
Verkeersinfarct op de Bogaardslaan. Veroorzaakt door wachtrijen voor de griepprik. Zie voor een sfeerverslag 
zie pagina 9. 

Met de herinnering aan de en-
thousiaste reacties op het Levend 
Kerstverhaal van vorig jaar in 
gedachten, kónden we niet an-
ders dan daar dit jaar een vervolg 
aan geven. Met veel plezier ver-
zamelden we een groepje (voor 
een deel nieuwe) mensen om ons 
heen om de eerste plannen te ma-
ken. We vonden elkaar al gauw in 
ideeën waar we warm voor lie-
pen. Het zou (ook i.v.m. corona) 
anders worden dan vorig jaar, 
maar minstens zo leuk. Het zou 
weer iets worden voor en door het 
dorp, waar jong en oud aan kon-
den meedoen. Intussen hebben 
de nieuwe maatregelen ons inge-
haald en is duidelijk geworden dat 
we voor onze plannen geen groen licht krijgen van 
de gemeente Apeldoorn. Jammer, jammer, jammer! 
Maar: we bewaren onze plannen voor volgend jaar 
en gaan niet stil zitten om Advent en Kerst dit jaar 
toch een mooie invulling te geven. Met en voor u al-
len! Jong en oud.

Elders in deze Bron kunt u lezen wat de plannen zijn 
om zowel Advent als Kerst tot leven te brengen en 
hoe u daaraan kunt meedoen.

Ds Regina Davelaar
Ds Eline van Iperen

Uitgever: Bronkerk Ugchelen Woensdag 18 november 2020 - 57e jaargang nr. 19

Heidehof, Allerzielen

kerkhof in de herfst
met het blad ook gevoelens
bij elkaar harken

Nico van Dam

Ugchelse haiku

Puzzelen met foto’s

Geen ‘Levend Kerstverhaal’ dit jaar

Foto: Theo Logtenberg

In de rij voor de griepprik

Op zondag 22 november luidt 
de Bronkerk de klok voor jullie 
en branden er lichtjes achter 
de ramen van Ugchelenaren 
als teken van waardering en 
respect, solidariteit en ver-
bondenheid. 
(Zie ook pagina 9)

Zorgmedewerkers
Wij staan achter jullie
Wij waarderen jullie
Wij hebben groot respect 
voor jullie
Houd moed!

Foto: Johan van Veen
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DE BRON
KERK- EN DORPSBLAD
Verspreiding in Ugchelen: 
om de 14 dagen huis-aan-huis
Oplage: 2750 exemplaren
De Bron digitaal: www.bronkerk.nl 
Opmaak: Lutim, www.lutim.nl 
Druk: VESO, www.vanelst.org 

Eindredacteur van deze Bron
Simon Haverschmidt, tel. 06-44126398
Eindredacteur volgende Bron:
Nico van Dam, tel. 3124044
Fotograaf van deze Bron:
Dirk Reiding, tel. 5336538
Fotograaf volgende Bron:
Johan van Veen, tel. 5062373
Volgende Bron verschijnt op 2 december  
Kopij via: ugchelendebron@bronkerk.nl 
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 23 november 19 uur     
Coördinator advertenties:
Teun van Amersfoort, tel. 5411491
Advertenties aanleveren via:
bronadvertenties@bronkerk.nl
Verspreiding en bezorgklachten:
bronbezorging@bronkerk.nl
tel. 5422382

PRAKTISCHE GEGEVENS KERK
Kerkelijk centrum:
“Bronkerk” en “De Duiker”
Hoenderloseweg 10, 7339 GH
tel. 5334859
Beheerde: Mw. Angelike Soulier
beheerder@bronkerk.nl 
Mobiel 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 
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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Er mogen met een beperkt aantal 
mensen kerkdiensten worden ge-
houden.  Voor het bijwonen van 
een dienst in de Bronkerk moet u 
zich vooraf – liefst vóór vrijdag 12.00 
uur – aanmelden via www.mee-
vieren.nl/bronkerkugchelen of tel.  
06-10917060. De kerkdiensten in de 
Bronkerk zullen ook via www.kerk-
omroep.nl digitaal te beluisteren zijn. 
Raadpleeg de website van de Bron-
kerk (www.bronkerk.nl) voor actuali-
teiten. Wat betreft de Emmausparo-
chie is het verstandig om de website 
(http://www.emmaus-apeldoorn.nl/
agenda/)  te raadplegen. De vierin-
gen zijn veelal online te volgen. Voor 
sommige diensten kunt u (maximaal 
30 personen) zich ook aanmelden 
via http://www.emmaus-apeldoorn.
nl/reserveren-voor-een-kerkdienst/ 
Wat betreft de diensten in Randero-
de melden wij dat deze voorlopig 
nog t/m december niet doorgaan. 
Voor alle diensten dient u zich 
aan te melden zoals hierboven 
vermeld.

Zaterdag 21 november
ONZE LIEVE VROUWEKERK 
16.30 uur Digitaal

Zondag 22 november. Laatste zon-
dag van het kerkelijk jaar.
BRONKERK 10.00 uur: Ds. A. R. 
Davelaar. Gedachtenisdienst.
ONZE LIEVE VROUWEKERK 
10.00 uur Digitaal

Zaterdag 28 november
ONZE LIEVE VROUWEKERK 
16.30 uur Digitaal

Zondag 29 november. 1ste  
advent.
BRONKERK 10.00 uur: Ds. A. R. 

Davelaar. Doopdienst.
ONZE LIEVE VROUWEKERK 
10.00 uur Digitaal

Zondag 22 november: 
Onze predikant ds. Regina Davelaar 
gaat voor in deze laatste dienst van 
het kerkelijk jaar. We noemen de na-
men van hen die uit ons midden zijn 
heengegaan en steken een kaarsje 
aan. Uit Bible Basics: Liefde is….. 
Deze zondag is de laatste van een 
blok met drie teksten uit de eerste 
brief van Paulus aan de christenen 
in Korinte. We horen zijn bekende 
woorden over de liefde.
Op deze zondag staan 1 Korintiërs 
13:1-7 en 13:13 centraal: Paulus 
zegt dat zonder liefde alles zinloos 
is, en hij vertelt wat liefde is.
Diaconiecollecte: Eigen diaconie.
Uitgangscollecte: Voedselbank.

