
Vorig jaar, 2020,  heeft de werkgroep die de 4 mei 
herdenking ieder jaar voorbereidt, u als bewoners 
van Ugchelen gevraagd om overdag bloemen te 
leggen. En dat heeft u gedaan! De foto is van 5 mei, 
de vlag in top in plaats van halfstok.

Dit jaar, 2021, zijn we nog steeds beperkt in onze 
mogelijkheden door Corona. Maar we hebben ge-
meend dat een aangepaste herdenking mogelijk 
moet zijn. We nodigen u opnieuw uit om op 4 mei 
overdag bloemen te leggen bij de Kei, ieder op zijn/
haar eigen moment. Om 19.50 uur zullen de klok-
ken van de Bronkerk luiden. Hierna zullen enkele 
personen als afgevaardigden zich verzamelen bij 
De Kei, onder begeleiding van Harry Blom.
 Om 20.00 uur zal de Taptoe worden gespeeld door 
Wim Vlug waarna er 2 minuten stilte in acht wordt 
genomen, gevolgd door het Wilhelmus. 

Dan wordt de krans gelegd door een afgevaardig-
de van Ugchelens Belang en door Minze Wouda, 
afgevaardigde van de Bronkerkgemeente. Op het 
lint van de krans zal staan: Namens de Ugchelense 
bevolking.

Ook de scouting en de brandweer zullen vertegen-
woordigd zijn door één persoon. Enkele leerlingen 
van de Eloy, die het monument sedert 2019 heeft 
geadopteerd, zullen bloemen leggen. 

Er zal bij de sobere herdenking niet worden gespro-
ken of gezongen. We hopen dat u de Coronamaat-
regelen respecteert door thuis te blijven en hopen 
dat onze verbondenheid met de gevallenen uit de 
Tweede Wereldoorlog op deze manier tot zijn recht 
komt.
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waar dat ook maar kan
speelt ze met haar spiegelbeeld
meisje van zeven

Nico van Dam

Ugchelse  haiku

IJs-blij

Opnieuw 4 mei herdenking in Coronatijd

Foto: Patrick van Katwijk / RVD

KONINGSDAG 2021Home & Garden verkoop 
Waterloopleinmarkt

Bent u op de mooie dagen van 
het voorjaar al bezig in uw tuin 
en keek u er ook altijd naar uit 
om te shoppen bij de Home & 
Garden kraam van de Water-
loopleinmarkt?

Door de huidige Corona regels 
kan de gewone Waterlooplein-
markt niet doorgaan, maar we 
organiseren in mei wel een tui-
nartikelen en plantenverkoop. 
Daarom vraagt het team van 
de Home & Garden kraam van 
de Waterloopleinmarkt naar 
stekjes, zaailingen, tuinbloem-
potten, kleine tuin accessoires, 
kweekbakjes, gereedschap etc. 
Natuurlijk organiseren we de 
verkoop zo dat het corona proof 
is en we hopen dat u ons wilt 
helpen.

Dus gaat u aan het werk in uw 
tuin en scheurt u uw vaste plan-
ten of hebt u zaailingen of zo-
merbloeiers over, of hebt u iets 
voor onze Home & Garden ver-
koop neem dan contact op. Voor 
vragen of overleg kunt u bellen 
met Hettie Wouda Tel: 5221201
Al vast hartelijk dank.
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DE BRON
KERK- EN DORPSBLAD
Verspreiding in Ugchelen: 
om de 14 dagen huis-aan-huis
Oplage: 2800 exemplaren
De Bron digitaal: www.bronkerk.nl 
Opmaak: Lutim, www.lutim.nl 
Druk: VESO, www.vanelst.org 

Eindredacteur van deze Bron:
Ine Koridon, tel. 3601704
Eindredacteur volgende Bron:
Simon Haverschmidt, tel. 06-44126398
Fotograaf van deze Bron:
Theo Logtenberg, tel. 5336253
Fotograaf volgende Bron:
Dirk Reiding, tel. 5336538 
Volgende Bron verschijnt op 5 mei
Kopij via: ugchelendebron@bronkerk.nl 
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 26 april 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
Beheerder: 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.: vacature
Secr.: C. de Winter, 06-10917060
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 Ugchelen
M. Flenter-Tiemessen, T. Rekveldt en
I. Roodenburg-Nouwen
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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Vorig jaar hebben 700 huishou-
dens in de gemeente Apeldoorn 
een mooie gift ontvangen via Va-
kantiegeld Samen Delen. Dat wa-
ren 100 huishoudens meer dan 
het jaar ervoor. Dat was mogelijk 
dankzij uw giften (een recordbe-
drag van  € 125.000,-) en de inzet 
van veel vrijwilligers. En natuurlijk 
ook dankzij het vertrouwen van 
de aanvragers. Was het juist de 
coronacrisis die extra solidariteit 
heeft losgemaakt? De vanzelfspre-
kendheid om één of meerdere ke-
ren per jaar met vakantie te gaan, 
soms naar verre oorden, is er niet 
meer vanwege de coronapande-
mie. Voor de mensen die vakan-
tiegeld ontvangen uit deze actie, 
is op vakantie gaan al veel langer 
niet vanzelfsprekend. Simpelweg 
omdat er geen geld voor is. Een 
dagje weg of eenvoudig kampe-
ren in de buurt, dat is al heel mooi. 
Andere dingen gaan voor: een 
wasmachine, kleding, schoolspul-
len, een laptop ... Dit jaar wordt de 
actie Vakantiegeld Samen Delen 
voor de tiende keer gehouden. 
Ook de Bronkerk doet weer mee, 
samen met meer dan 25 andere 
kerken. Dit jaar doen Beekbergen, 
Lieren en Loenen ook mee, net als 
de stad Apeldoorn, Beemte Broe-
kland, Wenum Wiesel, Het Loo en 
Hoog Soeren. Alle informatie over 
de actie leest u in de folder die u bij 
deze Bron ontvangt. Aanvragen en 
giften zijn welkom t/m 3 juni.  Gif-
ten kunnen worden overgemaakt 
op rekeningnummer NL69 RABO 
037 37 40 298 t.n.v. de Diaconie 
Protestantse Gemeente Apeldoorn 
o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen. 
Zie ook de website: www.vakan-
tiegeldsamendelenapeldoorn.nl  of 
www.bronkerk.nl

