
Editie 2021 van de Kunstroute bracht veel kunstliefhebbers uit dorp en ommelanden op de been. Zaterdag 
was dat met een aangenaam zonnetje, zondag met paraplu. Verderop in deze Bron blikt de organisatie terug.

Uitgever: Bronkerk Ugchelen Woensdag 20 oktober 2021 - 58e jaargang nr 17

Liever K3 dan 3M 

Op dit moment zijn de laatste ge-
velvlaggen met de Ugchelse drie-
kleur te koop bij de Primera. Af 
en toe wordt gevraagd of er ook 
nog vlaggen zijn voor in de vlag-
genmasten. Deze zijn niet meer 
op voorraad maar kunnen worden 
besteld als er belangstelling voor 
is. De kosten voor deze vlaggen 
van 150 x225 cm komen incl. 
BTW rond € 55 te liggen. Hoe 
meer er besteld worden hoe lager 
de stuksprijs wordt. Wil je een gro-
te vlag: stuur dan een mail naar  
secretaris@ugchelensbelang.nl. 
Het streven is dit jaar nog een be-
stelling te plaatsen.

Gelukkig zijn we weer wat vrijer 
in onze menselijke contacten. Het 
collecteren voor een goed doel 
kan weer zonder beperkingen. De 
vluchtelingenkinderen in Grieken-
land hebben u nodig. De Diaconie 
zet zich in voor hulp aan vluch-
telingenkinderen in Griekenland. 
Zij hebben onze hulp hard nodig. 
Helpt u mee met het collecteren 
van een paar straten in Ugchelen? 

In de Sinterklaastijd kunt u deze 
kinderen een mooi cadeau ge-
ven: in de week van 22 tot 27 
november. Het kost u een paar 
uur van uw eigen tijd. Mogen 
wij en de kinderen op u reke-
nen? Gebruikt u onderstaand 
mailadres om u op te geven:  
tinadijk56@gmail.com

Vlag mee! Kunstroute trotseert regen

Actiedag asbestvrije schuur voor 
bewoners wijk De Bouwhof

Uit een inventarisatie is gebleken 
dat in de wijk De Bouwhof ruim 80 
daken met asbest aanwezig zijn. 
De gemeente Apeldoorn en Om-
gevingsdienst Veluwe IJssel willen 
met deze actie een bijdrage leve-
ren om het aantal asbestdaken te 
verminderen. 

De bewoners van de Bouwhof heb-
ben een brief ontvangen met de 
oproep om deel te nemen aan de 
actiedag van de asbestvrije schuur 
op 29 of 30 oktober. Voorwaarde 
om mee te doen is dat het dak klei-
ner is dan 35m2 en dat het dak ge-
schroefd of hecht gebonden is aan-
gebracht. Inmiddels hebben zich al 
10 bewoners aangemeld! 

Door mee te doen aan deze actie 
en het dak zelf te vervangen be-
dragen de gemiddelde kosten voor 
een klein dak ongeveer €350,-.

Onderstaande acties worden 
kosteloos uitgevoerd
•  Begeleiding bij en het indienen 

van een sloopmelding
• Plastic verpakkingsmateriaal en 

persoonlijke beschermingsmid-
delen (pakken, handschoenen, 
en mondkapjes)

• Rolsteigers (indien nodig)
• Aanwezige asbestdeskundigen 

die voor u klaar staan met advies
• Ophalen en afvoeren van het ver-

pakte asbest bij uw woning

Onderstaande acties moeten be-
woners zelf uitvoeren
• Het demonteren van het oude as-

best dak incl. gebruik van eigen 
gereedschap en ladders
Tip: vraag extra mensen die 

kunnen helpen, een asbestplaat 
weegt vaak meer dan 15 kilo. 
Ook is het handig om samen met 
uw buren meerdere daken te ver-
nieuwen en elkaar te helpen.

•  Aanschaffen en monteren van 
een nieuw dak

Bent u bewoner van De Bouw-
hof en wilt u graag meedoen aan 
deze actie? 
Meld u zich dan aan! Dit kan t/m 
vrijdag 22 oktober. Stuur hiervoor 
een e-mail met uw contact- en 
adresgegevens naar info@ovij.nl 
o.v.v. de ‘Dag van de Asbestvrije 
Schuur’ of meld u telefonisch aan 
via (055) 580 17 05. Afhankelijk van 
het aantal deelnemers plannen wij 
de actie op 29 of 30 oktober 2021.

Meer nieuws van de dorpsraad 
op pagina 5.

Foto: Dirk Reiding 

Collectanten gezocht 
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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
Chris de Winter, tel. 06-10917060
Eindredacteur volgende Bron:
Jan van Middeldorp, tel. 5333672
Fotograaf van deze Bron: 
Theo Logtenberg, tel. 5336253
Fotograaf volgende Bron:
Dirk Reiding, tel. 5336538
Volgende Bron verschijnt op 3 nov.
Kopij via: ugchelendebron@bronkerk.nl 
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 25 oktober 19 uur. 

Coördinator advertenties:
Teun van Amersfoort, tel. 5411491
bronadvertenties@bronkerk.nl 
Verspreiding en bezorgklachten:
bronbezorging@bronkerk.nl
tel. 5422382

PRAKTISCHE GEGEVENS KERK
Zalencentrum:
“Bronkerk” en “De Duiker”
Hoenderloseweg 10, 7339 GH
tel. 5334859
Beheerder: Mw. Angelike Soulier
beheerder@bronkerk.nl 
Predikanten: Ds. A.R. Davelaar,
Tel. 06-12837524 
predikantRD@bronkerk.nl
Ds. E. van Iperen, tel. 8438214
predikantEI@bronkerk.nl 
Kerkenraad:
Voorz.: vacature
Secr.: C. de Winter, tel. 5414293
scribaKR@bronkerk.nl 
Kerkelijk bureau: Collectebonnen, 
Vragen en Ledenadministratie
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 
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
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De Corona-maatregelen zijn ver-
soepeld. Dat betekent dat er weer 
meer mensen bij een viering in de 
Bronkerk aanwezig kunnen zijn. 
Houd voor verdere informatie de 
website (zie hieronder) in de gaten!
U hoeft zich niet aan te melden als 
u een viering wilt bijwonen. Kom 
niet als u Corona-klachten heeft.

