Ugchelen. 
Haar niet aflatende zorg en aan-
dacht voor mensen in moeilijke 
levensomstandigheden maken 
haar geliefd en buitengewoon 
waardevol in kerk en samenle-
ving. Meer dan een lintje waar-
dig.

Warner Bruins 

Anja werd volledig verrast door de uitreiking van het lintje en was geraakt door de mooie woorden. Dank-
baar nam ze het lintje in ontvangst van locoburgemeester Detlev Cziesso.

Foto’s: Jan Peter Willemsen
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De toneelvereniging is weer druk aan het repete-
ren voor een nieuw blijspel en wel een ‘echt’ blij blij 
spel!  Zo vertelt het bestuur me dat, ’t is druk nu ze 
over 14 dagen, op vrijdag 1 en zaterdag 2 novem-
ber, al weer op het toneel staan.  Het stuk heet:  “ 
Gezelschap gevraagd. ”
Eigenlijk is dat een naam, die verder draagt (daar 
hadden jullie nog niet aan gedacht?)  Jan Schone-
wille en Henk Havekes zijn namelijk zeer dringend 
op zoek naar manlijke leden! Er zijn vast mensen 
uit Ugchelen of daarbuiten, die het heerlijk vinden 
om eens iemand anders te zijn op het toneel!  Dus  
met ‘Ernst en Luim op het podium is werkelijk een 
hele bijzondere ervaring  en……    veel plezier!  Jul-
lie kunnen rekenen op veel steun uit de vereniging. 
Laat zo’n mooie vereniging niet in de steek!!
Jan Schonewille vertelt me ondertussen, dat hij 
heeft meegewerkt aan de laatste ‘Open Monumen-
ten Dag’.  “Dat was zo gaaf” enthousiast praat de 

“Prins Hendrik” (dat speelde hij), verder. Al eerder 
hebben de leden van deze vereniging meegewerkt 
aan historische projecten.  Nu zat deze enthousi-
aste  voorzitter in een prachtige koets met Yvonne 
de Vries, de moeder van het O.M.D. zoals Jan dat 
verwoordde.  Hij gaf Yvonne een prachtige oorkon-
de helemaal in stijl!
Ondertussen praat Henk Havekes de secretaris, 
me bij over de naderende toneelvoorstelling.  Ernst 
en Luim bestaat uit vrijwilligers en alles wordt door 
de leden gedaan souffleurs, requisieten en kleding, 
het geluid, maar ook het timmerwerk voor het decor 
en de verloting aan het eind van het blijspel. Het is 
een hechte groep, waar het gezellig toeven is. De 
twee avonden zijn altijd uitverkocht!
Geef u op aankomende toneelspelers, twijfelaars 
mogen komen ‘snuffelen’ op de dinsdagavonden!!

Tineke van den Hazel 

Ernst en Luim vraagt gezelschap

Genieten van genoeg

Zaterdag 12 oktober a.s. geeft 
het vrouwenkoor Knap Eigen 
Wijs een concert in het dorps-
huis Ugchelens Belang. Onder 
leiding van de enthousiaste 
dirigent Marlies Tiemens zijn 
er nieuwe engelstalige lied-
jes ingestudeerd. Naast het 
optreden van het koor is er 
een gastoptreden van Wiebe 
Westra en aan het eind van de 
avond een verloting met mooie 
prijzen!!!!

Het concert begint om 20.00 
uur en de zaal is open vanaf 
19.30 uur. De kaarten kosten 
5 euro inclusief thee of koffie 
en zijn te bestellen via de mail; 
eveliengeurts@kpnmail.nl of 
zijn verkrijgbaar op de avond 
zelf bij de ingang van de zaal.

Woensdag 16 oktober, 20.00 
uur in de Bronkerk. Voor meer 
info: www.bronkerk.nl

Op zaterdag 26 oktober houdt 
het Griezelteam van café De 
Kleine Jongen net als vorig 
jaar een Halloweentocht voor 
kinderen van 0 tot en met 13 
jaar. Start- en eindpunt is op 
pleintje bij het café aan de 
Molencatenlaan 12b. Aanvang 
17.30 uur.

