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Papierschepper met de muziek mee

Ds. Regina Davelaar,
Één jaar predikant in Ugchelen.
Lees verder op pagina 7>>
Dierenarts met pensioen,
Lees verder op pagina 9>>
Terugblik ‘Levend
Kerstverhaal’,
Een nieuwe traditie in
Ugchelen?
Lees verder op pagina 15>>
Van de voorzitters,
Een terugblik op 2019
Lees verder op pagina 17>>

Foto: Dirk Reiding

Tussen 18 - 31 januari 2020 gaan
de vrijwilligers weer op pad om
de bijdrageformulieren bij u thuis
te brengen en op te halen. Met de
Actie Kerkbalans kunt u bijdragen
aan het werk van onze Bronkerk.
Ook niet-leden worden van harte
uitgenodigd een bedrag bij te
dragen. Dat kan op bankrekening:
NL36INGB0000833184
t.n.v.
Bronkerk Ugchelen. Informatie
over wegbrengen en ophalen van
de antwoordenveloppen: Tjeerd
van der Meulen: 055-5419964.

Ugchelse HAIKu

Lerarenstaking opa en oma schrappen
al hun afspraken
Nico van Dam

Sta op en schitter

Muziekvereniging Ugchelen heeft zaterdag de Dorpsprijs Ugchelen toegekend gekregen. Die titel wordt
jaarlijks aan een persoon of organisatie gegeven tijdens de nieuwjaarsreceptie in het dorpshuis Ugchelens Belang. Vicevoorzitter Leanne Kleinleugemors
(links) mocht samen met het oudste lid, Fien van Son,
namens Muziekvereniging Ugchelen het eerbetoon in
ontvangst nemen. Warner Bruins, de nieuwe voorzitter
van de dorpsprijscommissie, overhandigde de oorkonde en een beeldje van de Ugchelense papierschepper.
De vereniging, die in 2019 het eeuwfeest heeft gevierd, heeft zich in al die jaren bovenmatig ingezet ten
behoeve van Ugchelen. Volgens de jury is het harmo-

nieorkest ‘…een verbindende factor in het dorp. Ze
ondersteunt bij Ugchelense activiteiten en brengt oud
en jong samen.’
De muzikanten waren op de nieuwjaarsreceptie uitgenodigd om een aantal nummers te komen spelen. Bij
sommige leden rees al wel het vermoeden dat daar
een reden voor was, vertelt Fien van Son (76), die als
oudste lid de bloemen kreeg overhandigd. ,,Het was
toch een verrassing’’, vindt de muzikante die al 60 jaar
muziek maakt, waarvan 30 jaar in Ugchelen. Volgens
vicevoorzitter Leanne Kleinleugemors is het winnen
van de eretitel een kroon op het werk.

Levend kerstverhaal: nieuwe traditie
Een feest voor iedereen, dwars
door de natuur in ons dorp op
zoek naar het Kerstkind. ‘Zingen
voor een kind’, het traditionele
Kerstspel op het Leesten kon in
2019 niet meer doorgaan. Vrijwilligers staken de koppen bij elkaar
en het ‘Levend Kerstverhaal’ was
geboren. Zo gewoon zit onze
maatschappij in elkaar! Altijd zijn
er mensen die door willen gaan
in dezelfde sfeer. Ugchelen op
zijn best! Wat een prachtig nieuw
initiatief, ruim 200 mensen deden
mee aan dit feest. Opa’s, Oma’s,
vaders moeders en heel veel kinderen konden door middel van
een spel, na een lange zoektocht
het Kerstkind vinden. Verstopt
achter de Sprengenhof stond de

stal met Jozef en Maria en hun
pasgeboren zoon. Wat een fantastische manier van verbinden,
al de bewoners van Sprengenhof keken uit de ramen of waren
door de lieve verzorgers naar
buiten gereden om maar iets mee
te maken van dit Kerstgebeuren.
Een oudere blinde man, hand in
hand met zijn verzorger, genoot
van de sfeer, het gezang en de
rokende vuren. De vele bezoekers kwamen in groepjes, na een
lange zoektocht door de Goudvink
binnen op deze prachtige locatie
achter de Sprengenhof. Ze werden toegezongen door een koor
mannen en vrouwen, prachtig
verkleed, in de Dickens-sfeer. De
kinderen hadden de ster gevon-