Voorlopig blijft de lock-down van 
kracht. In die tijd worden de vie-
ringen in de Bronkerk alleen 
online gehouden. Mocht in de ko-
mende periode deze situatie ver-
anderen dan vindt u op de web-
site van de Bronkerk.de meest 
actuele informatie. In de Onze 
Lieve Vrouwekerk kunnen 30 
kerkgangers de viering bijwo-
nen. Niet bekend is wat verder in 
de komende tijd mogelijk wordt. 
Houd daarvoor de websites van 
de verschillende kerken in de ga-
ten. Als er mensen bij kerkdien-
sten aanwezig mogen zijn, moet 
u zich daarvoor wel aanmelden 
via: www.meevieren.nl. 

De kerkdiensten in de Bronkerk 
zullen via www.kerkomroep.nl 
digitaal te beluisteren zijn. Voor 
het volgen van de dienst met 
beeld kunt u op de website van 
de Bronkerk een link vinden naar 
Bronkerk Ugchelen – YouTube. 
Raadpleeg de website van de 
Bronkerk (http://www.bronkerk.
nl) voor actualiteiten. Wat betreft 
de Emmausparochie komen 
vanaf het weekend van 17/18 
april de zaterdagmiddag vierin-
gen te vervallen. De viering op 
zondag zal voortaan om 11.00 
uur beginnen. U kunt voor infor-
matie de website http://www.em-
maus-apeldoorn.nl te raadple-
gen. De vieringen zijn ook online 
te volgen. 

Wat betreft de diensten in Ran-
derode melden wij dat deze 
voorlopig nog niet doorgaan.

Zondag 25 april
BRONKERK
10.00 uur: ds. A. R. Davelaar.
ONZE LIEVE VROUWEKERK, 

Hoofdstraat 18, Apeldoorn.
11.00 uur: Eucharistieviering; 
pastoor Hermens, Credo.

Zondag 2 mei
BRONKERK
09.30 uur: diaken T. van Driel, 
Apeldoorn.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering; 
pastoor Hermens en diaken Das-
horst, Lucente.

Dinsdag 4 mei
In verband  met Corona geen 
bijeenkomst in de Bronkerk. Zie 
voor meer informatie elders in dit 
blad.

Zondag 25 april
Vanmorgen gaat ds Regina Da-
velaar voor. Het is de vierde zon-
dag na Pasen
Uit Kind  op Zondag: Schaap 
zoekt herder.
Jezus zegt dat hij een goede her-
der is, die zijn leven geeft voor 
zijn schapen. Hij kent zijn scha-
pen en zijn schapen kennen hem.
We lezen Johannes 10: 11-16

Diaconie collecte: Kerk in Ac-
tie-binnenlands diaconaat.
Uitgangscollecte: Schuldhulp-
maatje.

Zondag 2 mei.
Gewijzigde aanvangstijd!
Vanmorgen gaat diaken Theo 
van Driel uit Apeldoorn voor. Hij 
is een goede bekende voor ons 
en we heten hem van harte wel-
kom.
Uit Kind  op Zondag: Best 
Friends Forever
Mozes vertelt aan zijn volk dat 

ze zich altijd aan Gods geboden-
moeten houden. Daarbij doet hij 
een beroep op de geschiedenis 
die God en zijn volk samen heb-
ben; wat zij samen meegemaakt 
hebben, is nooit ergens anders 
gebeurd. Daarom horen God en 
zijn volk voor altijd bij elkaar.
We lezen: Deuteronomium 4: 32-
40

Diaconie collecte: Eigen project 
Moldavië.
Uitgangscollecte: Sant’Egidio.