De kerkdiensten in de Bronkerk 
blijven ook via www.kerkomroep.
nl digitaal te beluisteren. Voor het 
volgen van de dienst met beeld 
kunt u op de website van de Bron-
kerk een link vinden naar Bron-
kerk Ugchelen – YouTube. Raad-
pleeg de website van de Bronkerk  
(http://www.bronkerk.nl) voor actu-
aliteiten.

In de Onze Lieve Vrouwekerk 
kunnen weer meer kerkgangers 
de viering bijwonen. Houd voor 
meer informatie de website van 
de Emmaüs parochie in de gaten. 
(http://www.emmaus-apeldoorn.
nl) De vieringen zijn ook online te 
volgen.

De diensten in Randerode zijn 
voorlopig nog alleen toegankelijk 
voor bewoners en de vrijwilligers 
die hen halen/brengen.

Zaterdag 23 oktober 
ONZE LIEVE VROUWEKERK, 
Hoofdstraat 18, Apeldoorn.
16.30 uur: Eucharistieviering; pas-
toor J. Hermens, Cantor.

Zondag 24 oktober
BRONKERK
10.00 uur: ds. H. Boter (Apeldoorn). 
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering; pas-

toor J. Hermens, Sostenuto.

Zaterdag 30 oktober
ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur: Eucharistieviering; pas-
toor J. Hermens, Cantor.

Zondag 31 oktober
BRONKERK
10.00 uur: Gospelband Sinjael 
(Donkerbroek).
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering; pas-
toor J. Hermens, Gastkoor.

Zondag 24 oktober
Vandaag mogen we ds. Henk Bo-
ter uit Apeldoorn in de Bronkerk 
welkom heten. Fijn dat we hem 
weer mogen ontmoeten.
Uit Kind op Zondag: Naar wie luis-
ter jij?
Jezus vertelt dat God zijn Vader is. 
Hij zegt: ‘Wie van God is, luistert 
naar de woorden van God.’ Naar 
wie luisteren wij? 
We lezen Johannes 8: 37-47.

Diaconie collecte: Eigen diaco-
nie.
Uitgangscollecte: Stichting Leer-
geld

Zondag 31 oktober
Deze morgen is er een speciale 
dienst in de Bronkerk. De dienst 
wordt verzorgd door de Gospel-
band Sinjael uit Donkerbroek. Zij 
zingen en spelen voor en met ons. 
Een heel hartelijk welkom voor 
hen maar voor iedereen die deze 
dienst wil meevieren. Vooral jonge-
ren en gezinnen zijn welkom! 
Uit Kind op Zondag: Wie is hier 

blind?
Jezus geneest iemand die al vanaf 
zijn geboorte blind is. De omstan-
ders kunnen hun ogen niet gelo-
ven: is dat echt die man die blind 
was? Sommigen zeggen dat hij 
het niet kan zijn, maar dat hij er 
wel op lijkt. Sommige Farizeeën 
zeggen dat Jezus niet van God 
kan komen, omdat hij dit op sabbat 
gedaan heeft. 
We lezen hierover in Johannes 9: 
1-41

Diaconie collecte: Eigen diaco-
nie.
Uitgangscollecte: Stichting Leer-
geld.

BEREIKBAARHEID 
PREDIKANTEN
Ds. Regina Davelaar: bij voorkeur 
op maandag, dinsdag en donder-
dag - 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

Jezus leert ons goed te luisteren en 
niet blind te zijn. Luisteren wij naar 
de juiste woorden en zijn wij blind 

voor de verkeerde mensen?

BIJ DE DIENSTEN

De inzet voor duurzaamheid 
moet van binnenuit komen, ge-
voed en geïnspireerd door ons 
geloof. “Het vraagt om andere 
preken, andere liturgie, ander 
pastoraat, andere liederen, 
een nieuwe theologie”, aldus 
theoloog Trees van Montfoort. 

In haar boek ‘Groene theolo-
gie’ legt ze een gedegen en in-
spirerende theologische basis 
onder de gelovige inzet voor 
duurzaamheid.

Daarnaast biedt Van Montfoort 
nieuwe inzichten voor de se-
culiere milieubeweging. Aan-
vankelijk zou ze promoveren 
op theologie en duurzaamheid, 
maar wilde toegankelijker 
schrijven dan voor een proef-
schrift vereist is, moeilijke din-
gen helder uitleggen voor een 
boek dat in de kerk gebruikt 
kan worden.

Dat is gelukt. Groene theolo-
gie werd gekozen als beste 
theologische boek van 2019.
Van Montfoort geeft lezingen 
en gastcolleges aan universi-
teiten. “Dat was mijn inzet: je 
hoeft geen theologie gestu-
deerd te hebben om dit boek 
te lezen, terwijl het ook door 
theologen serieus wordt geno-
men.”