den, recht boven Bethlehem. De
laatste, die nog gezocht moest
worden was de engel, deze stond
op zijn beurt bij de Bronkerk! Haar
werd zelfs gevraagd of ze nog kon
vliegen, na even proberen bleef
ze toch maar bij de vrolijke Ugchelse mensen! Glühwein en chocolademelk smaakten heerlijk na
de mooie zoektocht! Iedereen die
hier aan heeft mee gewerkt hartelijk dank. Het was een fantastische samenwerking van kerk en
dorp, en voor herhaling vatbaar.
Een nieuwe traditie is geboren.
Tineke van den Hazel
Zie ook de fotocollagepagina
van Johan van Veen op
pagina 15>>
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Verspreiding in Ugchelen:
om de 14 dagen huis-aan-huis
Oplage: 2650 exemplaren
De Bron digitaal: www.bronkerk.nl
Opmaak: Lutim, www.lutim.nl
Druk: VESO, www.vanelst.org
Eindredacteur van deze Bron:
Jan van Middendorp, tel. 5333672
Eindredacteur volgende Bron:
Warner Bruins, tel. 5416403
Fotograaf van deze Bron:
Theo Logtenberg, tel. 5336253
Fotograaf volgende Bron:
Dirk Reiding, tel. 5336538
Volgende Bron verschijnt op 5 febr.
Kopij en advertenties via:
ugchelendebron@bronkerk.nl
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 27 jan. 19.00 uur
Coördinator advertenties:
Teun van Amersfoort, tel. 5411491
Bezorgklachten en abonnement buiten
Ugchelen: Patricia van der Zwan,
tel. 06-22920325
PRAKTISCHE GEGEVENS KERK
Kerkelijk centrum:
“Bronkerk” en “De Duiker”
Hoenderloseweg 10, 7339 GH
tel. 5334859
Beheerder J. Visscher
tel. 06-50525501
Predikanten:
Ds. A.R. Davelaar,
Tel. 06-12837524 predikantRD@bronkerk.nl
Ds. E. van Iperen, tel. 8438214
predikantEI@bronkerk.nl
Kerkelijk werker:
R. Groen, tel.06-18270616
kerkelijkwerker@bronkerk.nl
Kerkenraad:
Voorz.: Mw. A. van der Hart, tel. 5417571
Secr.: C. de Winter, tel. 5414293
scribaKR@bronkerk.nl
Kerkelijk bureau: voor collectebonnen
en vragen: kerkelijk.bureau@bronkerk.nl
Voor dringende zaken:
tel. 5411491 of 06-15017286
Bankrekeningen: Bronkerk Ugchelen
NL36INGB0000833184 en
NL88RABO0303318635
Meldpunt ziekte/herstel Bronkerkleden
mevr. B. Rigterink, tel. 5333718
meldpunt@bronkerk.nl
Meldpunt overlijden tel. 06-34827579
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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Kerkdiensten

Dank jullie wel

Wij willen alle vrijwilligers die
hebben geholpen het Levend
Kerstverhaal in Ugchelen mogelijk te maken, heel hartelijk bedanken. Dankzij jullie
kwam het kerstverhaal voor
meer dan 200 mensen, jong
en oud, heel dichtbij, en hebben ze kunnen genieten van
een goedlopend evenement.
Of jullie nu een kleine of een
grote schakel in het geheel
zijn geweest: samen hebben
jullie iets moois neergezet!
Heel, heel veel dank daarvoor.
Bert van der Zwan, Gerard de
Kwaadsteniet, Riet van den
Brand, ds Regina Davelaar,
ds Eline van Iperen.

Als medewerkers van
De Bron gedenken we ons
redactielid
Herma Willemsen
Herinneringen,
niemand kan die van ons
afnemen,
ze blijven voor altijd in onze
gedachten.

Zaterdag 25 januari
ONZE LIEVE VROUWEKERK,
Hoofdstraat 18, Apeldoorn.
16.30 uur: Eucharistieviering, pastoor Hermens, m.m.v. Cantor.
Zondag 26 januari
BRONKERK
10.00 uur: Dhr. R. Groen, gezinsdienst. Koffie drinken na de dienst.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Hermens, m.m.v. Lucente.
12.00 uur: Doopviering, diaken R.
Dashorst.
RANDERODE
10.30 uur: Prot. viering, ds. E. Idema.
Zaterdag 1 februari
ONZE LIEVE VROUWEKERK.
16.30 uur: Eucharistieviering, pastor
Sebastian, samenzang.
Zondag 2 februari
BRONKERK
10.00 uur: ds. A. R. Davelaar, doopdienst.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering, pastor
Sebastian, m.m.v. Sostenuto.
RANDERODE
10.30 uur: R.K dienst, dhr. W. Achtereekte, m.m.v. Martinuskoor uit
Twello.
RANDERODE
10.30 uur: Prot. viering. Dhr. M. Visscher, m.m.v. His Voice.
BIJ DE DIENSTEN
Zondag 26 januari
Gezinsdienst met Remco Groen. Na
de dienst is er koffie!
Uit Kind en Zondag: Het licht zien.