BEREIKBAARHEID 
PREDIKANTEN
Ds. Regina Davelaar: bij voor-
keur op maandag, dinsdag en 
donderdag –
06 1283 7524
Ds. Eline van Iperen: bij voorkeur 
’s morgens op maandag tot en 
met vrijdag - 
055 8438214

MELDPUNT BIJ OVERLIJDEN
Marinus Ditzel, tel. 06-3482 7579
b.g.g. Ans van Amersfoort, tel. 
06-5558 8273

Kerkdiensten

We mogen ons weten in de 
hoede van de Eeuwige.

BIJ DE DIENSTEN

Sinds enkele weken zijn de kerkdiensten ook met 
beeld te volgen Uit de reacties en het toenemende 
aantal kijkers blijkt dat dit in een behoefte voorziet. 
Inmiddels is er een groep vrijwilligers die momen-
teel ingewerkt wordt en gaat meedraaien bij de live 
uitzendingen. We zitten nog in een experimentele 
fase en werken veelal met privé materiaal. Het hui-
dige beeld- en geluidssysteem is aan vervanging 
toe, zeker als de uitzendingen met beeld daarin 
geïntegreerd gaan worden. De kerkenraad houdt 
u op de hoogte van de vorderingen. 

Het wordt erg gewaardeerd de beelden bij de kerk-
diensten. Dit blijkt wel uit de vele positieve reac-
ties op de uitzendingen tijdens de Stille Week. In 
de digitale nieuwsbrief brengt dominee Eline van 
Iperen het als volgt onder woorden: “… dat onze 
vieringen rond Pasen konden worden wat ze wa-
ren is óók te danken aan al die vrijwilligers die zich 

hebben ingezet en echt sámen hebben gewerkt. 
Het geweldige voorbereidingsteam voor de Stille 
Week- diensten, de technici die zowel beeld als 
geluid mogelijk maakten, Thomas met zijn viool en 
Jasper met zijn euphonium. Dank, heel veel dank. 
Jullie hebben met elkaar iets moois neergezet. Iets 
wat doorwerkt”. Een tweede reactie van één van 
de kijkers zegt ook genoeg: “Wij willen even laten 
weten dat we heel blij zijn om de diensten op deze 
manier te kunnen volgen. Afgelopen Paaszondag 
was het prachtig om Jan en Jasper te horen, maar 
vooral te zien spelen!”
Ondanks alle beperkingen in coronatijd blijven we 
op deze manier in beeld en geluid toch verbonden 
tijdens de vieringen. Een toenemend aantal kijkers 
weet het YouTube kanaal op zondag te vinden (via 
de website of rechtstreeks).

Warner Bruins

Stille Week met beeld en geluid

Vakantiegeld Samen Delen, 
doet u weer mee?
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Natuurkenner Gerard Koops overleden
WIJ GEDENKEN

Ruim twee jaar lang waren zijn rubrieken Natuurlijk Ugchelen een vast 
onderdeel van De Bron. Ze waren van de hand van Gerard Koops, een 
man met gevoel voor taal, voor humor en bovenal iemand met liefde en 
respect voor de natuur. Een slopende ziekte werd Gerard fataal. Hij is 
vrijdag 2 april overleden.

Gerard Koops groeide op in Den Haag. Spelenderwijs raakte hij betrok-
ken bij organisaties die het goed met de natuur voor hebben. Eerst was 
dat de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, later IVN en KNNV. 
Toen hij na zijn diensttijd in Apeldoorn bij Philips kwam werken, zette hij 
zijn activiteiten voor IVN voort. Door goed te kijken, op te zoeken in zijn 
rijk gevulde boekenkast en later op het internet, ontwikkelde Gerard een 
bewonderenswaardige kennis van flora en fauna. Als excursiegids zat hij 
nooit om een verhaal verlegen. Was er aanleiding toe, dan vulde hij zijn 
relaas aan met verzonnen waarheden. Zo weten de Bronlezers van de 
heksenlandingsbaan op ‘t Leesten, hoe de Kruisvoorde aan zijn naam 
komt. Gerard fotografeerde de vogels en vlinders waarover hij schreef. 
Foto’s die kleur verdienden, maar het moesten doen met het zwart/wit van 
De Bron. Gerard was nog lang niet uitverteld.

Jan van Middendorp

Foto: Theo Logtenberg

Grootste specht van Europa laat zich horen
NATUUR IN BEELD

Wie in het vroege voorjaar een boswandeling 
maakt, kan het bijna niet ontgaan: de roffel van een 
specht. Aan het einde van de winter en het begin 
van de lente galmt het typische, timmerende ge-
luid rijkelijk door de bossen. Door met hun snavel 
razendsnel tegen een, vaak dode, tak of stam te 
hakken, maken spechten hun aanwezigheid ken-
baar aan soortgenoten. Op deze manier bakenen 
de vogels hun territoria af en laten ze elkaar weten 
op zoek te zijn naar een partner. Wat de zang is 
voor bijvoorbeeld een merel, is de roffel dus voor 
een specht!