Bron: Nieuwsbrief PKN

wo  20 okt Efeziërs 6:1-9
do  21 okt Efeziërs 6:10-17
vrij  22 okt Efeziërs 6:18-24
za  23 okt Jesaja 30:1-11
zo  24 okt Jesaja 30:12-22
ma  25 okt Jesaja 30:23-33
di  26 okt Jesaja 31:1-9
wo  27 okt Jesaja 32:1-8
do  28 okt Johannes 9:1-12
vrij  29 okt Johannes 9:13-23
za  30 okt Johannes 9:24-34
zo  31 okt Johannes 9:35-41
ma  1 nov Allerheiligen
  Psalm 33
di  2 nov Spreuken 15:1-18
wo  3 nov Dankdag Spreuken 
         15:19-33

‘Groene Theologie’ 

In de maand oktober 
sparen we voor 
de Voedselbank 
BROODBELEG.
 
Ook andere houdbare 
producten zijn altijd 
welkom. 

De producten kunnen 
afgeleverd worden op 
zaterdagochtend van 
9.00- 12.00 uur in de 
krat voor de garagedeur 
aan de Karhulstraat 19 
en natuurlijk ook in de 
kerk in de mand.

Voedselbank 
‘Uit de Bijbel’
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Tijdens de Algemene Ledenverga-
dering (ALV) op 28 september jl. 
is het nieuwe bestuur van de Ver-
eniging De Dorpsraad Ugchelen 
officieel geïnstalleerd. Na de over-
dracht door het oude bestuur, heeft 
het nieuwe bestuur als eerste het 
aftredende bestuur bedankt voor 
hun jarenlange inzet, hierbij was 
er ook een woord van dank van 
de vertrekkende gebiedsmanager 
Henriët Althof. Ook werd van de 
gelegenheid gebruik gemaakt om 
de nieuwe gebiedsmanager Zuid-
West voor te stellen, Alan Wem-
menhove. 

Vervolgens heeft het nieuwe be-
stuur zich voorgesteld en de per-
soonlijke motivatie voor deelname 

aan de Dorpsraad toegelicht aan 
de aanwezige leden van de Dorps-
raad.

De nieuwe Dorpsraad gaat nu aan 
de hand van onderstaande 5 the-
ma’s invulling geven aan de Dorps-
raad nieuwe stijl. 
1. Sport en recreatie  
2. Veiligheid en mobiliteit 
3. Duurzaam en groen 
4. Wonen en voorzieningen 
5. Zorg en welzijn 

Dit jaar nog enquête vanuit 
Dorpsraad, we hopen op veel 
input!
Zoals aangegeven tijdens ALV 
kunnen we het als Dorpsraad 
niet zonder de input van de be-

woners van Ugchelen. Daar-
om gaan we een enquête hou-
den om per thema op te vragen 
wat er leeft bij de bewoners in  
Ugchelen. 

Bij deze maken we alvast van de 
gelegenheid gebruik om een op-
roep te doen deze enquête in te 
vullen, want alleen met jullie input 
kunnen we ons hard maken voor 
onderwerpen die volgens jullie van 
belang zijn!

Bent u al lid van De 
Dorpsraad?
Dit lidmaatschap is gratis en u kunt 
zich aanmelden via onze website  
www.dorpraadugchelen.nl.

Nieuw bestuur gaat aan de slag
NIEUWS VAN DE DORPSRAAD

Nieuwbouw 20 
woningen CODA locatie 

gaat definitief door

Mogelijk heeft u het al in de krant 
gelezen maar de bouw van een 
appartementencomplex met drie 
woonlagen op de CODA locatie 
gaat definitief door. De Raad van 
State heeft alle bezwaren die om-
wonenden hadden aangetekend 
ongegrond verklaard en is verder 
van mening dat het bouwplan vol-
doet aan het Apeldoorns ruimtelijke 
beleid voor Ugchelen. Ook voorziet 
de Raad van State geen verkeers- 
en parkeerproblemen. Er komen 
27 parkeerplekken, 20 op eigen 
terrein en 7 op de openbare weg.

Update verbeteringen
G.P. Duuringlaan

Via een interactieve kaart (proef 
om burgers op een andere wijze 
inspraak te geven) konden bewo-
ners rondom de G.P. Duuringlaan 
een reactie geven op de plannen. 
Ook was er de mogelijkheid om dit 
per mail te doen. Er zijn behoorlijk 
veel reacties ontvangen waardoor 
terugkoppeling wat langer op zich 
laat wachten. De tijdslijnen zien 
er nu als volgt uit:
• November gesprek met de 
Dorpsraad
• December terugkoppeling aan 
bewoners
• Uitvoering pas in de loop van 
2022.

De dorpsraad heeft verzocht om 
het plan op diverse plekken nog 
extra te toetsen op het gebied 
van verkeersdoorstroming en 
veiligheid zoals bij de school IKC 
Spreng en de Kei. De nieuwe ge-
biedsmanager van de gemeente 
heeft inmiddels laten weten dat 
de verschillende plekken op een 
geschikt tijdstip samen met een 
verkeersdeskundige zullen wor-
den bezocht. 

Parkeren Gelre Ziekenhuis

Op 13 oktober was een vertegen-
woordiger van de Dorpsraad sa-
men met omwonenden van het 
ziekenhuis bij een informatiebijeen-
komst inzake het voorlopig ontwerp 
van de nieuwe parkeervoorziening 
P2. Bij deze bijeenkomst waren de 
architect en bouwer aanwezig om 
het ontwerp toe te lichten en was 
er gelegenheid tot het stellen van 
vragen en het geven van feedback.

Zorgen om de Schoolbeek 

De Commissie Water van de Dorps-
raad maakt zich zorgen om de 
Schoolbeek. Afgelopen jaar zou 
de gemeente Apeldoorn en water-
schap Vallei en Veluwe beginnen 
met het herstel van de Schoolbeek/
Geurtssprengen. Veel inwoners van 
Ugchelen kijken hier al jarenlang 
naar uit. 
 