In Memoriam

Herma Willemsen – van Dronkelaar - Hermanna Jacoba
° Geboren op 13 november 1965
† Overleden op 12 januari 2020
‘Sta op en schitter!’ staat er op de
rouwkaart en dat deed Herma: vol
hoop, vol enthousiasme, vol positiviteit, vol energie. Maar het leven
is soms zo vreselijk oneerlijk en dat
ondervond Herma aan den lijve.
In 2003 kreeg ze borstkanker en
in 2018 kwam daar de longkanker
nog eens overheen. Terwijl ze nog
zoveel wilde doen, zoveel wilde betekenen. Ze had zo graag veel meer
tijd gehad. Ondanks haar ziekte
bleef Herma zo actief mogelijk. Op
afstand bleef ze betrokken bij haar
werk bij Wolters Kluwer en bij de
kerk. Ze kon het ook niet laten om
toch even de cijfertjes, de punten en
de komma’s te checken.
De ochtend begon ze met God en
met het schrijven in haar dagboek. In
haar dagboek schreef ze uitspraken

die haar inspireerden. ‘Leef je leven
met vreugde’ en ‘gewoon gewoon’.
Het zijn uitspraken die op haar lijf
geschreven staan. Herma genoot
van mensen om haar heen. Ze vond
het heerlijk om met anderen op stap
te gaan en later was ze blij met alle
aanloop thuis. Ze wilde geen afscheid nemen, maar liet ons wel een
opdracht na: sta op en schitter, leef
je leven, want God is bij je en schijnt
met zijn licht over jou leven.
Jan Peter moet nu verder zonder
zijn schitterende lief en ook Martijn
en Joëlle moeten nu verder zonder
hun mama. We hopen en bidden dat
ze zich in deze tijd omringd mogen
weten door de Liefde en omstraald
door Gods licht.
Ds. Regina Davelaar

Zoals elk tegeltje wordt ingewassen in een tegelwand en er één geheel
mee wordt, zo is dopen ”inwassen in het verbond met de Eeuwige”!
Simon en zijn broer Andreas zijn vissers. Maar opeens verandert alles.
Als Jezus langskomt en hen roept,
laten ze hun netten achter en volgen
hem meteen. Met Jakobus en zijn
broer Johannes gebeurt hetzelfde.
Ze weten gewoon wat ze moeten
doen.Matteüs 4:12-22
Diaconie collecte: Eigen diaconie
Uitgangscollecte: Stichting Present
Kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8
Zondag 2 februari
Vandaag is het een bijzondere
dienst: Tobin Henry Groen wordt
gedoopt, de zoon van Remko en
Nienke Groen. Voorganger is onze
eigen predikant Regina Davelaar.
Uit Kind en Zondag: Niet zielig. Jezus vertelt zijn leerlingen over men-

sen die ‘zalig’ zijn. Dat is iets anders
dan zielig en ook iets anders dan gezellig. Zalig betekent dat je belangrijk bent voor God.
Matteüs 5:1-12.
Diaconie collecte: Werelddiaconaat “Kerk In Aktie”
Uitgangscollecte: Stichting Present
Kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8
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
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NIEUWS VAN DE DORPSRAAD

In memoriam Wim de Haas
Op 29 december is, na een kort
ziekbed, Wim de Haas overleden. Wim was de winnaar van
de Dorpsprijs 2009. In het juryrapport stond het volgende te
lezen:

Agenda

“Wim de Haas heeft gedurende een periode van 10 jaar als
voorzitter leiding gegeven aan
de Dorpsraad Ugchelen. Door
zijn bezielende aanpak is er tijdens de periode 1999 – 2009
veel tot stand gekomen in het
dorp.
Hij heeft zich nadrukkelijk beziggehouden met de Ugchelense
samenleving en bij problemen
nagenoeg altijd een oplossing
aangedragen.
Wim de Haas toonde steeds warme belangstelling voor de mensen
in het dorp en koppelde de interesse aan een maximale bestuurlijke
inzet. Dat alles voor het welzijn van de inwoners van Ugchelen.”
Ook na zijn vertrek uit de Dorpsraad bleef Wim een warme interesse
tonen voor Ugchelen en haar bewoners. Tot het laatst toe was hij te
vinden bij het biljart in Ugchelens Belang, op de woensdagmiddag
op bezoek bij de Soos 55+. Wim werd 84 jaar.