Niet iedere roffel is echter hetzelfde. In Nederland 
komen zes verschillende soorten spechten voor: 
De draaihals, grote bonte, middelste bonte en klei-
ne bonte specht, groene specht en zwarte specht. 
Laatstgenoemde is de grootste spechtensoort 
van Europa, wat niet meteen inhoudt dat deze 
ook het makkelijkst te zien is. Integendeel! De 
zwarte specht is behoorlijk schuw en verstopt zich 
vaak voor mensen door aan de andere kant van 
een boomstam te gaan zitten. Wil je deze unieke 
bosbewoner toch waarnemen, dan is het vroege 
voorjaar (maart-april) een uitstekende periode. Dit 
is namelijk de tijd van het jaar waarin de zwarte 
spechten baltsen en een nest uithakken. Regelma-
tig wordt er geroffeld vanuit de top van een dode 
boom. Het geluid is te vergelijken met een mitrail-
leur. Naast het roffelen, laten zwarte spechten in 
het voorjaar verschillende karakteristieke roepen 
horen. In vlucht klinkt een luid “kru-kru-kru…” en 
in zit een ietwat klagend “kli-èèèhh”. Ook laten 
zwarte spechten in het voorjaar een lachende roep 
horen, en lijkt de roep tijdens het baltsen enigszins 
op die van een kauw. 

Ze bouwen een flink nest. Dat moet ook wel want 
doorgaans volgroeien drie tot vijf spechten tot 

een lichaamslengte van zo’n 50 centimeter! Vrij-
wel ieder voorjaar hakken zwarte spechten een 
nieuwe nestholte uit. Hiermee vervult de specht 
een belangrijke rol in bosecosystemen door nest-
gelegenheden of schuilplaatsen te creëren voor 
verschillende andere diersoorten, zoals de bosuil, 
holenduif, boommarter en vleermuis.

Zelf op zoek gaan naar de grootste specht van 
Europa? Bezoek dan een groot bosgebied met 
veel beuken. Het herkennen van geluiden is bij 
het zoeken naar vogels van essentieel belang, dus 

beluister deze van tevoren. Ontdek je toevallig een 
‘actieve’ nestholte, bewaar dan een afstand van 
enkele tientallen meters tot de boom. De zwarte 
specht is namelijk erg verstoringsgevoelig! Een 
verrekijker is dan ook zeker een aanrader!

Jeroen van Wijk is een jonge natuurfotograaf met 
een masteropleiding in bos- en natuurbeheer. Zes 
keer per jaar gaat hij voor  Geldersch Landschap 
& Kasteelen op pad en doet hij door middel van 
tekst en beeld actueel verslag van het moois dat 
de natuur in Gelderland te bieden heeft. 

Mannelijke zwarte specht, te herkennen aan zijn rode ‘petje’, bij een vers uitgehakte nestholte.
Foto: Jeroen van Wijk, Geldersch Landschap & Kasteelen.
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Een aantal jaren geleden genoten eindeloze reeksen 
vallende dominosteentjes grote populariteit door het 
programma Domino Day. De spanning zit hem erin of 
de steentjes helemaal tot het einde blijven vallen. De 
kettingreactie die door het eerste steentje in gang is 
gezet kan behalve leuk ook heel ongewenst zijn. De 
verspreiding van het coronavirus is daar een actueel 
en pijnlijk voorbeeld van. Ook oorlogen, ongevallen 
en rampen hebben hun oorzaken van elkaar opvol-
gende gebeurtenissen. Dit wordt het domino-effect 
genoemd en staat voor een reeks negatieve gebeur-
tenissen die elkaar onvermijdelijk opvolgen.

Maar is het vallen van ieder volgend steentje wel on-
vermijdelijk? Het antwoord is nee. Zou dat het geval 
zijn dan is de mens immers zijn vrijheid kwijt en is 
de situatie waarin rampen zich voltrekken hopeloos. 
De herdenking van 4 mei en de viering van 5 mei 
gaan over vrijheid, eerst de prijs die het kan vragen, 
daarna het resultaat die het kan opleveren. Vrijheid 
die we als leden van een gemeenschap bezitten, 
individueel en gezamenlijk. Koningsdag heeft voor 
veel mensen het gevoel van gezellig met elkaar. 
De onbevangenheid van deze feestelijkheden kan 
bestaan dankzij de vrijheid die met moeite verkregen 
is en behouden wordt.

De afbeelding van vallende dominosteentjes staat dit 
jaar op de voorkant van de zogenaamde bajesagen-
da. Deze agenda wordt al ruim dertig jaar in alle ge-
vangenissen door de protestantse en rooms-katholie-
ke justitiepastores aan alle gedetineerden uitgedeeld. 
Het is een weekagenda met elke dag een Bijbeltekst 
en op de linker pagina een gedicht of een verhaal 
van een gedetineerde. Verder staat er veel informatie 
in over hulp tijdens en na detentie. Het thema van dit 
jaar is ‘sta op’. Het roept verschillende associaties 
op zoals opstaan na gevallen te zijn, opstaan tegen 
onrecht en opstaan voor een ander. Er moet iets ge-
beuren. De voorkant laat het zien: wanneer niemand 

ingrijpt dan 
blijven de 
steentjes 
vallen. 