Zondag 29 november
Met ds. Regina Davelaar beginnen 
we de Adventcyclus. Dit jaar on-
der het motto: ‘Op zoek naar goed 
nieuws’. De eerste adventskaars 
wordt ontstoken. Temidden van het 
grauwe en grijze nieuws dat ons om-

ringt (zichtbaar gemaakt door waslij-
nen vol kranten aan de zijmuren van 
de kerk) hopen we op goed nieuws. 
We kijken er naar uit. Wat helpt om 
het te leren zien? Daar gaat het van-
daag over: “Zie je al wat?” We lezen 
Marcus 13: 24- 37 en er zullen twee 
kinderen (Siem, zoon van Ruud en 
Suzanne van der Zwan en Stijn, 
zoon van Pim en Leanne Kleinleu-
genmors en broertje van Sarah) ge-
doopt worden.
Diaconiecollecte: Eigen project in 
Moldavië.
Uitgangscollecte: Voedselbank.

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

MELDPUNT BIJ OVERLIJDEN
Marinus Ditzel, tel. 06-34827579
b.g.g. Ans van Amersfoort, tel.  
06-55588273

Dit jaar kan je op 24 december 
niet naar de kerstnachtdienst 
in de Bronkerk. Helaas, het is 
niet mogelijk met de huidige 
coronamaatregelen. Maar niet 
getreurd, als jullie niet naar ons 
kunnen komen, dan... komen wij 
wel naar jullie!

Geen kerstnachtdienst, maar 
wel de Nacht van het licht! Op 
Kerstavond zet je buiten een 
stoel/stoelen klaar, vier potjes 
met waxinelichtjes, een deken-
tje en misschien wel een gezel-
lige vuurkorf. ‘s Avonds komt 
er iemand of een klein groepje 
in de voortuin bij je langs. De 
kaarsjes worden aangemaakt 
én je ontvangt een flinke por-
tie kerstgevoel in de vorm van 
een kerstlied, kerstboodschap 
of kerstgedicht bijvoorbeeld. Zo 
verspreidt het licht van Kerst 
zich in ons dorp, zelfs in deze 
donkere decembermaand. 
Natuurlijk houden we ons aan 
de corona-maatregelen van dat 
moment. 

Lijkt het je fijn om op deze ma-
nier Kerstavond te vieren? Ie-
dereen kan meedoen, of je 
nu alleen woont of met een 
heel gezin.  Geef je op vóór 6  
december via predikantRD@
bronkerk.nl of 06-12837524. Zo 
weten wij hoeveel adressen er 
mee willen doen en hoe we dat 
praktisch kunnen regelen.

We zoeken vrijwilligers om dit 
mogelijk te maken:
• Kinderen uit de bovenbouw 

op de scholen in Ugchelen die 
een liedje instuderen en bij de 
opgegeven adressen langs-
gaan tussen 19.00 en 20.00 
uur.

• Begeleiders om een groepje 
kinderen op de avond zelf te 
begeleiden.

• Blazers of muzikanten die een 
kerstlied ten gehore willen 
brengen.

• Mensen die het leuk vinden 
om een kerstboodschap, ge-
dicht of iets dergelijks voor te 
dragen.

Lijkt het je leuk om mee te helpen 
en zo in ons eigen dorp Ugchelen 
het kerstgevoel te verspreiden? 
Ook dat kan je laten weten via  
predikantRD@bronkerk.nl.

Wij kijken er erg naar uit!

Regina Davelaar, 
predikant Bronkerk

Liedjesbezorger Maud Wilms

Kerkdiensten

Op de laatste zondag van het 
afgelopen kerkelijk jaar bran-
den we een kaars voor hen 

die dit jaar in onze gemeente 
overleden zijn.

BIJ DE DIENSTEN

Kerstnachtdienst wordt 
‘Nacht van het licht’

De Adventstijd komt eraan. De donkere dagen voor 
Kerst, waarin we proberen de moed niet te verliezen, ex-
tra stilstaan bij wie het moeilijk hebben, warmte zoeken 
bij elkaar, en samen uitzien naar het licht dat ons beloofd 
is, naar goed en hoopvol nieuws. Elk jaar een bijzondere 
tijd, nu, door de corona, helemaal.
In de Bronkerk hebben we een Adventsproject opgezet 
met als thema ‘op zoek naar goed nieuws’. Dat willen we 
samen met u allen doen. In verbondenheid, ook al is dat 
vanuit huis.

We willen u vragen om ons uw goede nieuws te bren-
gen. Een geboorte, een genezing, een goed cijfer be-
haald, een ruzie bijgelegd, een verloren geliefde terug-
gevonden, een moeilijk verleden dat plaats maakte voor 
een nieuw begin…  Alles is mogelijk!
Schrijf uw verhaal op een opvallend gekleurd papier en 
breng het naar de Bronkerk. Daar hangen waslijnen 
vol met grijsgrauwe krantenknipsels met, u raadt het al, 
naar, slecht nieuws. De gekleurde goed nieuwsberichten 
moeten het grijze gaan verbleken. De kerk is geopend 
op vrijdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur. Daar kunt 
u het zelf ophangen, maar u mag het ook inleveren in 

de brievenbus óf in de pop-up store/snuffelkelder van de 
Waterloopleinmarkt aan de achterzijde van de Duiker.
De openingstijden van de store zijn woensdag van 09.30 
tot 12.00 uur en vrijdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur. 
Wij zullen met Kerst al deze goednieuwsberichten met u 
delen. Want Kerst brengt goed nieuws! Hoe dat zal ge-
beuren, blijft nog even een verrassing!

Wat ook gaat gebeuren: op de Advents-zondagen gaan 
de kerkklokken luiden tussen 19.00 en 19.15 uur. We 
roepen u allen op om dan de adventskaars(en) te laten 
branden en achter het raam te plaatsen. Dit zijn onze 
adventslichtjes van hoop! Elke Advent een kaarsje meer, 
zodat het licht steeds meer doorbreekt in de wereld.
En tot slot: gedurende de Adventstijd publiceren wij een 
weekrooster met activiteiten die u, samen met uw gezin, 
kunt volgen. Zo is er elke woensdag een uitzending van 
‘Toetjesmoment’ en laten wij u goednieuws-bijbelteksten 
lezen en leuke knutselopdrachten uitvoeren. Dit rooster 
zal op de website van de Bronkerk te volgen zijn.
Doet u mee? Wij zien er naar uit.

ds Eline van Iperen, Margret Tinholt, Inge van Vemde.

Op de eerste zondag van de 
Advent branden we één kaars, 

we kijken uit naar het Kerst-
feest, we kijken uit naar het 

Licht der wereld!