JANUARI 2020
4 januari		
11 januari		
21 januari		
23 januari		

:
:
:
:

Nieuwjaarsbijeenkomst DR/UB
Schoonmaken Winkewijert
Besloten bestuursvergadering Dorpsraad
Themabijeenkomst “tekort aan
basisschoolplekken”

FEBRUARI 2020
18 februari		
:

Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

MAART 2020
17 maart		

:

Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

APRIL 2020
21 april		

:

Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

Elke dinsdag van 18.30 tot 19.30 uur is de wijkagent aanwezig in UB.
De activiteiten van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen worden voor verslaglegging 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.

Info-avond in UB op 23 januari

Tekort aan plekken op basisschool
Komen er genoeg schoolplekken
voor de kinderen in ons dorp? Dat is
de vraag die menig (jonge) ouder in
Ugchelen stelt.
Het probleem dat er voor kinderen
niet genoeg plek is op onze basisscholen speelt al langer. Er zijn het
afgelopen jaar gesprekken gevoerd
met de betreffende wethouder en

Mag de beekprik
rekenen op de
hondenbezitter?
De paaitijd voor de beekprik is
weer aangebroken. Dit palingachtige visje paait maar één
keer in zijn leven om daarna te
sterven. Om dit paaifeest niet
te bederven, willen wij aan
alle hondenbezitters vragen
om in de periode van januari
tot begin mei de hond in en
rondom de Koppelsprengen
aan te lijnen. Ook gebeurt het
wel eens dat de hond aangelijnd in de beek loopt en ook
dat is verontrustend voor de
beekprikken. Door uw hond in
deze tijd uit de beek te houden
helpt u mee om dit vrij zeldzame dier te beschermen. Bij
voorbaat dank!
Commissie Water
Dorpsraad Ugchelen

‘Vogels’ in ons dorp
Het was de commissie Groen van
de Dorpsraad Ugchelen opgevallen,
dat na het opknappen van het terrein
achter de ijsbaan bij de Cloese, dit
wel een heel mooi gebied was geworden. Zo’n mooi stukje Ugchelen,
maar nog zonder naam. Reden om
in de Bron van 6 november aan alle
Ugchelenaren de oproep te doen
“Goeie naam voor een mooie plek”.
We hebben veel (40) inzendingen
gekregen met verschillende namen
voor het nieuwe parkje in Ugchelen.
Wat ons aangenaam heeft verrast,
is dat er veel achtergrondinformatie
bij werd geleverd. Cultuur-historisch
is menig Ugchelenaar heel goed
op de hoogte. Namen werden gerelateerd aan de Winnemolens, die
daar in de 17de eeuw hebben gestaan of aan de later in dat gebied
gevestigde wasserijen van de families Quartel en Kwak. Ook komt
“’t Zomp” naar voren, dat reeds in
1792 wordt beschreven. Het gebied

zou ook volgens een van de inzenders de “Viermarken” kunnen heten,
omdat het de Ordermark, Wormermark, Ugchelermark en Bruggelermark beslaat. Al met al, veel inzendingen met geweldig mooie namen,
waarvoor onze dank! Toch was het
niet moeilijk om een naam vast te
stellen. Simpelweg, omdat wel heel
veel mensen met hetzelfde voorstel
kwamen en ja, daar kunnen we dan
niet omheen. Er werd twaalf maal
de inzending “DE IJSVOGEL”
ontvangen en twee maal “IJSVOGELPARK”. Het vogeltje wordt er
vaak waargenomen en past bij onze
beken. Dit is dan ook onze keuze
geworden. Het parkje “DE IJSVOGEL” past daarbij ook goed bij ons
parkje “DE GOUDVINK” aan de
andere kant van ons mooie dorp.
Wij gaan als Dorpsraad Ugchelen
er voor zorgen, dat ook dit gebied
wordt voorzien van een aanwijspaal
en een informatiebord.