Onlangs werd begonnen met het 
verleggen van kabels en leidingen in 
de Ugchelseweg ter hoogte van de 
Schoolbeek, omdat hier de duiker 
vervangen en lager geplaatst moet 
worden. Het water uit de School-
beek stroomt door deze duiker, via 
de vistrap naar de Ugchelse Beek. 
Deze vistrap is in 2016 aangelegd 

met als doel de Ugchelse Beek met 
de Schoolbeek te verbinden. Visjes 
en beekprikken zouden dan vanuit 
de Ugchelse Beek via de vistrap de 
Schoolbeek kunnen bereiken en zo 
een heel nieuw leefgebied tot hun 
beschikking krijgen. 

Omdat het herstel van de School-
beek steeds weer wordt uitgesteld 
geeft deze sprengenbeek steeds 
minder water en valt soms zelfs 
droog, waardoor de visjes, maar 
ook de macrofauna in de beek 
sterft. De vistrap is inmiddels dicht 
gegroeid met planten, waardoor de 
verbinding tussen Ugchelse Beek 
en Schoolbeek volledig is verbro-
ken. 

Na het verleggen van kabels en lei-
dingen is het stil geworden rondom 
de Schoolbeek. De Commissie Wa-
ter heeft daarom contact opgeno-
men met de verantwoordelijke amb-
tenaar bij de gemeente Apeldoorn 
en gevraagd hoe dit komt. De com-
missie kreeg te horen dat het hele 
plan van uitvoering in de ijskast is 
gezet. Door klimaatveranderingen 
en andere ontwikkelingen wil de ge-
meente en het waterschap het hele 
ontwerp opnieuw tegen het licht te 
houden. 

De verwachting is nu dat de start 
van de realisatie opschuift naar 
2022. 

De vistrap die de Ugchelse Beek met de Schoolbeek verbindt. 
Foto Johan van Veen. 
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Vrijdagavond 24 september 
was er eindelijk weer een Cola 
Disco in UB! Nou, dat hebben 
we geweten! 

Al vroeg stonden de eerste kin-
deren voor de deur en uitein-
delijk wisten zo’n 300 kinderen 
de weg naar het Dorpshuis te 
vinden! Er stond een lange rij 
met leerlingen uit de groepen 
4 t/m 8 van de basisscholen 
die graag naar binnen wilden 
gaan! De hele avond werd er 
gedanst, gerend en kon men 
lekkere dingen kopen! Al met 
al een zeer geslaagde avond!

Op zaterdagmiddag 9 oktober 
stond de kleedjesmarkt op het 
programma achter UB.

In eerste instantie dachten wij 
de kleedjes wel onder de tent 
kwijt te kunnen, maar de weer-
goden waren ons meer dan 
goed gezind en daarom werd 
de hele parkeerplaats benut! 
Dit was ook nodig, want er 
waren maar liefst 67 aanmel-
dingen van kinderen die graag 
hun spullen wilden verkopen!

Wie had gedacht dat we op 9 
oktober nog zulk mooi weer 
zouden hebben! Er werd de 
nodige handel gedreven en 
alles werd na afloop ook weer 
netjes opgeruimd!
Dan de komende activiteit ! 
De komst van Sinterklaas naar 
Ugchelen op zaterdag 13 no-
vember! Hoe dat eruit zal zien 
is nog niet zeker. De organisa-
tie is aan het kijken wat moge-
lijk is. Uiteraard streven wij er 
naar ’s middags een program-
ma voor de kleinste deelne-
mers te hebben en ’s avonds 
een disco te organiseren voor 
de leerlingen van de groepen 5 
t/m 8 van de basisscholen.

Nadere informatie volgt ho-
pelijk z.s.m.! Uiteraard via De 
Bron, maar houdt ook onze 
Facebook pagina in de gaten!

Klusjes voor God
OVERWEGING

“Ik zit hier maar te wachten tot ik doodga, maar 
het is nog steeds mijn tijd niet. Begrijp jij er 
wat van?” Nee, eerlijk gezegd begrijp ik er niks 
van. Niet van dat wachten en ook niet van het 
feit dat ze nog steeds leeft. Mevrouw heeft in-
middels de gezegende leeftijd van 101 jaar be-
reikt. Hoewel haar lichaam zo langzamerhand 
wat mankementen begint te vertonen is haar 
geest nog kraakhelder. De afgelopen drie jaar 
is ze elk jaar zo ziek geweest dat iedereen, 
zij zelf incluis, dacht dat haar einde gekomen 
was. Twee keer is er zelfs een priester geroe-
pen om haar de laatste sacramenten te geven.  

Normaal geeft dat sacrament een ernstig zieke de 
kracht om het leven los te laten. Kennelijk geeft 
het haar de kracht het leven met nieuwe energie 
vast te pakken. Anders is het mij een raadsel hoe 
ze steeds weer opknapt en doorgaat waar ze voor 
haar ziekte gebleven is. Mevrouw zegt wel dat ze 
op de dood zit te wachten maar ik zie iets heel 
anders. Ze gaat naar de kerk, komt naar onze 
gespreksgroep, moppert en commandeert als het 
allemaal niet gaat zoals ze wil, kijkt TV, leest in de 
Bijbel en maakt daar zelfs een hele studie van. Ze 
is op de hoogte van het wereldnieuws en vertelt 
over het bombardement van Rotterdam dat ze als 
20-jarige heeft meegemaakt en nog steeds pro-
minent op haar netvlies staat. Met haar ruim 100 
jaar heeft deze dame meer levenskracht dan me-

nig persoon die 
een stuk jonger 
is. Wat is haar 
geheim? Toen 
ik haar dat een 
paar jaar gele-
den vroeg was 
haar antwoord 
dat God nog  
steeds ‘klusjes’ 
voor haar heeft. 
Zo ontmoette ze 
een jongeman 
die, protestants gedoopt, katholiek wilde worden. 
Daar wilde ze hem wel het een en ander over ver-
tellen. Samen hadden ze hele gesprekken over 
de kern van het leven en het geloof. Bijna 70 jaar 
was het leeftijdsverschil maar dat deerde hen bei-
den niet. 