Adventsproject: ‘Op zoek naar goed nieuws’
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Tot onze grote spijt kunnen wij dit jaar de sprengen niet schoonmaken met 
onze enthousiaste groep vrijwilligers. Dat is heel jammer, want het is een 
erg gemotiveerde groep mensen. Maar ook hier is het coronavirus de re-
den dat wij, maar ook het waterschap Vallei en Veluwe, moesten besluiten 
om  het vrijwilligerswerk stil te leggen.
Volgend jaar hopen wij jullie allen terug te zien. Tot dan: blijf gezond!

Commissie Water van de dorpsraad Ugchelen

DECEMBER 2020
15 december:  Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

JANUARI 2021
2 januari:  Nieuwjaarsbijeenkomst UB/DR (onder voorbehoud 
  van Corona-maatregelen)
19 januari:   Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

FEBRUARI 2021
16 februari:  Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

MAART 2021
16 maart:   Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

APRIL 2021
20 april:   Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

MEI 2021
18 mei:   Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

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

Spreng schoonmaken: nu even niet 

Waar houdt Dorpsraad zich mee bezig?

NIEUWS VAN DE DORPSRAAD

Met enige regelmaat horen we 
de vraag: wat doet de Dorpsraad 
eigenlijk? Waar zijn jullie mee be-
zig? 
In het algemeen kunnen we stel-
len dat we proberen Ugchelen zo 
mooi mogelijk te houden en waar 
mogelijk te verbeteren. Een plek 
waar we graag en veilig kunnen 
wonen. 
Dat klinkt natuurlijk wat vaag. Nor-
maal  gesproken praten we de 
bewoners bij op de Algemene Le-
den Vergadering, maar deze kon 
helaas om de welbekende reden 
niet doorgaan. Daarom een paar 
voorbeelden van projecten waar 
de Dorpsraad zich mee ‘bemoeit’.

De afgelopen jaren hebben we 
samen met de gemeente en de 
ondernemers een centrumvisie 
ontwikkeld. Een document waarin 
wordt verwoord hoe het centrum  
van Ugchelen aantrekkelijker ge-
maakt kan worden. Aantrekkelijker 
in de breedste zin van het woord.
CODA-locatie: het is fijn dat een 
projectontwikkelaar zich opwerpt 
om op het terrein van de oude bi-
bliotheek een appartementencom-
plex te bouwen. Er is zeker be-
hoefte aan kleinere behuizing voor  
ouderen en starters. Echter, hier 
zitten wel wat haken en ogen aan. 
Het geplande gebouw is erg groot 
voor het perceel. Het past niet ge-
heel in het dorpse karakter, zoals 
we het ons hadden voorgesteld 
in de centrumvisie. De Dorpsraad 
heeft in de zomer een bezwaar-
schrift ingediend, waar we nog 
geen reactie op hebben gehad.
Texoclean-locatie: bij de ALV van 
2018 heeft de heer Essenstam 
ons een plan geschetst om twaalf 
bungalows met aanpassingen 
voor ouderen te bouwen na sloop 
van de oude wasserij aan de Ug-
chelseweg. Met enige regelmaat 
hebben we contact over dit plan, 
waar we in eerste instantie en-
thousiast over waren. De plannen 
wijzigden zich echter gedurende 
de tijd. Bij het tweede plan bleek  
dat er ook sprake was van appar-
tementen, tweehoog. In het laatste 
plan, dat is ingediend, gaat het om 
een gebouw van driehoog achter 
op het terrein. Weliswaar wordt 
het terrein prachtig aangelegd, 
maar driehoog vindt de Dorpsraad 
hoog voor ons dorp. 
Breustedt-terrein: er zijn plannen 
om tegenover de oude wasserij 
op het braakliggende terrein een 
aantal kleine woningen te bouwen 
voor echtparen, waarvan één licht 
dementerend is. Door de nabijheid 
van het Sprengenhof kan zorg ge-
leverd worden.

Supermarkt Albert Heijn heeft 
het plan opgevat om de winkel uit 
te breiden. Eigenaar Pedro van 
de Heuvel hecht eraan dat omwo-
nenden en de Dorpsraad meege-
nomen worden in de plannen. Er 
is een informatieve avond geor-
ganiseerd, waar reacties kenbaar 
gemaakt konden worden.
G.P. Duuringlaan: al langere tijd 
staat een aanpassing van deze 
straat in de planning. Het is be-
gonnen met het opknappen van 
het viaduct. De Dorpsraad heeft 
dit bespoedigd door geld beschik-
baar te stellen en mee te praten 
over verbeteringen. De gemeente 
heeft dit goed opgepakt. Aanvan-
kelijk zou er sprake zijn van een 
nieuw wegdek en aanpassingen 
om het zodanig in te richten dat 
het ook een 30 km-weg zou wor-
den. De onderlaag bleek echter 
niet meer geschikt en de plannen 
moesten worden aangepast. Ook 
wil men een systeem aanleggen 
dat water beter afgevoerd kan 
worden. Verder werd het traject 
verlengd tot aan het IJskaffee. Dit 
vergt weer meer aanpassingen en 
onderzoek en dus meer tijd, met 
name wat betreft de kruispunten.
Wegenerterrein: jaren geleden 
lagen er al plannen voor bebou-
wing van het open terrein aan de 
Ugchelsegrensweg. Dat is toen 
niet doorgegaan. De grondeigena-
ren en de gemeente hebben het 
plan weer opgepakt met als doel 
vijftien kavels uit te geven voor 
huizen in het duurdere segment. 
Aanvankelijk kreeg de Dorpsraad 
te horen dat er verderop aan de 
Ugchelsegrensweg een stuk bos 
opgeofferd zou worden voor een 
aantal woningen. Gelukkig bleek 
dat niet het geval. De Dorpsraad 
is door de eigenaren gevraagd 
naar onze mening over dit plan. 
Het bestuur heeft duidelijk aan-
gegeven dat wij graag de mening 
van de omwonenden en andere 
bewoners horen door bijvoorbeeld 
het organiseren van een infor-
matieavond. Het had afgelopen 
zomer wel georganiseerd kunnen 
worden met inachtneming van 
strenge coronaregels. Helaas is 
dat niet gebeurd.

Bovenstaande onderwerpen zijn 
maar een deel van de projecten 
waar wij bemoeienis mee hebben. 
Wij zullen u geregeld op de hoogte 
houden. 
Mocht u vragen hebben naar aan-
leiding van deze onderwerpen, 
dan horen wij dat graag.