Dit jaar kent de tocht leuke 
verrassingen. De kinderen 
gaan nog steeds van deur tot 
deur, maar moeten onderweg 
spelletjes doen om stempels 
te verdienen. De eerste stem-
pel kan verdiend worden door 
het oplossen van een woord-
zoeker. Bij het eindpunt krijgen 
de kinderen wat te eten en te 
drinken. Voor de ouders is er 
ook eten en drinken genoeg, 
maar die moeten er voor be-
talen.

Meedoen kost twee euro per 
kind. Opgeven tot 18 oktober 
op de facebookpagina Hal-
loween in Ugchelen d.m.v. een 
persoonlijk bericht.

Vrouwenkoor 
Knap Eigen Wijs
in Dorpshuis

Halloween
in Ugchelen

De mens zien - reflectie 
op 25 jaar verpleeghuis - 
ds Evert Idem

Wow, wat een energie en en-
thousiasme op zondagmorgen 
29 september. De startzondag 
startte met koffie/thee en de ei-
gen vaste plek was er niet meer 
bij. We gingen met elkaar in ge-
sprek over duurzaamheid, onze 
aarde, verspilling van voedsel, 
vervuiling, de klimaatcrisis en luis-
terden naar Erwin van Asselt over 
de buurtbuik (www.buurtbuik.nl). 
De werkgroep zette ons aan het 
denken en liet ons ervaren dat ge-
loof nauw verbonden is met ons 
dagelijks leven en de keuzes die 
we maken. Dit keer geen psalmen 
en gezangen maar pop songs van 
Michael Jackson die Paul Gelder-
loos met een groep enthousiaste 
zangers had ingestudeerd, zoals 
de Earth Song en Heal the world. 

Wat komen die teksten dan dicht-
bij, raken ze je en worden het ge-
beden. Hoe moet het verder met 
onze aarde die ten onder dreigt 
te gaan aan oorlogen, ideolo-
gieën die uit zijn op eigenbelang 
en machtsmisbruik, egoïsme, 
verspilling en vervuiling. Wat kun-
nen wij daar aan doen, hoe klein 
en bescheiden ook? En wat is de 
rol van de kerk? Hebben wij niet 
een voorbeeldfunctie om deze 
door God gegeven aarde verant-
woord te beheren en te bewaren 
en daarbij onze naaste niet te ver-
geten? Moeilijke vragen die raken 
aan onze welvaart en ons welzijn. 
Stikstofcrisis, vliegschaamte, ver-
deling van welvaart, hoe gaan we 
ermee om? 
De werkgroep gaf ons een duur-

zame bucketlist mee om daar 
thuis nog eens naar te kijken. 
Concreet konden we al een fi-
nanciële bijdrage geven aan het 
project Casa Speranta, een jon-
gerenhuis in Moldavië dat door 
de Bronkerk wordt ondersteund. 
Voor meer informatie: 
www.bronkerk.nl 
Na de dienst wachtte Anja van der 
Hart nog een grote verrassing. 
Zij kreeg voor haar jarenlange 
werk binnen en buiten de kerk 
een verdiende koninklijke onder-
scheiding. Met een duurzame 
vegetarische lunch eindigde deze 
bijzondere start van het nieuwe 
seizoen. Er was genoeg om van 
te genieten!