Actief en in beweging blijven en iemand hebben 
om voor te zorgen. Vanuit wetenschappelijk on-
derzoek is bekend dat dit de ingrediënten zijn 
voor een lang en gezond leven. Deze dame is 
hiervan het levende voorbeeld.

Laura van de Kam
Geestelijk Verzorger

Gelre ziekenhuizen, locatie Apeldoorn

Kinderen met en zonder beperking samen naar school
Ze gaan ervoor! Op initiatief van 
Maud Wilms wil Stichting Link 
College een Samen naar School 
klas starten in het Voortgezet 
Onderwijs in Apeldoorn. Mauds 
zoon Arje (12), leerling in groep 
8 op IKC Spreng  heeft een ver-
standelijke beperking.‘ De leer-
krachten en begeleiders doen dit  
geweldig. 

Arje gaat al jaren met de kinde-
ren in Ugchelen naar dezelfde 
school. Ze zijn met hem opge-
groeid. Hij leert van hen, en zij 
van hem. Waarom zou dat niet 
kunnen op een  middelbare 
school?’ vroeg ze zich af.

Maud las over de Samen naar 
School-klassen. Kleine klassen 
voor kinderen met een beper-
king, die gevestigd zijn binnen  
een reguliere school. De kinde-
ren volgen op hun eigen niveau 
onderwijs en krijgen de zorg die 
ze nodig hebben in de Samen 
naar School-klas. Daarnaast 
ontmoeten ze elke dag leerlin-
gen van de reguliere school. Zo 
volgen ze bijvoorbeeld een les 
die bij hen past, ze ontmoeten 
elkaar in de pauze, en werken 
samen tijdens activiteiten op 
school. Er zijn nu 42 basisscho-

len in Nederland met een Samen 
naar School-klas, ondersteund 
door de Nederlandse Stichting 
voor het Gehandicapte Kind. Dat 
aantal groeit alleen maar. In het 
voortgezet onderwijs zijn de Sa-
men naar School-klassen nog 
dun gezaaid.

‘Het is onontgonnen terrein. In 
Nederland zijn we gewend dat 
kinderen en jongeren met een 
beperking op andere plekken 

onderwijs volgen. Arje is een ge-
weldige imitator en ontzettend 
sociaal. Hij leert het meest van 
de kinderen om hem heen. Kun 
je je voorstellen wat jongeren 
van hém leren? Vaardigheden 
die je niet leert uit boeken, erva-
ringen die je alleen opdoet als je 
elkaar ontmoet. Skills waar jon-
geren hun hele leven profijt van 
hebben. Zo wordt voor iederéén 
de wereld groter. In een gezins-
stad als Apeldoorn, moet dit toch 
lukken!’ 

Hiervoor is Stichting Link Col-
lege opgericht. Het bestuur be-
staat uit Sandra Kaspers-Plomp, 
Jacqueline Pol en Henk van de 
Waardt. Ze streven er naar om 
voor maximaal 6 jongeren met 
een verstandelijke beperking 
een Samen naar School-klas te 
starten op een middelbare school 
in Apeldoorn vanaf september 
2022. ‘Heb je een zoon of doch-
ter tussen de 11 en 15 jaar met 
een verstandelijke beperking? 
En denk je dat het Link College 
iets voor jouw puber is? Of ken je 
iemand voor wie dit iets zou zijn? 
Neem dan een kijkje op www.
linkcollege.nl en neem contact 
met ons op!’

JUB Nieuws

Arje, nu op De Spreng, hoopt 
dat hij naar een Samen naar 

School-klas kan.
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Foto’s: Johan van Veen

Het is hier veel ruimer en luxe
IKC SPRENG UGCHELEN

Na jaren van plannen, ontwerpen en bouwen is 
het eindelijk zo ver: Ugchelen heeft een splin-
ternieuwe basisschool. Integraal Kindcentrum 
PCBO Spreng Ugchelen biedt plaats aan ruim 
300 kinderen, van 0 tot en met 13 jaar. In het 
schoolgebouw aan de Bogaardslaan komen 
leerlingen van de voormalige Touwladder en 
Bouwhof samen. Ook MAM’s Kinderopvang 
heeft er een plek gekregen. In meerdere opzich-
ten biedt Spreng Ugchelen een bijzonder eigen-
tijdse vorm van basisonderwijs.

De naam verwijst zowel naar de natuurlijke om-
geving van Ugchelen, als de ontwikkeling van 
de leerlingen. “De Ugchelse Beek heeft twee 
bovenlopen, die allebei door sprengen worden 
gevoed. Wij willen onze kinderen ook ‘voeden’ 
door kennisoverdracht, thematisch werken en 
levenslessen”, licht de school toe. Verwijzingen 
naar de Veluwe komen ook terug in het gebouw: 
van de natuurlijke tinten aan de buitenkant tot 

aan de muurtekeningen in de toiletruimtes (ge-
tekend door Gerard Zwerus).