Namens de Dorpsraad Ugchelen
Wineke Blom (voorzitter)

Schoolbeek drooggevallen
De Schoolbeek is de eerste van de vijf sprengenbeken die in Ugchelen 
is drooggevallen. De reden is de droogte, waardoor verlaging van de 
grondwaterstand optreedt. Het waterschap heeft in de omgeving van 
de sprengkoppen in het Willemsbos, de grondwaterstand gepeild en 
sinds 2005 is het grondwater hier met een meter gezakt. 
Ook is het hard nodig dat hier groot onderhoud wordt gepleegd door 
de gemeente Apeldoorn en waterschap Vallei en Veluwe. Het plan is 
dat dit na het broedseizoen van 2021 van start zal gaan, dus ongeveer 
eind juli. Eind 2020/begin 2021 start men met het verleggen van ka-
bels en leidingen aan de Ugchelseweg, omdat hier de duiker onder de  
Ugchelseweg verlegd gaat worden, zodat de vissen na het herstel van de 
beek zonder belemmering stroomopwaarts en -afwaarts kunnen zwem-
men. Voor meer informatie over het herstelplan, zie onderstaande site.  
www.apeldoorn.nl/ter/fl-schoolbeek-informatiebrief-bewoners 
Gevaarlijke situatie! Houd tot die tijd de kinderen uit de beek. Op be-
paalde plaatsen zit een dikke laag slib, waar kinderen misschien niet 
uit kunnen komen.
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‘Rouwverwerking’ en ‘rouwproces’: wat klinken die 
woorden toch procesmatig. Alsof er een routekaart 
klaarligt voor iedereen die een dierbare heeft verlo-
ren. Die je fase voor fase moet doorlopen. En alsof 
rouw ooit ‘verwerkt’ zou zijn, een eindpunt heeft. 
Alsof er ooit een tijd zal komen waarin gemis geen 
pijn meer doet.

Uit contacten met rouwenden weet ik dat deze be-
nadering van rouw pijn kan doen, geen recht doet 
aan het verdriet om het gemis van een geliefde. 
Rouw ‘verwerk’ je niet, dat ‘draag’ je. En soms is 
verdriet zo groot dat rouwen een werkwoord is voor 
de rest van je leven!

Daarom zie ik rouwen liever als het moeizame zoe-
ken naar een weg in een doolhof. Dat beeld doet 
recht aan de ervaring dat het niet duidelijk is hoe 
het moet en welke kant je op moet met je verdriet 
en met wat rest van je leven. Je probeert wat, soms 
lukt het een poosje, en dan bots je weer tegen een 
muur op. Of je komt op plekken waar je al eerder 
bent geweest. Wie dacht: “Dat heb ik toch achter 
me gelaten?” komt soms bedrogen uit. Soms sta je 
in de doolhof op dezelfde plek en moet je er wéér 
doorheen, en is het wéér moeilijk.

Rouw is de prijs voor liefde. Een pijnlijke prijs, een 
gevecht. Om te erkennen dat die ander echt nooit 
meer terugkomt. Om het leven vorm te geven zonder 
die ander. Om het leven zoals dat er was te verbin-

den met 
het leven 
zoals dat 
nu is. Én 
om je 
daarbij te 
v e r z e t -
ten tegen 
aangebo-
den troost 
die geen 
troost is. Niet zelden immers lijkt troost te gaan 
om het wegnemen van verdriet. Terwijl rouwenden 
meer gebaat zijn bij de erkenning dat er verdriet be-
staat dat blijft, een leven lang. Troost is dan eerder 
datgene dat rouwenden helpt om staande te blijven 
in hun verdriet. 

Bijvoorbeeld door kleine praktische daden die 
voortkomen uit het oog hebben voor het gevecht 
dat rouwenden met vallen en opstaan leveren. Of 
liefde- en begripvolle ondersteuning wanneer ze 
kiezen voor zichzelf. Of de trouw waarmee mensen 
blijven komen en de naam blijven noemen van wie 
er niet meer is.

Rouwen is leren leven met een gat in je hart. 
En God geve dat er op den duur naast (niet in plaats 
van) verdriet weer ruimte komt voor vreugde.

Ds Eline van Iperen

‘Leven met een gat in je hart’
OVERWEGINGGedachteniszondag 

in de Bronkerk 
‘Geef de naam door van de-
gene die jij voor altijd in je 
hart draagt…’

Op zondag 22 november ge-
denken we de gemeentele-
den die in het afgelopen jaar 
zijn overleden. We zullen hun 
naam noemen en een kaars 
aansteken. Dit jaar zullen we 
niet alleen de namen noemen 
van degenen die in het afge-
lopen jaar in onze kerk zijn 
overleden, maar ook van de-
genen die we buiten de kerk 
hebben verloren of mensen 
die we al langere tijd moe-
ten missen. Want hoe goed 
is het als namen van onze 
overleden dierbaren klinken 
en blijven klinken. Of je nu 
wel of niet lid van de kerk 
bent, voel je vrij om de naam 
door te geven van degene 
die je voor altijd bij je draagt 
in je hart. Er is helaas maar 
beperkt plaats in de kerk, 
maar je kan de dienst thuis 
live of later meeluisteren. 
Zet een kaars klaar en steek 
‘m aan als we de naam noe-
men van jouw dierbare. De 
kerkdienst begint om 10.00 
uur en is online te volgen via  
www.kerkomroep.nl. De 
naam kan je doorgeven 
aan ds. Regina Davelaar,  
predikantRD@bronkerk.nl of 
06-12837524.

wo  18-11  Daniël 11:2b-12
do   19-11  Daniël 11:13-24
vr    20-11  Daniël 11:25-35
za   21-11  Daniël 11:36-45
zo   22-11  Daniël 12:1-4 
ma  23-11  Daniël 12:5-13 
di    24-11  Psalm 97 
wo  25-11  Matteüs 24:45-25:13
do   26-11  Matteüs 25:14-30
vr    27-11  Matteüs 25:31-46
za   28-11  Jesaja 1:1-9 
zo   29-11  Jesaja 1:10-20 
ma  30-11 Jesaja 1:21-31 
di    1-12 Jesaja 2:1-9

Jan werd geboren op 7 december 1927 in  
Steenwijk, het gezin bestond naast vader en moe-
der uit twee jongens en drie meisjes.
 