Foto: Jan Peter Willemsen

TONEEL IN UGCHELENS BELANG

STARTZONDAG 
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Vertrouw op God
Mart het muisje werd wakker in 
zijn holletje. “Poe wat is het don-
ker, het is toch al overdag nu” 
dacht hij. Hij rende naar de deur 
van het holletje. Nah ja rende… 
hij was best wel moe omdat hij 
net geslapen had. Hij probeerde 
te rennen maar dat was niet meer 
dan hardkruipen. Bij de ingang 
van het holletje was het donker. 
Er lagen bladeren op het holle-
tje en dat maakte het heel don-
ker. “Mama!!” Mama muis werd 
verschrikt wakker. “Wat is er?” 
vroeg mama muis. “We zijn op-
gesloten, we kunnen nooit meer 
het bos in, er liggen bladeren 
op de ingang van ons holletje, 
iemand heeft ons opgesloten.” 
Mama muis moest lachen. “Nee 
hoor dat is helemaal niet waar.” 
Mama muis liep naar de bladeren 
toe en duwde met haar neus heel 
makkelijk alle bladeren weg. Mart 
keek verbaasd hij was vergeten 
dat bladeren zo licht waren dat je 
ze met je neus kunt wegleggen. 
Mama muis piepte: “Bladeren 
zijn heel licht, Mart, die kunnen 
we altijd wel verplaatsen.”  Mart 
keek Mama muis aan en zei, 
“Dan zijn bladeren wel echt heel 
stom.” Mama muis keek Mart aan 
met een lach. “Ik vind bladeren 
helemaal niet stom. Sterker nog 
bladeren zijn echt heel bijzon-

der, ze zijn gemaakt met meer-
dere functies. Mama muis liep 
naar een blad toe en ging erop 
staan, “Hier, kom eens naast me 
staan en kijk eens goed naar dit 
blaadje.” Mart vond inderdaad het  
blaadje er toch wel bijzonder uit-
zien als je goed keek. “Blaadjes 
zijn heel belangrijk” begon moe-
der muis te vertellen “ze geven 
zuurstof wat goed is voor het 
ademhalen voor muizen maar 
ook voor mensen. En kijk maar 
eens goed naar een blaadje. Ze 
hebben nerven, dat zijn eigenlijk 
een soort bloedvaatjes maar dan 
voor bomen, en allerlei beesten 
eten bladeren en zo zijn blade-
ren ook eigenlijk in alle beesten 
verwerkt. Wat je ook eet, altijd zit 
er ook iets van een blaadje in. En 
het mooie is, als een blaadje niet 

meer goed is, dan gebruikt de 
boom het oude blaadje als een 
soort wc en stopt daar afvalstof-
fen in en laat het blaadje dan val-
len. Heel bijzonder is een blaadje. 
Eigenlijk is een blaadje al het be-
wijs dat God bestaat, zo ingewik-
keld is dat namelijk al. En als God 
zoiets kan maken als een blad, 
en jij bent nog veel bijzonderder 
gemaakt dan een blad, dan is 
het handig om op God te vertrou-
wen en met God te spreken. God 
maakt bijzondere dingen.” Mart 
keek nog langer naar het blad, 
wat een bijzonder ding eigenlijk 
een blaadje van een boom en wat 
bijzonder dat ik nog meer bijzon-
der ben dan het blaadje, dat moet 
ik onthouden, bedacht Mart. 

Remko Groen

Mart het muisjeKinderen van ongeveer twee 
jaar tot en met de basisschool-
leeftijd  worden, samen met 
hun ouders en grootouders, 
uitgenodigd voor een Feestje 
in de Bronkerk. Op zondag 13 
oktober om 16.00 uur staan de 
deuren weer open, hangen de 
slingers weer om samen een 
gezellige middag te hebben. Al 
ontdekkend en spelend, later 
vierend rond een Bijbelverhaal 
en ten slotte al etend hopen 
we op een fijne middag.
Iedereen is welkom, ook al ben 
je niet betrokken bij de Bronk-
erk. Wel graag opgeven via 
feestjeindekerk@bronkerk.nl. 
Zien we jullie ook deze keer?

Gebedskring

100 jaar 
muziek in Ugchelen

Feestje in de Kerk

Op zondagavond 13 oktober 
is er Gebedskring in de Bron-
kerk. We beginnen om 19.30.

Op zondag 10 november aan-
staande viert Muziekvereni-
ging Ugchelen (MVU) 100 jaar 
muziek in Ugchelen.

Op 1 oktober 1919 werd in 
Ugchelen een muziekvereni-
ging opgericht onder de naam 
Kunst Na Arbeid (KNA). Deze 
vereniging is in de jaren ‘60 
opgesplitst in twee verenigin-
gen: KNA en Entre Nous (EN). 
Op den duur bleken deze ver-
enigingen te klein en besloot 
men samen verder te gaan on-
der een nieuwe naam: in 1990 
volgde de huidige Muziekver-
eniging Ugchelen (MVU) KNA 
en EN op.