De officiële opening was donderdag 30 septem-
ber. Démen Huernink en Dana Verheijen, de 
twee oudste leerlingen van de oorspronkelijke 
Touwladder en Bouwhof, hadden de eer om het 
lintje door te knippen. “Het is hier veel ruimer en 
luxe”, antwoorden ze op de vraag wat ze van 
hun nieuwe school vinden. Dana: “In de eerste 
week hebben we al veel vrienden gemaakt met 
kinderen van de andere school.” Démen knikt 
instemmend: “Het klikte eigenlijk meteen.” De 
twee leerlingen wijzen ook op de grote, natuurlij-
ke ruimte om het gebouw, met veel bomen. Qua 
onderwijs noemen ze vooral de lessen waarbij 
aardrijkskunde en geschiedenis samenkomen. 
Deze geïntegreerde methode reikt veel verder 
dan de klassikale lessen. Groep 8a en 8b wer-
ken hiervoor namelijk samen op het ‘leerplein’. 
Soms wordt er ook een expressievak bij betrok-

ken, zoals handvaardigheid. En als het thema 
zich ervoor leent, kunnen ze ook buiten inspira-
tie opdoen. Voor muziek en gym zijn er speciale 
vakdocenten.

Functionaliteit
Dit kenmerkt het vernieuwende onderwijs van 
Spreng Ugchelen. Zowel de onderwijsmethode 
als het gebouw stralen verbinding en transpa-
rantie uit. Clusterdirecteur Renate van Iersel 
vertelt enthousiast over de functionaliteiten van 
het interieur. Wat opvalt, is dat er van binnen 
veel glas is. Je zou je kunnen afvragen wat dat 
doet met de concentratie van de kinderen. “In 
het begin was het even wennen, maar de kin-
deren raakten daar heel gauw aan gewend. Van 
afleiding is geen sprake”, verzekert Van Iersel. 

Vervolg op pagina 11

Simon Haverschmidt 
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Woensdag 13 oktober is de 
NBV21, de Bijbel voor de 21e 
eeuw verschenen. Het Neder-
lands-Vlaams Bijbelgenoot-
schap (NBG) overhandigde het 
eerste exemplaar tijdens een 
feestelijke presentatie aan Ko-
ning Willem-Alexander in de 
Grote Kerk in Den Haag. 

‘De NBV21 is het eindpunt van 
het vertaaltraject van de Nieuwe 
Bijbelvertaling, dat bijna 30 jaar 
duurde’. Directeur Rieuwerd 
Buitenwerf van het NBV: ‘De Bij-
bel is voor veel mensen het be-
langrijkste boek. De Bijbel heeft 
voor hen diepe betekenis als 
bron van hoop, troost, inspiratie 
en verbondenheid. De Bijbel is 
de bron van de Joodse en chris-
telijke geloofstraditie en heeft 
bovendien grote en blijvende 
invloed op onze cultuur. We zijn 
vereerd dat onze beschermheer 
het eerste exemplaar in ont-
vangst neemt.’

De NBV21
De NBV21 is de opvolger van de 
Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), 
de meest gebruikte Bijbel in Ne-
derland en Vlaanderen. In de 
NBV21 is feedback van duizen-
den bijbellezers benut en zijn 
nieuwe inzichten verwerkt. In 
totaal zijn er ruim 12.000 wijzi-
gingen aangebracht.

Bijeenkomsten in Den Haag 
en Mechelen
Rondom de overhandiging in 
Den Haag was er een geva-
rieerd programma, gepresen-

teerd door Giovanca Ostiana en 
met muzikale omlijsting. Verta-
ler Matthijs de Jong blikte terug 
op het project, directeur Ann 
Demeester van het Frans Hals 
Museum belichtte de Bijbel in de 
kunst en radiopresentator Chris 
Kijne las voor uit de Bijbel. Ook 
werd de Bijbel uitgereikt aan 
vertegenwoordigers van kerken 
en de Joodse gemeenschap. 
Speciaal voor Vlaamse bijbelle-
zers is er nog een viering rond-
om de NBV21 op 23 oktober in 
de Begijnhofkerk in Mechelen.

Bronkerk
Zoals veel andere kerken heeft 
ook de Bronkerk de nieuwe ver-
taling aangeschaft. De samen-

stellers verwachten zoals altijd 
bij een nieuwe vertaling dat er 
verschillend gereageerd zal 
worden op deze herziene tek-
sten. Voor de een zal de nieuwe 
tekst (te) modern zijn en missen 
zij de voorheen bekende woor-
den. De ander zal het meer he-
dendaagse woordgebruik meer 
aanspreken en het zien als een 
verrijking van de bijbel. Dat zal 
onder de gemeenteleden van de 
Bronkerk niet anders zijn. We 
zijn benieuwd naar ieders erva-
ringen en hopen daar in een vol-
gende Bron op terug te komen.  

Voor meer informa-
tie over de NBV21 zie  
nbv21.nl/pers 

De NBV21 overhandigt aan Koning Willem-Alexander
VERNIEUWDE NEDERLANDSE BIJBEL 

Jazz in de Dorpskamer
The Triangle Jazzclub organi-
seert zijn eerste concertmiddag 
na Corona in de Dorpskamer van 
Ugchelens Belang, zondag 24 
oktober. Voor de crisis was Bras-
serie De Manege bij de tennis-
baan aan de Jachtlaan het vaste 
adres, maar aangezien brand 
een einde maakte aan dat club-
huis, moest het bestuur op zoek 
naar een andere locatie.

Jazz Club Apeldoorn (zoals TJC 
zich ook wel noemt) organiseert 
maandelijks concerten waarbij 
liefhebbers van verschillende 
stijlen veelal oude jazz onder het 
genot van een drankje en hapje 
en met wellicht een dansje, kun-

nen genieten van topjazz van be-
kende nationale en internationale 
bands. Zondag 24 oktober komt 
de Sunny Side Jazzband naar 
Ugchelen, zaal is open om 13.45 
uur, muziek speelt om 14.30 uur. 
De entree is gratis.