Na de lagere school ging Jan naar de ambachts-
school, dit was tijdens de oorlog en na de oor-
log moest Nederland weer opgebouwd worden, 
dus echt mogelijkheid om te leren was er niet. 
Jan heeft 40 jaar bij van Houtum Papierfabriek 
gewerkt, hij werkte zich daar op tot chef van de 
vormmakerij.
Jan trouwde met Janny op 4 november 1954, ze 
gingen in Beekbergen wonen, hier werden Hilly 
en Gerda geboren, later verhuisden ze naar Ker-
schoten en weer later werd het huis van opa ge-
kocht aan de Ugchelseweg in Ugchelen.
 
Jan was kerkelijk zeer actief en betrokken, stelde 
bij alles wat hij deed hoge eisen aan zichzelf en 
tevens kon hij weleens mopperen als anderen 
daar anders mee omgingen.
Hij is koster geweest, kerkrentmeester en niet te 
vergeten wel 15 jaar ouderling, daarnaast heeft 
hij zich vele jaren ingezet voor de jaarlijkse Wa-
terloopleinmarkt.
Er is jarenlang een zaal in de Duiker naar hem 
vernoemd geweest.
 
Jan ging graag met Janny en een vaste club vrien-
den op vakantie naar Oostenrijk. Werken in de 
moestuin en de bloemen en planten gaven hem 
veel plezier. Ook het sporten bij de sportschool 

deed hij graag. Vaak wel drie keer in de week.
In 2004 zijn ze verhuisd naar De Cloese, om klei-
ner te wonen en alles gelijkvloers.
Daar is Janny, in 2006, overleden en moest hij 
alleen door en het was de vraag of hij dat zou red-
den. Maar met hulp en steun van zijn dochter en 
andere mensen, die dichtbij hem stonden, heeft 
hij nog vele jaren zelfstandig kunnen wonen.
 
De laatste jaren ging het met de gezondheid van 
Jan bergafwaarts en uiteindelijk ging hij wonen 
in Woonzorgcentrum Berghorst. Daar is hij op 15 
maart, na een kort ziekbed, rustig ingeslapen.
 
Vanwege de coronamaatregelen is Jan op 18 
maart in besloten kring begraven.  Op woensdag 
4 november hebben wij Jan herinnerd om wie hij 
was en te danken voor het leven dat hij heeft ge-
leid.
Tijdens die herdenkingsdienst stond Psalm 121 
centraal, hun trouwpsalm. Hieruit hebben zij 
troost geput, zeker in de moeilijke en verdrietige 
periodes in hun leven. Zijn leven werd aan de 
hand van psalm 121 in het licht gezet: ‘Ik sla mijn 
ogen op naar de bergen, vanwaar komt mijn hulp? 
Mijn hulp komt van de Heer.’
Mooi als zo’n psalm met je mee gaat op je levens-
pad.
Wij mochten hem uit handen geven en wij mogen 
erop vertrouwen dat hij veilig is in Zijn handen.
 

Marijke van der Roest

Jannes Meijlink
WIJ GEDENKEN 

UIT DE BIJBEL
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Wat staat dáár nou in de  
Bogaardslaan? Da’s toch heel onge-
woon: een ware volksoploop op de 
stoepen! Lange rijen voor het halen 
van de griepprik in de Huisartsenpraktijk aldaar. Het 
is geen blije rij. Wie het ziet, krijgt associaties met 
de voedseluitdelingen in de Tweede Wereldoorlog. 
Of nog erger..! Ja, de generatie die hier op z’n beurt 
staat te wachten, heeft al meer meegemaakt en ver-
telt elkaar verhalen. “Ik was nog wel heel jong toen”, 
vertelt een grijs dametje vriendelijk. Dat maakt haar 
dan wel weer een paar jaar jonger.
In dit cohort tussen één en twee uur staan mensen 
met een achternaam die begint met een A, een B, 
een C of een D.
De rest van de lange middag zullen alle andere let-
ters van het alfabet gaan volgen. Bij de toegang 
schijnt dat te worden gecontroleerd, zo meent ie-
mand te weten.
De rij is zó lang! Je hebt de keuze om moedeloos te 
worden of je bij de feiten neer te leggen en dit be-
rustend te aanvaarden. De meesten doen dat laat-
ste. Het kan immers niet langer dan één uur duren, 
want dan komen de E-tjes…

Ik hoor geen gemor. Men begrijpt alles. Maar wat 
doe je daar met z’n allen op die stoep? In die parade 
van anderhalve meter. Fietsers die voorbijkomen, 
nemen dat bonte gezelschap eens aandachtig op. 
Alsof ze een parade afnemen. Zij, de onkwetsba-
ren, inspecteren ons, de kwetsbaren.
In de rij zijn er ook die zwijgen, geregeld om zich 
heen kijkend hoe erg het nu inmiddels is. En hoe 
fijn het is dat zij nu al hiér staan. Of er wordt een 

bekende gegroet: een welkome on-
derbreking! De voortuinen van de 
Bogaardslaan bloeien op onder de 
aandacht die ze nu, meer dan ooit, 

krijgen. Af en toe geeft een blik in een woonkamer 
wat afleiding. Soms mag je een stukje doorlopen, 
áls je de gepaste afstand met jouw voorganger 
maar bewaart. 
Ik hoor een man zachtjes een gregoriaans lied zin-
gen, dat hij telkens herhaalt en herhaalt. Het is een 
feit dat op de plek waar de Huisartsenpraktijk is ge-
bouwd, voorheen een katholiek gebedshuis stond. 
Die plek is ingezegend en dat merk je nu.

Grappen maken komt ook veel voor. Want ja, je 
staat daar toch een beetje lullig met een mond-
kapje zonder iets omhanden op je nederige beurt 
te wachten. Een grap geeft dan weer wat gevoel 
van controle terug: de grappenmaker voert immers 
weer het hoogste woord. Er zijn leuke grappen bij, 
zoals de speelse stoeipartijen om voorrang. Een 
nieuwkomer, op weg om zijn plaats in te nemen 
in de achterste regionen waar hij rechtmatig thuis-
hoort, begroet bekenden die al een veel betere po-
sitie hebben bereikt. Hij vraagt hen: “Ik ben een A, 
mag ik dan niet vooraan staan?” Wel, dáár weten 
de aangesprokenen wel antwoord op te geven: tri-
omfantelijk verwijzen ze hem naar zijn plek nabij de 
kruising Molecatenlaan-Bogaardslaan.

Het (be)viel best (mee), dat wachten...