Onderdeel van de muziekmid-
dag is een concert voor en met 
alle Ugchelse kinderen. Ook 
de grote Ugchelse mensen die 
muziek willen maken mogen 
mee doen. Neem je instrument 
mee en kom helpen om er een 
feest van te maken. Moeilijk 
is het niet, als je 3 noten kunt 
spelen, kun je meespelen met 
de Three note march!  Ook 
oud-leden van de muziekver-
eniging zijn zeer welkom op 
deze dag.

In de volgende uitgave van de 
Bron volgt meer informatie. 
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Voor op de vorige Bron stond al 
een foto van een geslaagde Ho-
ningmarkt. Hoe kan het ook an-
ders,  prachtig mooi weer, een 
grote aanvoer van honing en 35 
kramen met een grote variatie aan 
verschillende hobby’s waren de 
ingrediënten voor een succesvolle 
markt. Ruim voor de opening van 
de Honingmarkt had een kleine 
menigte honingliefhebbers zich al 
voor het UB verzameld, om zich na 
de opening naar binnen te haast-
ten.  Dat het een goed honingjaar 
was blijkt wel uit de 3020 potten 
honing (600 meer dan in 2018) en 
475 kg raathoning (355kg meer 
dan in 2018) welke door elf imkers 
waren aangevoerd. 
 Voor de opening hadden 3 keur-
meesters steekproefsgewijs de 
honing letterlijk en figuurlijk doorge-

licht en gecontroleerd op het vocht-
gehalte en onregelmatigheden. 
Gelukkig voldeed alle honing aan 
de gestelde eisen. 
De bijenkorf en de observatiekast 
met levende bijen trokken veel be-
langstelling van jong en oud. Ook 
de midwinterhoornblazers kregen 
veel geïnteresseerde  bezoekers.    
Op de gezellige buitenmarkt met 
kramen met uiteenlopende hobby’s 
was er voor elk wat wils. 
Het mooie nazomerweer zorgde 
ervoor dat er de hele dag een 
geanimeerde drukte was op bin-
nen- en buitenmarkt.  Met daarbij 
de vrolijke klanken van de muziek-
vereniging, maakt dat de imkers-
vereniging Apeldoorn-Ugchelen 
terugkijkt op een geslaagde markt. 

Nolly Spijkerman-Verbeek Graag wil ik mezelf aan u voorstel-
len… Johann Visscher, 56 jaar en 
de trotse vader van Isa en Pien, 
beiden woonachtig in Apeldoorn.
Mijn vrije tijd besteed ik graag aan 
koken, lekker uit eten, thrillers le-
zen en fietsen. Maar ook reizen, 
het bezoeken van steden en daar-
bij het ontmoeten van andere cultu-
ren vind ik zeer interessant.
Na mijn Horecaopleiding ben ik 
werkzaam geweest bij diverse res-
taurants en hotels in binnen- en 
buitenland; aansluitend heb ik mijn 
loopbaan vervolgd in de levens-
middelenindustrie als culinair pro-
ductontwikkelaar, dit in combinatie 
met een  adviserende en onder-
steunde rol naar verkoop. Daarbij 
had ik veel contact met de klant.
Daarbuiten ben ik altijd zeer actief 
geweest op het gebied van oplei-

den, begeleiden en examineren 
van leerlingen op het vakgebied 
keuken. Dit gaf mij altijd veel ener-
gie! Kijken wat er in zit! En stimule-
ren om dit er ook uit te halen.
Gastheer zijn en proberen het ie-
dereen naar de zin te maken, vind 
ik een mooi aspect in de functie 
van beheerder van de Duiker. Maar 
ook de diversiteit van de gasten en 
gebruikers van de Duiker spreekt 
mij zeer aan! Voor mijzelf komt al-
les samen, gastvrijheid en samen-
werken… De komende periode 
word ik ingewerkt door Marinus, 
een mooie uitdaging om zijn werk-
zaamheden voort te zetten en er 
mijn persoonlijke touch aan te ge-
ven in samenwerking met het team 
van vrijwilligers.
Ik kijk er dan ook naar uit om u te 
ontmoeten!