>> Vervolg van pagina 9

Ze wijst ook op de geluid- 
dempende werking van de  
wanden. “Als ze daar staan te 
zingen, hoor je daar hier hele-
maal niets van.” Het ruimtege-
bruik is flexibel; is er behoefte 
aan een kleiner of juist groter lo-
kaal? Gewoon een kwestie van 
even een wand verschuiven. 
Er zijn zelfs diverse statafels, 
zodat leerlingen af en toe even 
de benen kunnen strekken. Bij-
zonder is ook dat de ventilatie 
per lokaal geregeld kan worden. 
De coronatijd heeft het belang 
daarvan extra benadrukt. Van 
Iersel constateert met een glim-
lach: “We zijn de beste school 
qua ventilatie. In ieder geval van 
de gemeente Apeldoorn!”

De kinderopvang en de onder-
bouw zijn beneden gevestigd. 
Groepen 3 tot en met 8 hebben 
boven hun lokalen. Per twee 
groepen is er een eigen in-
gang. Een slim systeem om de 
looproutes van leerlingen soe-
pel in goede banen te leiden.

De directeur kijkt tevreden 
en met gepaste trots naar de 
school die er nu écht staat. “We 
zien vooral heel veel blije kinde-
ren.” 

IKC De Spreng

Hutten bouwen op ’t Leesten
In de herfstvakantie op woens-
dag 27 oktober organiseert 
Staatsbosbeheer op ’t Leesten 
in het speelbos een huttenbouw-
wedstrijd. Je krijgt uitleg van een 
echte bushcrafter hoe je het bes-
te een hut bouwt en je gaat in 
groepjes een hele ochtend aan 
de gang. Aan het eind van de 
ochtend krijg je een knapzakje 
met lunch die je in je hut kunt op 
eten. De boswachter kiest samen 
met de bushcrafter de beste hut! 
De activiteit kost inclusief lunch 
€12.50 en duurt van 9.30 tot 
13.00. Meld je aan via de website 
van Staatsbosbeheer;  staats-
bosbeheer.nl/activiteiten/veluwe/
hutten-bouwen-t-leesten

Hoe maak je nu een mooie hut 
met natuurlijke materialen? Met 
deze activiteit begin je met een 
half uurtje tips en trucs van een 
echte bushcrafter. Je hoeft niks 
zelf mee te nemen want je ge-
bruikt de materialen die voorhan-
den zijn in het speelbos. Voor 
je het weet hebben jullie een 
prachtige hut waar je gezellig 
je lunch kunt opeten. Je kunt je 
aanmelden met een groepje van 
vier met wie je samen een hut wil 
bouwen, of je wordt in een groep-
je met anderen geplaatst. Aan 
het eind van de ochtend komt de 
boswachter kijken welke hut ge-
kozen wordt tot beste hut, dus je 
kunt ook nog een prijs winnen! 
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Heeft u ook zo genoten? Het was 
weer een hele mooie en fijne Kun-
stroute. De typisch Ugchelse sfeer 
was zo goed merkbaar: overal fiet-
sende mensen met de plattegrond 
opgevouwen in hun hand, bezoe-
kers die vanuit de auto naar een 
huis, versierd met vlaggetjes, wij-
zen en mensen met wandelschoe-
nen die de volledige route liepen. 
Parkeerplaatsen waren vol en de 
behoefte aan koffie was groot.

Na een stralende zaterdag was de 
zondag een dag met veel regen 
en dat was merkbaar. Paraplu’s, 
beslagen brillenglazen, regenpak-
ken en regenkapjes, soms zelfs 
ook laarzen. De Ugchelse  bevol-
king laat zich echter niet kennen 
en was duidelijk weer cultuur en 
kunst aan het snuiven, gewoon 

omdat het na een lange tijd toch 
kon. Weer bij mensen naar bin-
nen kunnen, in gesprek gaan 
met de kunstenaars, verrassende 
ontmoetingen hebben met dorps-
genoten, verbaasd zijn en belang-
stellend: heeft u dit allemaal zelf 
gemaakt? Welk materiaal gebruikt 
u het liefst? Geeft u ook les? Is dit 
een uit de hand gelopen hobby? 
Mag ik wel naar binnen met vie-
ze voeten? Wat fijn dat u uw huis 
open stelt voor ons. Wat woont u 
hier fijn. Werkt u ook in opdracht?

De kunstrouteflyer die met de 
Bron werd mee verspreid, bewees 
goed te werken; alle informatie bij 
elkaar en goed handzaam. Eigen-
lijk dezelfde kwaliteiten als het ver-
trouwde boekje van de vorige edi-
ties. Wie weet is deze uitgave wel 

een blijvertje, we gaan het zien…

Over twee jaar is alles waarschijn-
lijk weer anders, zijn de twijfels 
over meedoen vanwege corona 
weg en krijgen we misschien nieu-
we aanmeldingen van kunste-
naars die graag willen aansluiten. 
Na het succes van dit jaar kunnen 
we als bestuur al wel een tipje van 
de sluier oplichten…
In 2023 hebben we feest!!! De 
Kunstroute viert dan haar 10-jarig 
jubileum en dat laten we natuurlijk 
niet zomaar voorbij gaan. Enthou-
siaste ideeën en gedachten  heb-
ben we al.  We houden u op de 
hoogte.