Iedereen in 
de gevan-
genis weet 
dat, maar 
hoe moeilijk 
is het om te 
doen wat 
gedaan 
moet 
worden. 
En dan, 
wie is het 
die hier in 
actie moet 
komen? De 
gevangene 
zelf, de 
hulpver-
leners om hem of haar heen, professionals en 
vrijwilligers, zijn of haar familie en vrienden? In wiens 
agenda staat dit? 
Een agenda, heb je die in de gevangenis nodig? Het 
woord agenda is het meervoud van agendum: de 
dingen die gedaan moeten worden. Wat het is dat 
gedaan moet worden is na enig gezamenlijk hardop 
nadenken vaak niet moeilijk te formuleren. Dat het 
gezamenlijk gedaan wordt is meestal het geval, want 
zelden staat iemand alleen op. 

Wie legt de vinger op een steentje en stopt het pa-
troon van vallen? Opgestaan uit de stroom van ‘van 
kwaad tot erger’ zegt iemand soms achteraf dat die 
vinger voor hem of haar de vinger van God was. 

Fons Flierman

Als de meerderheid van de be-
volking is gevaccineerd hopen 
we ons leven van voor die tijd 
weer op te pakken. Zo ook het 
kerkelijk leven. Maar hoe pakken 
we de draad weer op na een jaar 
stilstand? Om hier vorm aan te 
geven wil de kerkenraad een 
werkgroepje formeren van ker-
kenraads- en gemeenteleden 
die met voorstellen en ideeën 
komen. Dat kan van een fees-
telijke (openlucht) kerkdienst, 
uitgebreid startweekend, ‘bevrij-
dingsfestival’, etc. Wilt u mee-
denken of heeft u suggesties? 
Mail de scriba scribakr@bron-
kerk.nl.

De inname van goederen op 
de woensdagmorgen staat stil, 
maar voor boeken kunt u een af-
spraak met Tjeerd van der Meu-
len, mail tvdmeulen@planet.nl.

Wij denken ook aan iedereen die 
om welke reden dan ook zorgen 
heeft. Houd moed, heb lief en 
weet je gedragen door de Eeu-
wige.

Op 21 april a.s. zou er weer een 
gemeentevergadering zijn. He-
laas kan deze ook nu niet door-
gaan zoals we gewend waren. 
Volgens de regels moeten de 
jaarrekeningen van het CvD en 
CvK door de gemeente goed-
gekeurd worden. Om hieraan te 
kunnen voldoen willen we een 
online meeting organiseren of zo 
mogelijk een fysieke bijeenkomst 
in de Duiker. Op de gemeente-
vergaderingen werden ook altijd 
de lopende zaken besproken 
en konden er vragen gesteld 
worden over het beleid van de 
kerk. Dat kan nu niet, maar de 
kerkenraad staat open voor al 
uw vragen, suggesties, op- of 
aanmerkingen. Schroom niet de 
kerkenraad te benaderen!

wo  21 apr. 1 Johannes 1:1-10
do  22 apr. 1 Johannes 2:1-11
vrij  23 apr. 1 Johannes 2:12-17
za  24 apr. 1 Johannes 2:18-29
zo  25 apr. 1 Johannes 3:1-10
ma  26 apr. 1 Johannes 3:11-24
di  27 apr. Ezechiël 35:1-15
wo  28 apr. Ezechiël 36:1-15
do  29 apr. Ezechiël 36:16-28
vrij  30 apr. Ezechiël 36:29-38
za  1 mei Psalm 136
zo  2 mei Ezechiël 37:1-14
ma  3 mei Ezechiël 37:15-28
di  4 mei    Psalm 116

De Bronkerk na coronatijd 

Domino-effect
OVERWEGING

Voedselbank

Boeken 
Waterloopleinmarkt 

Groeten vanuit de 
Bronkerk 

Gemeentevergadering 

UIT DE BIJBEL
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Kortgeleden verscheen het boekje ‘Trots op Ugche-
len’ van de hand van Pedro van den Heuvel en Harry 
Broekhuis. Complimenten daarvoor. Een prachti-
ge uitgave met vooral veel foto’s uit de 20e eeuw. 
Veel afbeeldingen komen mij (sinds 1984 inwoner) 
onbekend voor. Maar ongetwijfeld zijn er nog veel 
Ugchelenaren die bekende personen en locaties 
herkennen.

Op 2 april las ik ergens dat een van de vele 1-april-
grappen was gewijd aan Jamin. Vanwege de omstan-
digheden zou de naam van Jamin veranderd worden 
in Japlus! Voor een positievere beeldvorming. Dat 
doet me denken aan het ijsje van Meneer Jamin.