Niet te geloven, dat we al zolang in vrijheid leven. De werkgroep ‘Ug-
chelen 75 jaar Vrijheid’ is druk met de voorbereiding van een feestelijk 
herdenking. Een hele klus en ze rekenen ook op het meedenken van 
heel Ugchelen. Van 17 april tot en met 5 mei 2020 wordt er aandacht 
besteed aan onze vrijheid. Natuurlijk gaan we het hele dorp versieren, 
maar er wordt ook gedacht aan muziekoptredens en een heuse ‘revue’. 
Hoogtepunt wordt de optocht op 5 mei, dus ga daar eens over denken 
Ugchelenaren! Oude legervoertuigen, oldtimers, maar ook andere ico-
nen uit die 75 jaar, bv. nozems, hippies,  enz. Verenigingen en buurten, 
die willen meewerken zijn van harte welkom, iedereen die een leuk idee 
heeft kan zich aanmelden op  ugchelen@upcmail.nl
Tevens proberen we het geheel financieel rond te krijgen. U kunt een bij-
drage geven door loten te kopen van de grote clubactie via website  ug-
chelen.nu  of de facebookpagina van de ‘Vereniging Ugchelens Belang’. 
Vanaf 27 september kunt u stemmen op de Rabobank Club Support.
 

Werkgroep 75 jaar bevrijding Ugchelen

Op zaterdag 28 september is er weer een zwerfvuilactie gehouden in Ugchelen. De ,kernploeg’ kon vier nieuwe dorpsgenoten verwelkomen. 
31 vrijwilligers gingen aan de slag om kadastraal Ugchelen schoon te maken. Zij verzamelden 31 volle zakken met afval, waaronder 6 met 
blikjes en plastic flesjes. De overheid discussieert nog steeds over de mogelijke invoering van statiegeld hierop. Als die er komt, bespaart dat 
heel wat werk. Hoe dan ook, eind maart 2020 gaat de ,kernploeg’  hopelijk aangevuld met nog meer debutanten weer aan de slag.

Foto: Johan van Veen

Honingmarkt opnieuw succes Even voorstellen
nieuwe beheerder De Duiker

75 jaar leven in vrijheid

Hulde aan de opruimers

Johann Visscher, de nieuwe beheerder van De Duiker.  
Foto: Theo Logtenberg.
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Het bestuur van Ugchelens 
Belang is een te klein team 
geworden om de vereniging 
Ugchelens Belang goed voor-
uit te helpen. Er is dringend 
behoefte aan een voorzitter 
en algemene bestuursleden 
voor nieuwe initiatieven en 
om het werk gezellig en be-
heersbaar te houden.

De Vereniging Ugchelens Be-
lang bestaat dit jaar 107 jaar 
en is eigenaar van het dorps-
huis, waarvoor begin dit jaar 
een nieuwe horeca-exploitant 
is geworven. Samen is er 
enthousiast gewerkt om het 
Dorpshuis Ugchelens Belang 
aantrekkelijker te maken en 
zo de continuïteit te waarbor-
gen.

Er zijn veel vrijwilligers die de 
bestaande activiteiten moge-
lijk maken. Denk daar bij o.a. 
aan de Sinterklaasintocht, de 
Coladisco’s,  het Vogelschie-
ten en de spelletjes met Ko-
ningsdag, de wekelijkse Soos 
55+ , het ReparatieCafé  en 
de oliebollen verkoop.

Op dit moment wordt er hard 
gewerkt aan een feestweek in 
2020 ter ere van 75 jaar be-
vrijding.