schoolbesturen. Helaas tot nu toe
zonder concreet resultaat. Er wordt
veel begrip getoond voor het probleem, maar dat lost nog niets op.
Als je in Ugchelen op korte afstand
van een basisschool woont en je
moet vervolgens je kind naar een
school sturen in een andere wijk
of een ander dorp is dat buitengewoon frustrerend om tal van redenen. Als Dorpsraad Ugchelen valt
deze situatie niet uit te leggen aan
ouders. De Dorpsraad heeft daarom
de besturen van het PCBO (Christelijk onderwijs) en de Veluwse Onderwijsgroep (Katholiek onderwijs)
uitgenodigd uitleg te geven over de
stand van zaken. Is het bijvoorbeeld
mogelijk postcodebeleid in te voeren? Het blijkt immers dat een vrij
groot aantal leerlingen van buiten
Ugchelen naar onze scholen gaat.
Zijn er mogelijkheden om meer
capaciteit te creëren? Deze vragen
zullen deze avond aan de orde komen. De Dorpsraad hoopt van harte
dat u van deze gelegenheid gebruik
maakt wanneer u met deze problematiek nu of in de toekomst van
doen heeft.
U bent van harte welkom op 23
januari vanaf 19.00 uur in het
dorpshuis Ugchelens Belang.
Namens de Dorpsraad
Ugchelen
Wineke Blom
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OVERWEGING

Dak boven je hoofd, schop onder je kont
‘Maudie’
imponerend
levensverhaal
DVDuiker draait vrijdag 7
februari de film ‘Maudie’, een
Iers-Canadese
biografische
film uit 2016, geregisseerd
door Aisling Walsh. Maud is
een tengere vrouw met een
sterke wil. Ondanks haar
fysieke mankementen verlangt
ze ernaar onafhankelijk te
zijn, zich los te maken van
haar bezorgde familie en te
schilderen. Met dit doel neemt
ze een baan als huishoudster bij
visboer Everett Lewis. Hij is een
stugge, afstandelijke man die
gewend is om alleen te wonen
in zijn afgelegen huisje in Nova
Scotia. Toch lukt het Maud om
zijn vertrouwen te winnen met
haar optimisme en levenslust.
Wat begint als een moeizame
relatie groeit uiteindelijk uit tot
een bijzonder huwelijk.
De film volgt het indrukwekkende
levensverhaal
van
Maud
Lewis en haar verrassende
ontwikkeling
tot
bekende
volksschilder.
U bent van harte uitgenodigd
voor deze film van DVDuiker.
De avond begint om 19.45 uur
in de Duiker, inloop vanaf 19.30
uur.
Entree is € 7,50, voor jongeren
€ 3. Voor aanvang van de
film, die kort ingeleid wordt,
krijgt u een kopje koffie of thee
aangeboden. De opbrengst van
de film gaat naar het diaconale
project in Moldavië “Casa
Speranta”.

Speciale muziekdienst

Op zondag 26 januari om 10
uur organiseert de Bronkerk
een speciale kerkdienst waarin
muziek
van
verschillende
generaties
centraal
staat.
Samen luisteren naar
en
zingen we de (pop)muziek en
gaan met elkaar daarover in
gesprek. Remko Groen, de
kerkelijkwerker van de Bronkerk,
zal een persoonlijk verhaal
vertellen over de (ziekte)periode
waar hij doorheen is gegaan. De
dienst is leuk en leerzaam voor
jong en oud.
Schrijf het in de agenda zondag
26 januari 2020 om 10 uur,
Bronkerk Ugchelen.

Bij een opruimpoging rondom de
jaarwisseling kwam ik een oud
briefje tegen. Een notitie van
mezelf als twintiger. Ik zat op
een gespreksgroep van jonge
mensen die erover dachten officieel toe te treden tot het bezielde verband van de kerk. We
bezonnen ons op de betekenis
van een leven dat verder reikt
dan huisje-boompje-beestje, halen-hebben-en-houden, en ikkeikke-ikke-en-laat-de-rest-maarstikken; op vrede, gerechtigheid
en duurzaamheid als perspectief.
Op een gegeven moment werd
ons gevraagd wat de kerk als
geloofsgemeenschap voor ons
betekende. Mijn antwoord stond
op het briefje: “De kerk is een dak
boven mijn hoofd en een schop
onder mijn kont”.
Iets dubbels dus. Enerzijds geborgenheid, en anderzijds een
aansporing. Die dubbelheid heeft
de kerk voor mij altijd gehouden.
En, zeg ik nu, die dubbelheid
moet zij altijd blíjven behouden.
Er moet altijd iets te vinden zijn
van troost en bevestiging en
saamhorigheid. Maar er moet
ook een oproep van uitgaan om

in beweging te blijven, niet vast
te roesten in je denkbeelden,
maar je steeds opnieuw te laten
aanspreken door de ander/ de
Ander. Omdat het om je eigen
heil én dat van de wereld gaat.
Samen kerk-zijn is samen vorm
geven aan deze dubbelheid: het
dak én de schop (het duwtje). En
het is de kunst die dubbelheid
levend te houden. Schiet je als
kerk door naar één van beide
kanten, dan gaat het mis.
Als de kerk alleen maar een dak
boven de hoofden is, wordt ze
een zelfgenoegzame, statische
club: heel gezellig, ons kent ons,
en God-met-ons. En als de kerk
alleen maar appelleert aan wat er
beter kan, dan wordt ze fanatiek,
of ideologisch, of zuur, want dan
verdwijnt de liefde.