Nico van Dam

Parade van kwetsbaren
IN DE RIJ VOOR DE GRIEPPRIK

Nog niet bekomen en uitge-
rust van de eerste coronagolf 
hebben zorgmedewerkers 
opnieuw te maken met grote 
werkdruk. Ze maken lange 
uren en de gaten in de roos-
ters vanwege ziekteverzuim 
van collega’s kunnen niet of 
nauwelijks worden opgevuld. 
Ze gaan door en houden vol, 
want, zeggen ze: we doen dit 
voor de patiënt, voor de be-
woner.

In plaats van waardering en 
respect zoals in het begin van 
de coronacrisis, toen er voor 
hen werd geklapt, voor hen 
werd gezongen, hebben zorg-
medewerkers nu te maken 
met agressie, scheldpartijen 
en bedreiging. Dit is onaccep-
tabel! Dit mag niet! Dit doet 
pijn! Daarom komen wij op 
voor onze zorgmedewerkers.
 
Op zondag, 22 november om 
19.00 uur, luiden wij onze ker-
klokken als teken van waar-
dering en respect, solidariteit 
en betrokkenheid. Ook roe-
pen we iedereen op om op 
die tijd een brandend kaarsje 
voor het raam te zetten. Zo 
willen we laten zien dat we op 
de bres staan voor onze zorg-
medewerkers. Doet u mee?

De inzameling van de voed-
selbank draait deze maand 
om koffie, thee, suiker, houd-
bare melkproducten, en kruid- 
en/of pepernoten. Ook alle 
andere houdbare producten 
zijn altijd welkom. De produc-
ten kunnen worden afgegeven 
in de Bronkerk. Ook is de kerk 
elke vrijdag open, van 19.00 
tot 20.00 uur.

Vr. 38 jr. zoekt met spoed 
woonruimte. 
Tel. 06-30098576

Op de bres voor 
zorgmedewerkers

De dagen worden korter en kou-
der. Het wordt vroeg donker, de 
bomen zijn kaal en alle leven lijkt 
tot stiltstand gekomen te zijn. 
Mensen groeten elkaar op af-
stand, diep weggedoken in hun 
warme jas, om vervolgens weer 
snel terug te keren naar hun vei-
lige huis. In een jaar waarin de 
afstand tot elkaar steeds groter 
is geworden, is misschien het 
verlangen naar licht wel groter 
dan ooit: een klein beetje hoop, 
een lichtpuntje aan de horizon.

De oude traditie van het midwin-
terhoornblazen is juist nu mis-
schien wel actueler dan ooit. Op 
eerste Advent pakken de blazers 
hun gebogen, houten hoorns en 
trekken naar buiten om daar de 
sonore klanken van de hoorn te 
laten horen. Op grote afstand 
van elkaar zoeken zij door hun 
ver-dragende melodieën naar 
nabijheid. Als boodschappers 
geven zij in deze tijd aan dat het duister verdre-
ven zal worden door het licht, zoals dat al eeuwen 
gebeurt.

De gehele midwinterperiode (van eerste Advent 
tot en met Driekoningen) zullen de Midwinter-

hoornblazers uit Ugchelen hun hoorns bespelen. 
De start van deze bijzondere periode is op 29  
november, waarbij u om twee uur op ‘t Leesten van 
harte welkom bent om dit te komen beleven.

Mijke Jonkman    

De roep om licht

Foto: Sven Scholten

Inzameling van 
koffie en thee 
voor voedselbank

Bronnetje 

in een lange rij
lang wachten op een prikje

van acht seconden
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Eind vorige maand, 27 oktober om precies te 
zijn, vierden Gerrit en Jannie Kool hun dia-
manten huwelijksfeest. Corona-maatregelen 
ten spijt werd het een mooie dag, die beslo-
ten werd met een etentje met de kinderen, die 
gezorgd hadden voor een prachtig fotoboek 
vol herinneringen. Via de post kwamen veel 
hartelijke gelukwensen naar de Jan van Hou-
tumlaan. 55 jaar geleden begonnen Jannie en 
Gerrit hun installatiebedrijf, waarmee ze een 
grote klanten- en vriendenkring opbouwden.

Hoe goed kent u uw eigen dorp? Fotograaf Dirk Reiding is met zijn camera door Ugchelen gegaan en 
heeft een aantal detailopnames gemaakt. Weet u ze allemaal te herkennen? De juiste antwoorden staan 
op pagina 13.

Gedwongen door de Corona-
crisis, is de harmonicaclub 
THA-Ugchelen van Ugchelen 
naar Apeldoorn-Zuid verhuisd. 
De Club is bij de muziekvereni-
ging Prins-Bernhard ingetrok-
ken. Doordat de horeca van het 
dorpshuis Ugchelens Belang, in 
verband met de Coronacrisis, op 
slot ging, kon THA-Ugchelen ook 
daar niet meer terecht.

Wij zijn een klein clubje, dat op 
gepaste afstand, 1,5 meter, van 
elkaar af zit. Het is fijn om 1x in 
de week te kunnen repeteren.   
De leeftijden variëren van 68 t/m 
95 en dan is het fijn, om een hob-
by te hebben, dat met muziek te 
maken heeft. We zijn alweer druk 
bezig met het instuderen van een 
nieuw repertoire, om in het voor-
jaar en zomer weer optredens in 
de verzorgingshuizen te kunnen 
geven. Mocht er belangstelling 
zijn, om een harmonica te bespe-
len, of wil je lessen volgen, dan 
kun je bij ons terecht, ook al heb 
je geen instrument.

Wij repeteren op de donderdag-
middag van 13.00 uur  tot 14.15 
uur op de Steirische Harmonika  
en van  14.45 uur tot 16.00 uur 
op de trekharmonica. Het adres 
is: Clubhuis Prins-Bernhard,  
Groenlingweg 21  7331 EB   
Apeldoorn. Voor inlichtingen:  
Henk van den Berg  0653967951

De kringloopwinkel in het Re-
giocentrum van Dorcas op het 
bedrijventerrein aan de Laan van 
Westenenk heeft tijdelijk zijn deu-
ren gesloten. Het doet bestuur 
en vrijwilligers pijn, maar de ge-
zondheid van de bezoekers en 
ook van henzelf moet nu voor-
rang krijgen. Als op de Corona-
persconferentie volgende week 
versoepeling van de maatrege-
len wordt aangekondigd, gaat 
het Corona-team van Dorcas 
bekijken of de winkel vanaf week 
48 weer open kan. Dat zou mooi 
zijn, want er liggen veel kersts-
pullen op kopers te wachten.
De Bron houdt u op de hoogte.