Ugchelens Belang  houdt  
zich nadrukkelijk bezig met 
het verbinden van inwoners, 
verenigingen, organisaties en 
bedrijven. Kortom wij doen 
ons best om onze leefomge-
ving leuker, socialer en aan-
trekkelijker te maken. We 
staan middenin de samen-
leving van Ugchelen. Maar 
daarvoor hebben we uw hulp 
nodig, als lid, als vrijwilliger, 
maar ook als medebestuurder 
(zowel vrouw als man).

Komt u het bestuur verster-
ken? Schroom niet en meldt u 
dan aan bij de secretaris Mo-
nique Nijhof, via 
secretaris@ugchelensbelang.nl 
of bel 06 40 85 93 34. 

UB zoekt
voorzitter en
bestuursleden

Vanuit Arnhem kwam een bonte 
stoet evacuees, nu ter nagedach-
tenis, wederom naar Beekbergen 
en Apeldoorn. De ouderen on-
der ons vergeten dit nooit! Veel 
vluchtelingen werden in Beekber-
gen en Apeldoorn opgevangen, 
maar ook in Ugchelen. Denk je 
het eens in, dat je in een half uur 
tijd, op bevel van de Duitsers, je 
huis moet verlaten! ( 50.000 men-
sen!) ‘k Weet nog dat mijn vader 
op zijn fiets met dikke banden 
mensen tegemoet reed en een 
oud vrouwtje en een kind op zijn 
fiets naar Apeldoorn bracht. Later 
zat er een meisje uit Arnhem, ook 
een evacuee, bij mij in de klas. ‘k 
Vergeet nooit hoe ze voor de klas 
het lied van de Arnhemse evacu-
ees zong, ze huilde daarna vre-
selijk. Hier het refrein: 

Maar ook al zijn wij in den vreemde
Denken doe ik steeds aan jou
Aan dat mooie schone Arnhem
Dat ik nooit vergeten zou

Er waren mensen, die het als 
kind hadden meegemaakt, die 
nu de tocht meeliepen. Een hele 
schare belangstellenden bij het 
monument! De officiële herden-
king daar, op de hoek van de Arn-
hemseweg, was sfeervol en goed 

georganiseerd, diverse sprekers, 
muziek van de Beekbergense 
muziekvereniging, de HighLan-
ders met hun doedelzakken, en 
bloemen van de leerlingen van de 
Openbare school. Een kopje kof-
fie in restaurant de Smittenberg 
werd een gezellige kennismaking 
met de opvangfamilies van toen 
uit Beekbergen. Later stonden er 
bussen klaar om de tocht naar 
Apeldoorn te vervolgen. De ‘Be-
levingstocht’ ging in Apeldoorn 

centrum verder. Karren, fietsen, 
kruiwagens, paard en wagens 
met spulletjes van toen, verklede 
mensen. De tocht eindigde in het 
CODA gebouw.

Goed dat deze herdenking nog 
kon plaats vinden, goed dat de 
jeugd erbij werd betrokken.75 
jaar Vrijheid werd hier nogmaals 
in beeld gebracht en herdacht!

Tineke van den Hazel   

Exodus van Arnhemmers herdacht
75 JAAR VRIJHEID

Na ruim 33 jaar in Ugchelen gaat de familie Hu naar 
de Agricolastraat 33 in Apeldoorn. Afgelopen maan-
dag 23 september werden de deuren aan de Mole-
catenlaan voorgoed gesloten. Heel jammer voor alle 
trouwe klanten, maar ook de familie heeft er moeite 
mee.

Zolang heeft deze familie voor ons gezorgd met heer-
lijke Chinese specialiteiten. Vrijwilligers werden alle-
maal voorzien van heerlijke maaltijden en hapjes. Wie 
doet zoiets nog in deze tijd? Fuyi  Hu wilde heel graag 
in Ugchelen blijven, maar dat is helaas niet gelukt. 
Ook wilde hij niet meer wachten op de nieuwe plan-
nen voor ons dorp.

Voorlopig hebben ze een cafetaria overgenomen, 
maar dat zal al snel worden verbouwd tot een prachtig 
Chinees Specialiteiten Restaurant. “Bij dit pand hoort 
ook een woonhuis” , zegt Fuyi.  “Krijgt mijn moeder nu 
eindelijk een echt huis.”