Namens het bestuur, dank u wel 
voor de interesse, de samenwer-
king, uw inzet en creatieve gedach-

ten.  Wilt u nog een keer de sfeer 
proeven? Kijk dan naar de foto’s 
van het Fotografencollectief op  
www.kunstrouteugchelen.nl 

Genoten van de Kunstroute
OP NAAR TIENDE EDITIE
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Afgelopen week was de firma 
3M (Minnesota Mining and Ma-
nufacturing Company) in het 
nieuws. En niet vanwege het 
feit dat de door hen ontwikkel-
de ‘Post-it’ briefjes niet bleven 
plakken…  

Nee, er was iets heel anders 
aan de hand. De Amerikaanse 
firma loost al jaren schadelijke 
stoffen in de Schelde. En nu 
bleek dat Belgische controleurs 
de opdracht kregen vooral niet 
te moeilijk te doen. Ook werd 
er gezegd dat er personeelste-
kort was om een goede controle 
uit te voeren. De lozingen door 
3M zijn geen uitzondering; er 
zijn meerdere chemische be-
drijven die zich daar schuldig 
aan maken. 3M is dan nu in het 
nieuws… 

Het verbaasde mij dat een der-
gelijk schandaal anno 2021 nog 
mogelijk is. Dat er mensen zijn 
die geen vis uit de Schelde dur-
ven te eten of die geen groenten 
in eigen tuin willen verbouwen. 
En dat er nog steeds een cul-
tuur heerst, afhankelijk welke 
politieke wind er waait, van niet 
te veel zeggen en vooral de be-
drijven niet in de weg zitten. Dat 
zulke zaken vroeger gebeurden 
weten we inmiddels. Maar nu, 
met alle West-Europese kritiek 
op het milieubeleid van andere 
landen, mogen we er toch lang-
zamerhand vanuit gaan dat dit 
vandaag de dag tot het verleden 
zou moeten behoren?

Helaas niet dus. En is dit een 
uitzondering of slechts het top-
je van de ijsberg? Wie zal het 
zeggen. Duidelijk is wel dat de 
discussie over het wel of niet 
aanwezig zijn van vervuilen-
de bedrijven lastig is. Als 3M 
in Antwerpen moet vertrekken, 
dan ben ik bang dat ze elders 
gewoon hun gang kunnen gaan. 
Hetzelfde geldt voor het staal-
bedrijf in IJmuiden. 

Het wordt misschien tijd dat de 
gebruiker van de producten die 
in deze bedrijven gemaakt wor-
den eindelijk eens de echte prijs 
gaan betalen. Een prijs waarin 
schone productie en afvalver-
werking ingecalculeerd zijn. 

Vervuiling anno 2021

Nederlandse liedjes en Oktoberfest
AVONDJE UIT IN DORPSHUIS UB

De Nederlandse muziek kent 
heel wat pareltjes. Vanaf dit 
najaar worden ze aaneengere-
gen door musicalster en actrice 
Lucie de Lange. Dat doet ze in 
haar show ‘Ik kom een liedje zin-
gen’. Begeleid door toetsenist 
Wilco Stronks komt deze veel-
zijdige artieste op 5 november 
naar het Dorpshuis in Ugchelen, 
en brengt ze de mooiste Neder-
landstalige liedjes in een voor-
stelling vol nostalgie. Ze zal haar 
liedjes omlijsten met verhalen, 
mooie reflecties op de tijdgeest.

Onvergetelijke liedjes komen 
voorbij, zoals Sjakie van de hoek, 
Samen een straatje om, Ik zou 
wel eens willen weten, Het dorp, 
24 rozen…, maar ook medleys 
van Annie M.G. Schmidt, liedjes 
van de Alberti’s, eigen nummers en een persoonlijk 
lied (‘Overdoen’) van haar ‘theatervader’ Jos Brink , 
met wie zij ruim 25 jaar als ‘leading leady’ het toneel 
deelde.

Er is naast het serieuze repertoire ook ruimte voor 
de lach: het nummer ‘Meisjes van 13’ van Paul van 
Vliet is kundig omgevormd tot ‘Meisjes van 80’ en 
ook vertalingen van grote hits als ‘Que sera’ en ‘Eres 
Tu’ zullen het publiek tot een glimlach verleiden. 

Oktoberfest
Een dag later staat het “Oktoberfest” op het pro-
gramma. Heinrich & Helene komen het dak van 
het Dorpshuis er af laten gaan. Ze regelen een 
drie kwartier durende achtbaan, waarin je je in het 

Zuid-Duitse München waant.  Wat deze show nog 
spectaculairder maakt zijn de standaard special-ef-
fects die worden meegenomen. Iedere show wordt 
opgeleukt met Confetti Streamers en Co2 om het 
publiek in maximale feest stemming te brengen. 
Ook de rest van de avond is er natuurlijk muziek die 
je vanuit november nog even terug brengt naar de 
mooie oktober maand en past bij het Oktoberfest.

Samenvatting
5 november  “Ik kom een Liedje zingen” en 6 no-
vember “Oktoberfest” Beide evenementen beginnen 
om 20:00 uur en de toegang kost € 10,- Kijk voor 
meer informatie op de website van ons Dorpshuis 
www.dorpshuisugchelen.nl/ . Je kunt hier ook een 
plekje reserveren.

Trimclub bestaat 
20 jaar!

Lenie de Bloois-Ollesch is 20 jaar ge-
leden, 29 oktober 2001, begonnen met 
een trimclubje in Ugchelen. Ze ging op 
de maandagmorgen met een groepje 
van vijf dames minstens vijf kwartier wan-
delen in het Randerodebos. In december 
van dat jaar waren er al 16 dames! Het 
groepje van toen is nu uitgegroeid tot 
een club van 29 deelneemsters. 

De wandeling wordt onderbroken door 
speciale oefeningen voor spieren van 
armen, benen, romp, nek en schouders. 
Ook geeft ze coördinatie- en evenwicht-
soefeningen, die thuis ook goed uitge-
voerd kunnen worden. Lenie verzint elke 
maandag steeds weer andere oefenin-
gen, zodat de dames enthousiast zijn en 
trouw komen. Ze zijn elke maandagmor-
gen goed in beweging en vinden het ook 
erg gezellig…..

Dit 20-jarig bestaan wordt dan ook ge-
vierd met een leuk uitje!Foto: Dirk Reiding  
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