In de vijftiger, zestiger jaren was het op zondag voor 
ons kinderen een groot feest om de bel van de ijsco-
man van Jamin te horen in de straat. Dat betekende 

een ijsje van (standaard) 10 cent, van (standaard 
met chocola) 15 cent of van (roomijs) 25 cent. Deze 
gemotoriseerde ijscokar rijdt al lange niet meer door 
de straat. Dat heeft ook te maken met het feit dat wij 
allemaal veel mobieler zijn geworden en ons ijsje en 
onze smaakvoorkeur zelf opzoeken. En er is sedert 
die tijd een veel groter aanbod van ijscozaken geko-
men, mede dankzij de Italianen.

Maar sinds een aantal jaren bezitten wij onze eigen 
‘Italiaan’. Onze kleinkinderen zeuren ons op zonnige 
dagen aan het hoofd om even langs het IJskaffee te 
rijden. Daar is het (en was het afgelopen jaar ook) op 
zomerse dagen een drukte van belang. Zodanig dat 
er in deze coronatijd zelfs een verkeersregelaar aan 
te pas moet komen. 

Theo Tomassen

Een aantal maanden geleden 
las ik een artikel dat ging over 
een eerlijke verdeling van het 
coronavaccin. De paus riep in 
zijn kersttoespraak de rijke lan-
den op om ervoor te zorgen dat 
ook de arme landen de kans 
krijgen om aan vaccins te ko-
men. Dit is eerlijker én het zorgt 
er tevens voor dat de epidemie 
wereldwijd eerder onder contro-
le is. Dus voor de rijke landen 
is het óók positief als er in de 
arme landen vlot gevaccineerd 
kan worden. 

Helaas ziet de werkelijkheid 
er anders uit: we horen weinig 
over een eerlijke verdeling, als 
we de media volgen, dan lij-
ken de vaccinatieprogramma’s 
meer op een internationale 
wedstrijd. De pandemie is bo-
vendien onderwerp van poli-
tieke en financiële spelletjes. 
Nieuws uit arme landen horen 
we weinig en van een eerlijke 
verdeling, een gezamenlijk, 
wereldwijd optrekken tegen de 
pandemie, lijkt geen sprake. 
Het is, kort door de bocht, ie-
der voor zich en God voor ons 
allen.

Volgens één van de theologen 
in het artikel kwam dit onder 
andere omdat er geen wereld-
wijde coördinatie mogelijk is; 
de instanties die er zijn, hebben 
te weinig macht om inderdaad 
de beschikbare vaccins eer-
lijk te verdelen. Bovendien zijn 
er vele rijke landen die geïn-
vesteerd hebben in faciliteiten 
voor de productie, verpakking 
en transport. Dan heeft men 
al gauw, zeker als de produc-
tie-aantallen tegenvallen, de 
neiging om eerst voor zichzelf 
te zorgen.

Het lijkt erop dat wanneer we 
zélf in de problemen zitten, we 
minder de neiging hebben om 
te helpen waar de nood nog 
hoger is. Onbegrijpelijk is dat 
niet; zeker niet als je ernstig 
ziek bent of als je bedrijf op om-
vallen staat. Maar het lijkt erop 
dat gezegd wordt: wij hebben 
harder voor het vaccin gewerkt, 
dus wij hebben meer recht op 
gezondheid. Maar kónden arme 
landen er harder voor werken?

Eerlijk delen

IJs maakt jong en oud blij
OOK UGCHELEN

Foto: Dirk Reiding

Vier fietsvrienden uit Ugchelen organiseren op He-
melvaartsdag, donderdag 13 mei, de tweede editie 
van Tour de Compassion. Dit covid-proof fietsevent 
is niet alleen voor wielrenners en mountainbikers; 
ook met een elektrische fiets of met de kinderen kun 
je fietsen langs een van de speciale pitstops. Het 
Experience centrum van Compassion in Apeldoorn 
is zo’n pitstop. Daar is het dorpsleven van Afrika 
nagebouwd, wat een bijzondere belevenis is. Of de 
speciaal verzorgde pitstop bij de Posbank, dat een 
prachtig rustpunt is! 

Met de Tour de Compassion is het doel om €75.011 
bij elkaar te fietsen voor covid-19-noodhulp aan de 
zwaarst getroffen gezinnen in de 25 landen waar 
Compassion actief is. 

Doe mee, kies een van de diverse fietschallenges en 
plan je eigen route vanaf je eigen oprit. Of sponsor 

een van de fietsers of teams uit Ugchelen die mee-
doen. 

Alle info vind je op www.tourdecompassion.nl. 
Volg ons op facebook: www.facebook.com/ 
TourDeCompassion

Daniel, Erik, Marijn en Sander

Fietschallenge voor Covid-19 noodhulp
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Opnieuw schrijf ik weer een stukje in 
De Bron waarin ik globaal vermeld 
wat er zich de afgelopen weken in 
Ugchelen heeft plaatsgevonden. Af 
en toe krijg ik wat reacties. Ik heb ei-
genlijk geen idee of het stukje goed 
gelezen wordt, of dat u misschien 
andere ideeën heeft voor wat betreft 
de invulling van dit stukje. Als dat zo 
is, stuur me dan een mailtje en dan 
kan ik kijken of het haalbaar is om er 
een andere invulling aan te geven.