De familie Hu wil iedereen in Ugchelen bedanken 
voor de fijne tijd en het gestelde vertrouwen.We zijn 
van harte welkom in het nieuwe restaurant. Met een 
dankbaar gevoel nemen wij afscheid. Veel geluk voor 
iedereen in dit mooie dorp! Wij zien jullie vast terug op 
jullie nieuwe plekje!

Aan de Agricolastraat 33 7323JC in Apeldoorn’. “Uit 
het oog is niet uit het hart”

Tineke van den Hazel

Sha-Tin verhuist naar Zevenhuizen

Het Exodus monument in Beekbergen. Foto: Dirk Reiding

Fuyi Hu begint een cafetaria in Zevenhuizen. 
Foto: Theo Logtenberg

Ugchelens Belang
vereniging
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Startzondag, 29 september, the-
ma: ‘genieten van genoeg’.  Als 
ik zaterdagmorgen de aankon-
diging lees dan bekruipt me een 
gevoel van onbehagen. Nee hé, 
niet weer. Er wordt ingespeeld 
op mijn schuldgevoel zoals de 
laatste tijd vaker via media ge-
beurt. Ik voel een moralistische 
ondertoon: Hoe ga je om met de 
aarde? Doe je wel genoeg aan 
de armoedebestrijding? Ben je 
wel duurzaam genoeg?... Nou 
ik vind dat ik genoeg doe, maar 
door al dat soort vragen geniet 
ik er niet van. Onderbuikgevoe-
lens die bij mij schuldgevoel op-
roepen, daar houd ik niet van. 
Als dat het thema van het jaar 
wordt in de kerk…, dan mag je 
dat van mij houden, daar doe ik 
niet aan mee.

Dan valt mijn oog op één van 
de themawoorden: Buurtbuik. 
Ik kijk verbaasd, ken het woord 
niet. Nieuwsgierig als ik ben, 
google ik op internet naar het 
woord. Ik lees daar: “BuurtBuik 
strijdt tegen voedselverspilling 
door overvloedig eten op te ha-
len bij horeca, supermarkten en 
groenteboeren en het te delen 
met buurtbewoners”. Zo maken 
ze samen een betere buurt: 
brengen buurtbewoners bijeen, 
helpen elkaar een handje en 
strijden tegen voedselverspil-
ling. Onder het motto ‘delen 
tot de laatste kruimel’ bereidt 
BuurtBuik heerlijke en gratis 
3-gangen maaltijden van over-
vloedig eten van supermarkten, 
winkeliers en horeca. Vrijwilli-
gers en buurtgenoten halen het 
eten op en koken er gezamen-
lijk een lekker diner van. Dat 
blijkt elke keer weer een crea-
tieve uitdaging te zijn: je weet 
immers nooit wat de opbrengst 
van de dag is! Als het eten ge-
reed is, is iedereen welkom 
om aan tafel aan te schuiven. 
“Want naast lekker eten, draait 
het bij BuurtBuik vooral om de 
gezelligheid.”

Met name de laatste zin doet 
mijn gemoedstoestand om-
slaan, geeft mij een positief 
‘onder-buurt-buik-gevoel’. Het 
komende jaar mag ik dus op die 
manier duurzaam ‘genieten…’, 
van ‘…genoeg’. BuurtBuikje 
vol?

Onder-Buurt-
Buik-gevoel

Een Heidelibel
NATUURLIJK UGCHELEN

Danny and the Wildcats zorg-
den zondag voor een week  voor 
een Dorpskamer vol vertier. En-
thousiaste muzikanten met het 
rock’n’rollhart op de goede plaats 
en blije cafébezoekers die het 
dansvloertje vulden… Er komt nog 
veel meer moois aan, maar nu 
vooral in de grote zaal. 