Ieder mens heeft geborgenheid
nodig, acceptatie en warmte. Ieder mens heeft het nodig ergens
bij te horen. Maar om volop mens
te zijn heb je het ook nodig dat je
af en toe een (liefdevolle) schop
onder je kont krijgt, of dat je een
spiegel wordt voorgehouden.
Een stimulans om meer mens te
worden, of meer medemens.
Ik vind dat dak en die schop in de
kerk als (oecumenische) geloofsgemeenschap. Maar het model
van het dak boven je hoofd en
een schop onder je kont kan ook
voor andere gemeenschapsvormen gelden: verenigingen,
vriendengroepen, familieverbanden..… Ik wens u allen dat dak
en die schop toe. Om te kunnen
blijven groeien, als mens én als
medemens.

Ds Eline van Iperen

Regina Davelaar, 1 jaar predikant in Ugchelen
Het is alweer ruim een jaar geleden dat Regina
Davelaar predikant werd van de Bronkerk. We
hebben een gesprekje met haar over haar ervaringen in het afgelopen jaar.
Hoewel het geen volledig jaar is geweest door
haar zwangerschapsverlof, Regina is in februari
2019 bevallen van dochter Hannah, kijkt ze met
veel voldoening terug. Ze voelt zich hier op haar
plaats in de Bronkerk. Ze kan zichzelf zijn en er
is ruimte de dingen te doen waar ze affiniteit mee
heeft.
Maar niet alleen de kerk, ook het dorp Ugchelen
heeft ze leren kennen als een hechte gemeenschap waar je nooit tevergeefs een beroep op
doet. Als voorbeeld noemt ze het Levend Kerstverhaal. Binnen de kortste keren hadden er zich
voldoende mensen aangemeld om er een mooi
kerstspel van te maken. Hulp kwam van alle kanten en soms uit onverwachte hoek.
Ze is blij dat het trio van predikanten en kerkelijk
werker compleet is. Samen met Eline van Iperen
en Remko Groen wil ze de schouders eronder
zetten, zodat met inzet van vele vrijwilligers de
Bronkerk een levende en levendige gemeenschap
is. Als jonge predikant heeft ze plannen genoeg,
zoals meer doen met sociale media om ook de
jongeren te bereiken, duurzaamheid ook binnen
de kerk te bevorderen, kerkmuziek meer aansprekend maken voor jongeren. Regina straalt veel
jeugdig enthousiasme uit, waarmee ze de harten
van veel mensen heeft gewonnen. Daarmee heeft

ze een goede basis gelegd om de toekomst met
vertrouwen tegemoet te zien.
Tenslotte laat ze weten dat ze hoopt dat de mensen haar weten te bereiken, schroom niet om contact op te nemen. Ze wil er zijn voor jong en oud,
actief betrokken, randkerkelijk of zoekend naar
zingeving.
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Workshop chronische
pijnklachten

Loop jij al lang met lichamelijke
pijnklachten en wil je weer meer
grip op je leven krijgen? Voel jij je
beperkt door je klachten en gaat er
nooit een dag voorbij dat je geen
ongemak ervaart? Geef je dan op
voor de workshop “Kom in beweging met chronisch pijn” Tijdens
deze workshop leer je begrijpen
.wat weefselschade is, hoe pijn
in het brein werkt, wat pijn beïnvloedende factoren zijn, wat de
invloed is van je omgeving, van
rust en balans en wat je zelf kunt
doen om je klachten te verminderen. De workshop wordt gegeven
door Linda Kuiper (Oefentherapie
Cesar Ugchelen) en Renate Pasman (Praktijk Fysiotherapie Ugchelen). Samen nemen zij zitting
in het netwerk chronisch pijn. Juist
door de combinatie van oefentherapie Cesar en Fysiotherapie zijn
zij in staat een totaal pakket te bieden. Zij bieden een rustige veilige
omgeving, de mogelijkheid om te
spreken met lotgenoten, ruimte
om vragen te stellen.
Datum: Vrijdag 7 februari 2020
Tijd: 13.30 – 16.00 uur
Locatie: Praktijk Oefentherapie
Cesar Ugchelen
Bogaardslaan 18a (achter de Apotheek)
De kosten zijn € 7,50 p.p. (minimale deelname zes personen en
maximaal acht)
Voor meer informatie kunt op contact opnemen met: Linda Kuiper,
Oefentherapie Cesar Ugchelen
tel. 055-5430119 of mail:
lkuiper@oefentherapieugchelen.nl
Renate Pasman, Praktijk Fysiotherapie Ugchelen
tel: 055-5330821 of mail:
info@fysio-ugchelen.nl
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VOORLICHTINGSAVOND IN UB