THA-Ugchelen 
is verhuisd

Jannie en Gerrit Kool 
60 jaar getrouwd

Fotopuzzel

Gerrit en Jannie Kool met hun trouwe viervoeter bij de 
ereboog.

Kringloopwinkel 
Dorcas gesloten
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Evenals andere rommelmarkten in de regio, start 
het team van de Waterloopleinmarkt een kleine 
pop-up store in de kelder van de Duiker. Een ge-
zellige snuffelkelder, wekelijks aangevuld met 
nieuwe artikelen.

De komende weken zullen er veel kerstartikelen, 
speelgoed, sfeerlichtjes en cadeautjes te vinden 
zijn. In de kelder geldt een maximum voor het aan-
tal bezoekers dat tegelijk aanwezig mag zijn, zodat 
er anderhalve meter afstand gehouden kan wor-
den.  Goederen inbrengen kan voorlopig nog niet. 
We hopen dat u die nog even bewaart totdat we 
weer ruimte in ons magazijn hebben.  

Omdat wij in een kelder gehuisvest zijn, is de pop-
up store helaas moeilijk bereikbaar voor mensen 
die slecht ter been zijn of afhankelijk zijn van een 
rollator.

De openingstijden van de pop-up store/snuffelkel-
der zijn op woensdag van 09.30 tot 12.00 uur, en 
op donderdag van 19.00 tot 21.00 uur. 

De ingang van de kelder bevindt zich aan de 
achterzijde van de Duiker, Hoenderloseweg 10,  
Ugchelen. Voor actuele informatie kunt u terecht 
op www.bronkerk.nl

Wat een mooie tekst, om ons aan de buitenkant al te 
laten zien dat er echt nog heel veel kan! 
Erna staat daar heel trots, in de omgebouwde Zon-
nebank, tussen de meest mooie, heerlijke, creatieve 
en heel nuttige cadeautjes!  Samen, Frank en Erna, 
hebben ze de ruimte opnieuw ingedeeld. Oude kas-
ten werden van een verfje voorzien, deuren doen 
dienst als toonbank. 

Creatief is dit echtpaar altijd al geweest , van niets 
iets maken is hen wel toevertrouwd. Erna en Frank 
hebben het winkeltje helemaal zelf ingericht, pre-
cies 14 dagen hebben ze er over gedaan. Het is 
een volledige Kerstwinkel geworden, natuurlijk met 
kerstcadeautjes. Maar je kunt er ook voor een ver-
jaardagspresentje terecht. Het was even hard door-
werken. Ook in deze moeilijke tijd, willen zij graag 
omzet  maken! In het kleine delicatessenwinkeltje 

was te weinig ruimte, twee klanten op twee en halve 
meter is niet te doen. Gezelligheid, die er natuurlijk 
in Life’s delicious ook is, maar hier in deze aanlok-
kelijke Life’s delicious- Kerstwinkel hebben ze de 
ruimte.

Kerstcadeautjes, liggen uitgestald. Belangstellenden 
komen even binnen om de Kerstsfeer te proeven. Er 
kunnen kerstpakketten worden samengesteld, van-
af €25,-- tot €150 euro. Originele brievenbuspost in 
een platte doos met gezellige en lekkere  inhoud laat 
zien, dat je nog best Sinterklaas of Kerst kan vieren 
op afstand. Tevens zijn er relatiegeschenken, aan 
alles is gedacht en dat allemaal om de moed er in te 
houden en relaties te behouden! Zulke initiatieven 
worden vast gewaardeerd in Ugchelen. 

Tineke van den Hazel

Het is volop herfst op het mo-
ment van schrijven van het 
politienieuws. Eind oktober 
is ook de klok een uur te-
ruggezet en is het dus vroe-
ger donker. Dat is de peri-
ode dat gewoonlijk het aantal  
woninginbraken stijgt. In deze 
tijd van corona waarin meer 
mensen thuis zijn, zal dat 
misschien meevallen. Toch is 
het zaak om alert te blijven en 
verdachte situaties te (blijven) 
melden. Onlangs werd de 
verdachte van een woning-
inbraak, van een aantal we-
ken geleden, aangehouden. 
Dat is een mooi resultaat. Nu 
het toch over de donkere da-
gen gaat, wil ik u, attenderen 
op de fietsverlichting. Weest 
zichtbaar voor het overige 
verkeer!

Op twee adressen werden 
goederen aan huis verkocht. 
De verkopers doen volgens 
de wet niets verkeerd, maar 
richten zich vaak tot kwetsba-
re mensen. Er worden goede-
ren geleverd, maar tegen een 
veel te hoog bedrag. De goe-
deren bestaan vaak uit pan-
nen, messen of gereedschap. 
Heeft de koper het geld niet 
in huis dan wordt hij of zij met 
de auto meegenomen naar de 
bank om geld te pinnen. Ad-
vies is: weest alert op deze 
gang van zaken.  

Een bestuurder van een snor-
fiets werd aan de kant gezet. 
De persoon reed veel te hard 
en kreeg, naast een boete 
voor te hard rijden, een WOK 
melding. Dat betekent Wach-
ten Op Keuring. De snorfiets 
moet dan eerst weer aan de 
wettelijke eisen voldoen en 
door de RDW gekeurd wor-
den. Rijden met een snorfiets 
waar een WOK melding op 
staat, is strafbaar.

Bij de Eloyschool werd een 
hekwerk vernield. Als iemand 
iets heeft gezien, dan zou het 
fijn zijn dat dat wordt gemeld. 
Ook zijn er de laatste weken 
de nodige bonnen uitgedeeld 
rond de Eloyschool, omdat er 
verkeerd geparkeerd wordt 
zodat de afvalcontainers uit 
de buurt niet kunnen worden 
geleegd. Ook het parkeren 
buiten de vakken in het hofje 
van de Klingelbeek is niet toe 
gestaan. 