Afgelopen periode waren er vier 
aanrijdingen in Ugchelen en werden 
twee personen betrapt op het rijden 
zonder rijbewijs. De politie is twee 
keer bezig geweest met een ver-
ward persoon en daarnaast werd er 
nog 12 keer hulp verleend op aller-
lei ander gebieden. Helaas werd er 
ook een keer ingebroken in een wo-
ning. Zo af en toe komen er ook nog 
meldingen langs over honden. Alle 
meldingen betreffende honden kunt 
u doen bij de gemeente Apeldoorn. 
Deze is verantwoordelijk voor elke 
vorm van overlast door honden. U 
kunt het melden via het telefoon-
nummer 14055. Er werden nog wat 
meldingen gedaan over overlast 
van jeugd. Enkele jongeren werden 
gesproken.

Tot slot werd er toch nog iemand de 
dupe van whatsapp-fraude. Heeft u 
mensen in uw omgeving die kwets-
baar zijn voor zulk soort oplichtin-
gen, dan zou het fijn zijn om het er 
met hen over te hebben en hen te 
waarschuwen.

Petra van Doorn
petra.van.door@politie.nl

Twitter: polhurk

Politienieuws Voorjaarsschoonmaak

Foto’s: Johan van Veen

Op 8 april heeft een groep vrijwilligers de voorjaarsschoonmaakactie gehouden op het terrein van de 
Bronkerk. Het grind is ontdaan van onkruid, er is gesnoeid, de goten zijn leeggemaakt en nog veel meer. 
En alles corona-proof; zelfs de koffiekopjes hielden 1,5 meter afstand.

Janny Koster
IN MEMORIAM

* 26 januari 1935  † 5 april 2021

Op 86-jarige leeftijd is Janny Koster overleden. Ze 
werd geboren in Emmen, maar verhuisde in 1962 sa-
men met haar jonge gezin naar Apeldoorn om daar 
een sportzaak te beginnen: Sporthuis Jonker, een be-
grip in Apeldoorn en omstreken. Janny was de baas 
op de bovenverdieping, modern en ondernemend als 
ze was. Ondanks de drukke zaak, had ze ook alle 
aandacht en liefde voor haar vier kinderen: Wim, Mar-
jan, Annemiek en Carla. In de jaren tachtig verhuisde 
Janny naar Ugchelen, in 1988 betrok ze samen met 
jongste dochter Carla het huis aan de Richtersweg. 
Ze had daar een moeilijke tijd vanwege haar schei-
ding, maar wist toch optimistisch te blijven. De meeste 
Ugchelenaren zullen Janny kennen van de tennis of 
de bridge of van één van de andere sporten die ze 
vol enthousiasme beoefende. Ze was een makkelijke 
prater en was open en geïnteresseerd naar iedereen. 
Ook in de kerk was ze actief betrokken en jarenlang 

contactmedewerker. Janny is oma geworden van 
wel dertien kleinkinderen. Ze genoot met volle 
teugen als ze langs kwamen voor een spelletje of 
een nachtje logeren. En ze heeft zelfs nog kunnen 
knuffelen met haar eerste achterkleinkind. Twintig 
jaar geleden leerde Janny haar nieuwe liefde Peter 
kennen. Ze hebben samen nog een heerlijke tijd 
gehad. Peter heeft twee zoons en ook zij werden 
met liefde verwelkomd en voelden al snel helemaal 
eigen.  De laatste periode van Janny’s leven was 
zwaar vanwege de Alzheimer die zich snel ontwik-
kelde. Peter heeft liefdevol voor haar gezorgd tot 
het echt niet meer ging en vanaf november woon-
de ze in zorgcentrum Koningin Wilhelmina. Op 
maandag 12 april hebben we afscheid van Janny 
genomen, maar vergeten zullen we haar nooit. Ze 
blijft levend in onze herinnering en we weten dat ze 
veilig is in Jezus armen.

Ds. Regina Davelaar
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Toen ’t Achterhuus tien jaar gele-
den open ging, zat Nederland mid-
den in een crisis. Nu in coronatijd 
hebben winkels het weer moeilijk. 
“Ook deze tweede crisis kunnen 
we aan”, zegt Sandra Hanskamp 
vol vertrouwen. Samen met Miran-
da Buitenhuis houdt ze de winkel 
aan de Molecatenlaan draaiende. 
Ondernemen vanuit vriendschap, 
een positieve ‘vibe’ en de gunfac-
tor in Ugchelen houden hen op de 
been.
 
Puzzels, boeken en mondkapjes. 
Die artikelen worden in coronatijd 
het meest verkocht bij ’t Achter-
huus. Het is bij uitstek een winkel 
die het van de impulsaankopen 
moet hebben. Klanten lopen er, 
normaal gesproken, spontaan even 
binnen voor een cadeautje, en laten 
zich ter plekke verrassen door het 
aanbod. Of ze komen langs voor de 
gezelligheid en een kop koffie. “Het 
grootse compliment is dat het hier 
voelt als een grote huiskamer”, zegt 
Sandra. 