Verkopen of blijven wonen in Ugchelen
Heeft u een eigen woning in Ugchelen? Speciaal voor woningeigenaren organiseren wij op
dinsdag 18 februari in dorpshuis Ugchelens Belang, een informatieavond met als thema: ‘Verkopen of Blijven wonen. Wat is wijsheid?’ Op
deze avond staat de woningmarkt in Ugchelen
centraal.
Wellicht woont u al enige tijd in uw gekochte woning. Zeer waarschijnlijk is uw woning sindsdien
in waarde gestegen. Maar hoeveel is uw woning
nu eigenlijk waard?
De sprong van uw huidige woning naar een
woning in een ander prijssegment is misschien
iets om te overwegen. Wanneer u óók nog een
hypotheek heeft met een relatief hoog rentepercentage, wordt het misschien wel heel lucratief
om de overstap te maken. Uw netto woonlasten
kunnen wel eens een stuk lager worden.
Op het programma staan de volgende onderdelen centraal: de veranderingen in de woningmarkt, de kansen op de woningmarkt, de
mogelijkheden voor een zo gunstig mogelijke
hypotheek. Bovendien komen relevante zaken
als familierecht, erfrecht, samenleving en testament aan de orde.
Na afloop van het programma kunt u het wooncafé bezoeken en vragen stellen aan de deelnemende bedrijven.

Hebt u interesse? Meld u dan snel aan via www.
buurman.nl/informatieavond. Wacht niet te lang,
er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Vol = vol.
Graag tot dinsdagavond 18 februari in dorpshuis
Ugchelens Belang, Bogaardslaan 81, 7339 AN
Ugchelen.
Buurman Makelaardij
Rabobank Apeldoorn en omgeving
Notariskantoor Tesink - Van Dooren

Dierenarts met pensioen

Kom dansen bij Dio
Wil je het nieuwe jaar sportief beginnen? Dan is dansen een goed
idee! Met dansen gebruik je alle
spiergroepen en het is ook nog
eens heel leuk. Naast de lessen
voor de jeugd hebben we ook
lessen voor dames die recreatief
willen dansen en een 16+ groep.
Danservaring is niet nodig, plezier
staat voorop.
De lessen zijn 1 keer in de week
in één van de gymzalen in Ugchelen, en kosten maar €36,00 per
kwartaal. Voor meer informatie,
kijk op: www.dio-ugchelen.nl.

Per 1 januari 2020 is dierenarts Joosje Holst met
pensioen. Haar werk wordt overgenomen door collega dierenarts Wilders. Op 18 januari was er een
afscheidsbijeenkomst waar klanten en andere belangstellenden afscheid namen.
Dierenarts Joosje Holst kwam in 1996 werken in de
dierenartsenpraktijk in Ugchelen. De praktijk was
toen nog gevestigd aan de Ugchelseweg. Ze werd
naaste collega van Christa de Boer, die de praktijk
heeft opgezet. In de loop van de jaren vonden dui-

zenden dieren en hun baasjes de weg naar de praktijk. In 2006 volgde Jasper Wilders Christa de Boer
op als dierenarts. De praktijk groeide en verhuisde
naar de Bogaardslaan.
Per 1 januari zijn de openingstijden van de Dierenartsenpraktijk Ugchelen gewijzigd. Op maandag,
woensdag en vrijdag is de praktijk geopend van 08.45
tot 19.00 uur, op dinsdag en donderdag van 08.45 tot
17.00 uur. Voor spoedgevallen buiten deze tijden, is
altijd een Apeldoornse dierenarts beschikbaar.
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Kerstconcert
Op 19 december 2019 heeft
de muziekvereniging Ugchelen haar jaarlijkse kerstconcert
gegeven. Belangstellenden uit
Ugchelen en van andere muziekverenigingen luisterden onder het genot van een drankje
naar het orkest onder leiding
van Bart van den Brink. Chris de
Boer heette het publiek welkom,
speciaal Jeroen ter Riele van de
Rabobank die de cheque van
de Rabobankdonatie kwam uitreiken (foto). Kerstliederen werden afgewisseld met gedichten
van Ivo de Wijs, voorgelezen
door Chris.
Na de pauze komt gelukkig de
kerstvrouw ook nog langs omdat haar man een ongeluk had
gehad en daardoor dit jaar niet
in Ugchelen kon langskomen.
Kortom een mooie avond met
een fijn publiek.