Petra van Doorn
Twitter: polhurk

petra.van.doorn@politie.nl

Politienieuws

Tijdens ‘het volhouden’ mag je best genieten
KERSTWINKEL

Foto: Dirk Reiding

Pop-up store met kerstartikelen

Oplossing fotopuzzel

1 Kunstwerk Eloy-school
2 Scouting Ugchelse Woudlopers groep II
3 Fietsen uitstalling Bessels Tweewielers
4 Goos in De Goudvink
5 Dorpshuis Ugchelens Belang
6 Nijenbeek 7
7 Parkeerplaats Q1 sanitair
8 Mini-bieb Bogaardslaan 63
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Volgende maand, december, 
feestmaand. Sinterklaasfeest en 
daarna maken we ons op voor 
het tweede familiefeest, Kerst-
feest. Maar hoe doen we dat 
dit jaar, met al die maatregelen 
van Corona? Waar we ons in de 
voorgaande jaren druk maakten 
of het feest wel door moest gaan 
vanwege de zwartepietendis-
cussie, maken we ons nu druk 
over een coronaproof sinter-
klaasfeest. Je mag immers maar 
twee mensen van buitenaf ont-
vangen in je huishouden!
In de media lees ik dat er veel 
weerstand is tegen de corona-
regels bij sinterklaasfeest. Een 
groep zegt zelfs dat ze ‘lak heb-
ben aan die regels’ en gaan hun 
eigen gang. Zij vieren feest op 
traditionele wijze, pakjesavond 
is heilig voor hen, moet gevierd 
worden met de hele familie- en 
vriendenkring. Niks mondkapje, 
anderhalve meter, bezoekers-
beperking. Wij gaan onze eigen 
gang. Traditie gaat voor!
Dan is er ook een groep die zich 
heel gedwee houdt aan de regels 
en op geheel eigen wijze zoekt 
naar nieuwe vormen om sinter-
klaasfeest te vieren. Natuurlijk 
is internet daarbij een bron van 
inspiratie. Mediabedrijven spe-
len daar handig op in en stellen 
allerlei programma’s ter beschik-
king, natuurlijk tegen betaling. 
Traditionele pakjesavond moet 
zo in ere gehouden worden. Ik 
zie van alles langskomen: een 
digiflitsbezoek, pietpostpakket-
jesavond, sintzoombijeenkomst, 
surprisevideoboodschap, digi-
tale pakjebus, streamboot.  Zelfs 
liedjes worden aangepast: ‘Zie 
ginds komt de streamboot uit 
Spanje … ‘Daar wordt op het 
scherm geklopt, hard geklopt, 
zacht geklopt.’, ‘Sinterklaas-
je kom maar binnen op mijn 
scherm, want we zitten…’. Sur-
rogaat of een nieuwe traditie?
En dan is daar het mooie initi-
atief van JUB, als bijlage in de 
vorige Bron. Heel traditioneel, 
maar ook geheel coronaproof: 
de sintkleurplaat. Pontifikaal kijkt 
Sint de kinderen aan en nodigt 
hen uit om pakjesavond kleur 
te geven. Er staat boven: ‘Waar 
zie je Sint en Piet dit jaar? In  
Ugchelen natuurlijk!’
Traditie, gekleurd of gestreamd?

Sint: streamen of kleuren

De ooievaar
NATUURLIJK UGCHELEN

Enkele tientallen jaren geleden 
leek de ooievaar uit Nederland 
te verdwijnen. En nu is het toch 
weer een vrij algemene vogel. 
De ooievaar heeft dat laatste 
aan de mens te danken. Want 
er zijn een heleboel ooievaars 
bijgekweekt. En dat bijkweken 
had een opvallende kant. Dit 
gebeurde namelijk met ‘tamme’ 
ooievaars.

De ooievaar is van nature een 
trekvogel. Rond maart komt hij 
aan in Nederland, broedt, voedt 
zijn kinderen op en vertrekt in 
september weer naar zijn winter-
verblijf. Dat is in Afrika. Dus in de 
winter waren er geen ooievaars 
in Nederland. Maar die tamme ooievaars hadden 
niet geleerd om in de winter weg te trekken. Die 
bleven het hele jaar in Nederland.

Eerst nog even iets over de oorspronkelijk ooie-
vaars. Die broedden op kenmerkende plekken. In 
mijn jeugd, ik woonde toen in Den Haag, ging ik 
in de vakantie, op de fiets, vaak naar Driebergen, 
waar mijn opa en oma woonden. De route ging dan 
niet over de A12, maar vanaf Gouda langs o.a. Ou-
dewater en Montfoort. En daar broedden toen ooi-
vaars op relatief hoge maar oude gebouwen,  zoals 
het gemeentehuis. En ieder jaar weer.

Terug naar de huidige situatie. De ooievaar is te-
genwoordig een veel voorkomende vogel. Langs 
de IJssel zie je er soms wel zo’n 20 tegelijk!  En 
natuurlijk ook bij Ugchelen, want daar heb ik het 
‘natuurlijk’ over!

Al een aantal keren had ik ooievaars zien overvlie-
gen. Zowel thuis, maar ook bij de Ugchelsegrens-
weg en elders bij ons in het dorp. En kort geleden 
trof ik een ooievaar aan bij de overstortplas achter 
de DEKA-markt. Helaas heb ik er geen foto van 
kunnen maken, want ik had mijn camera niet bij me. 
Bijstaande foto is langs de IJssel gemaakt.

Tekst en foto: Gerard Koops

Gratis oliebollen bij een lidmaatschap
De oliebollenverkoop van de vereniging  
Ugchelens Belang  is inmiddels gestart en heeft 
al veel kopers naar de kraam, naast de AMI 
kappers,  getrokken.
Tot en met 12 december staat de kraam daar 
iedere vrijdag en zaterdag.  

Met de kleurplaat van Sint voor de jeugd (bijge-
sloten in de vorige Bron) en de oliebollenverkoop 
probeert de vereniging nog enige activiteit in  
Ugchelen te organiseren.
Echter, we moeten constateren 
dat het ledenaantal terugloopt. 
Tijd voor een ledenwerfcam-
pagne! Een nieuw lid ontvangt 
als bedankje een cadeaubon 
voor 6 heerlijke oliebollen, te 
verkrijgen bij de bovenstaande 
oliebollenkraam. Via de web-
site www.ugchelensbelang.nl 
onder de actieknop ‘Word Lid’ 
kun je je direct aanmelden als 
lid.

Wil je de cadeaubonbon, ter 
waarde van bijna 6 euro, voor 
deze heerlijke oliebollen ont-
vangen?  Stuur dan de e-mail, 
met de bevestiging dat je je 
hebt aangemeld, aangevuld 
met je naam en adres, door 

aan wilma.pothoven@gmail.com. Je ontvangt 
de bon dan de in de brievenbus. 
Gedurende deze periode zullen er op diverse 
manieren leden worden geworven. Het is im-
mers van het grootste belang om Ugchelen sa-
men leefbaar en gezellig te houden met activi-
teiten voor jong en oud .

Word lid van Ugchelens Belang voor slechts 
€ 1,05 per maand! 

Foto: Dirk Reiding
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