Vrijdag 11 oktober staat de Fillmore 
East op het podium. De band ont-
leent zijn naam aan het beroemde 
album van The Allman Brothers 
Band (1970) en verdiept zich in 
genre van die band. Southern rock 
dus, met de mooie gitaarpartijen 
van ,Jessica’ en ,Whipping post’. 
Net als hun voorbeeld, speelt ook 

Fillmore East met twee drummers. 
Spektakel dat niet vaak op Neder-
landse podia te zien is. 
Zaterdag 19 oktober strijkt Stich-
ting Country Club Wild Flower neer 
in Ugchelen. Ze tekenen voor een 
gezellige countryavond met mu-
ziek van de Canadese band South 
Mountain. De band bestaat sinds 
het eind van de jaren ‘80 en heeft 
in Nederland veel fans. Man van 
het eerste uur Steve Piticco stond 
met zijn maten zij aan zij op festi-
vals met Dolly Parton en Tammy 
Wynette en werd meermalen on-
derscheiden door de Country Mu-
sic Association aan de andere kant 
van de oceaan. Het is de 37e keer 
dat South Mountain naar Europa 
komt voor een tournee. Een kaartje 
kost 15 euro. Reserveren en meer 
informatie op tel.nr. 06-17425599 
of 06-51819357. Per e-mail reser-
veren kan ook: info@wegenad-
viesbureau.nl. Concert begint om 
half negen, kwart voor acht is zaal 
open. 
Dameskoor Eigenwijs geeft vrijdag 
12 oktober zijn jaarlijks concert in 
UB. Meer daarover op pagina 9 
van deze Bron.

Canadese countryband in UB

De laatste tijd zie ik in de buurt vrij 
vaak grote libellen. Dat verbaast 
me dan best een beetje, want li-
bellen zie je vooral in gebieden, 
waar nogal wat water in de buurt 
is. Op dat water zijn ze aangewe-
zen, om zich voort te planten; de 
larven van libellen leven in het wa-
ter. (Daar zijn die libellelarven ove-
rigens best fikse rovers; ze eten 
allerlei andere waterbeestjes.) En 
zoals ik het dan graag heb: ik wil 
weten, wat voor een libel ik zie!

Nou, dat is met deze libellen best 
moeilijk. Na enige moeite (wat 
heet; enige) ben ik er achter ge-
komen, dat het een heidelibel is. 
En dan denkt u misschien: hoera! 
Maar als je dan verder kijkt, dan 
blijken er in Nederland negen 
soorten heidelibellen voor te ko-
men. En eigenlijk kan je de juiste 
soort dan alleen vinden met boe-
ken, vergrootglas en zelfs micro-
scoop. En dat gaat mij echt wel 
boven de pet. Gelukkig kan je 
tegenwoordig ook gebruik maken 
van je computer. Via internet kan 
je dan een foto opsturen. Daar 
wordt dan door een programma 
gekeken, of de soort op naam te 
brengen is. En zo kwam ik dan 
op de naam Bruinrode heidelibel. 
En uit de levensbeschrijving blijkt 

dan best wel te kloppen. Ze zwer-
ven veel, komen dus ook vaak 
in gebieden, waar weinig opper-
vlaktewater aanwezig is. Dus ik 
vertrouw maar op dat computer-
programma.

Er komen in Nederland vrij veel 
libellen voor. Eigenlijk zijn er twee 
groepen. De kleine libellen, veel 
met een naam die eindigt op “juf-
fer”, zoals de beekjuffer. Deze 
hebben voor en achtervleugels, 
die ongeveer gelijk van vorm zijn. 

En de “libellen”, die meestal groter 
zijn, terwijl de achter vleugels een 
andere vorm hebben dan de voor-
vleugels.Ook de larven van die 
juffers en grote libellen verschillen. 
Bij de juffers zijn de larven lang en 
slank. Bij de grote libellen zijn de 
plomp en breed.

Zo zie je maar weer: ik weet lang 
niet alles, maar probeer het wel 
steeds een beetje uit te vinden.

Tekst en foto: Gerard Koops

De Dorpskamer van UB genoot van de jaren ‘50/’60 rock en country van 
Danny and the Wild Cats. De dansvloer was bijna te klein… 

Foto: Jan van Middendorp



DE BRON 09-10-2019 18