Het winkelen op afspraak was dan 
ook een grote omschakeling voor 
de dames. “Het is een heel ande-
re manier van ondernemen. Maar 
we merken heel erg de gunfactor 
vanuit het dorp. Dat doet ons heel 
erg goed! Trouwe klanten komen 
iets leuks uitzoeken, ook omdat ze 
het ons gunnen. Mensen vinden het 
daarnaast gewoon fijn om er even 
uit te zijn. Wat wij heel belangrijk 
vinden, is die laagdrempeligheid. 
Dus dat ze zich niet verplicht voelen 
om iets te kopen. We hebben het 
geluk dat de winkel groot is. De pa-

den zijn nu wel wat ruimer opgezet. 
Op dit moment mogen we dertien 
klanten tegelijk ontvangen.” Deze 
situatie geldt nu sinds 3 maart, toen 
de regels voor winkels weer wat 
versoepeld werden. Daarvoor gold 
een strenge lockdown. Halverwege 
december, dus vlak voor de kerst-
dagen, kwam het bericht dat alle 
‘niet-essentiële’ winkels moesten 
sluiten. Wie zijn kerstcadeau’s bij 
’t Achterhuus wilde kopen, kon die 
bestellen en laten bezorgen. San-
dra en Miranda hadden daarvoor 
een etalage ingericht met samen-
gestelde pakketten. Ze hielden de 
winkel wel open voor het DHL-pak-
ketpunt en de stomerijservice. En 
ook Marjon van het inpandige Ver-
stelhuus mocht gewoon doorgaan 
met het verstellen en repareren 
van kleding.Het horecagedeelte, 
oftewel ’t Koffiehuus, is echter al 
sinds oktober gesloten. Sandra en 
Miranda hebben dat uitbesteed aan 

een andere onderneemster. Annika 
heeft de laatste tijd diverse acties 
georganiseerd, zoals een drive-in. 
Klanten konden daarbij hun auto 
parkeren om verse broodjes af te 
halen. “Zodra het mag, gaat het ter-
ras weer open”, verzekert Sandra. 

Ze vervolgt: “Vooral voor de hore-
ca zijn deze tijden superzuur. En 
natuurlijk hebben wij ook zorgen 
gehad over de winkel, zeker in het 
begin van de crisis. Maar we heb-
ben er vertrouwen in dat het hier uit-
eindelijk weer als vanouds gezellig 
wordt. We richten ons vooral op wat 
wél kan. Niet klagen, maar dragen, 
is ons idee. Miranda en ik zijn deze 
winkel begonnen uit vriendschap. 
We hebben in deze tijden dan ook 
veel steun aan elkaar. Dat is hart-
stikke waardevol. Ons positieve ge-
voel willen we graag uitstralen naar 
de klanten.”

Simon Haverschmidt

Achterhuus: ‘Sterke gunfactor in Ugchelen’

Opnieuw een viswinkel in Ugchelen
Ugchelen krijgt weer een viswinkel. Eind mei, begin juni 
opent Vispaleis Koelewijn de deuren aan de Molecaten-
laan. In het hoekpandje tegenover Albert Heijn werd al 
eerder vis verkocht. Nadat die winkel definitief sloot, heeft 
het maandenlang leeg gestaan. Maar binnenkort kunnen 
Ugchelenaren dus weer binnenlopen voor een gebakken 
visje, of juist een complete maaltijd. Vispaleis Koelewijn, 
afkomstig uit Bunschoten-Spakenburg, heeft al twee ves-
tigingen in Apeldoorn: in de Dekamarkt aan de Vlijtseweg 
en in winkelcentrum Anklaar. “We zijn altijd wel aan het 
kijken naar mogelijke nieuwe locaties. Toen we vernomen 
dat er een geschikte ruimte in Ugchelen leegstond, zijn we 
een kijkje gaan nemen”, vertelt manager Peter de Graaf. 
Inmiddels is de buitenkant al geschilderd in de blauw-witte 
kleuren van Koelewijn. “Een precieze openingsdatum is er 
nog niet, maar we willen in elk geval starten vóór het ha-
ringseizoen.”

Het assortiment bevat ook salades en maaltijden. Visscho-
tels kunnen kant-en-klaar in de oven gezet worden. Op de 
website van Koelewijn staat: ‘We willen een beleving over-
brengen aan onze klanten, en laten zien dat we vol passie 
hun visje bereiden’. De Graaf licht toe: “Alles wat er in onze 

winkels ligt, bereiden wij helemaal zelf. Dus voor de paella 
snijden we de verse groenten, en koken we de witte rijst 
zelf. We zijn in onze winkels altijd wel ergens mee bezig, 
wat duidelijk zichtbaar is voor de klanten.” Wie de bedrijfs-
leider wordt van het Ugchelse filiaal, is nog niet bepaald.
In de winkel komt overigens een kleine zitgelegenheid. En 
als het mooi weer is, en de coronasituatie laat het toe, dan 
kunnen klanten hun visje ook buiten opeten.

Simon Haverschmidt

Foto: Theo Logtenberg

Foto: Theo Logtenberg
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