Geslaagd
Treffen
Midwinterhoorn
Op de Leesterhei troffen op 28
december de Gelderse midwinterhoornblazers elkaar. De blazers uit Ugchelen tekenden voor
de organisatie. Een jury beoordeelde het blaasniveau. Bij de
blaasgroepen eindigde Ulft als
eerste, heel dicht op de voet
gevolgd door de thuisblazers. In
de individuele klasse werd Henk
van den Berg tweede. Knappe
prestaties op dit voortreffelijk
georganiseerde Gelderse Treffen.
Foto: Dirk Reiding

CONCERT CAESAREA
Het was half December. De sfeervolle Caesarea kapel was goed
gevuld. Het publiek had zich feestelijk gekleed. Ze werden onthaald
op een heerlijk concert. Georganiseerd door onze Ugchelse Floor
Lanz van The Classical Performers. Samen met de sopraan Ineke Littooij en een stel muzikale
vrienden trakteerde ze Ugchelen
op een concert van hoog niveau.
Zangnummers en instrumentale
nummers, geschreven door een
keur aan componisten wisselden
elkaar af in een programma rond
het thema De Roos, die veelbezongen bloem.
Het concert was een gulle gift.
Overvloedig waren de diverse

Een gulle gift

combinaties van stemmen en instrumenten. De uitvoerenden hadden het zichtbaar naar hun zin en
het publiek reageerde heel direct
op hun presentaties. Zo werd zelfs
het, ongewild storende, dichtklappen van een kapeldeur vrolijk met
applaus ontvangen: een teken van
de genoeglijke interactie van muzikanten en een publiek dat genoot.
Wie waren de sterren?
Ik zou ze allemaal moeten noemen: allereerst Floor aan de vleugel, Ineke als solist en de drie
mannelijke solisten. Maar ook het
koor van het Apeldoornse Tabula
Rasa was innemend en hun solisten hadden kwaliteit.
Maar dan…heeft u de accordeo-

nist Jules Beerda wel eens horen
spelen? In begeleidende rollen, in
klassiek solistisch werk en in de
gespeelde tango’s zagen we een
bevlogen muzikant die ontroerde
met zijn gepassioneerde en zuivere spel. Volg die man waar je kan!
Het verzorgde programmaboekje,
het aanbod om te komen luisteren
en na afloop te schenken wat het
concert je waard was, waren tekenen van gulheid.
En dan die kapel! Wat een fraaie
concertzaal is Ugchelen rijk!
Dat we daar nog veel moois mogen beleven, dat wens ik alle muziekliefhebbers toe in 2020 !
Nico van Dam
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Kerk op Schoot

Op zondag 9 februari aanstaande
is er weer een ‘Kerk op schootviering’ met ds. Beer. Deze viering
is voor kinderen van 0 tot en met
5 jaar. Kom gezellig luisteren
naar het Bijbelverhaal over een
trouwfeest afgewisseld met veel
liedjes. De kinderen doen zo
mogelijk zelf mee in het verhaal.
Het zou leuk zijn als jullie voor deze
gelegenheid in feestkleren komen.
Natuurlijk zijn je vader, moeder,
opa, oma, broertje, zusje, vriendje,
vriendinnetje,
buurjongen,
buurmeisje ook van harte welkom.
Deze viering begint om 11.30
uur. Wij vinden het leuk als jullie
komen. Voorafgaand aan de Kerk
op Schoot-viering ontmoeten we
elkaar en andere gemeenteleden
met koffie/thee en limonade. De
volgende Kerk op schoot-viering is
de Palmpasen viering op zondag
5 april 2020. Ady te Hennepe en
Tiety Feijen
kerkopschoot@bronkerk.nl

Donorwet
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Actie Kerkbalans 2020 “Geef voor je kerk”
‘Geef voor je kerk’ is letterlijk het
appél dat we doen. Maar waarom
geeft u eigenlijk? Wat betekent de
Bronkerk voor u? Deze vragen hebben we voorgelegd aan een aantal
gemeenteleden. Hieronder kunt u
de beweegredenen van Janny van
Asselt lezen. De andere interviews
staan op onze website www.bronkerk.nl/kerkbalans. Van harte aanbevolen!
“Toen Jaap en ik vanuit Apeldoorn
naar Ugchelen verhuisden moesten
we ook verhuizen van kerk, dat was
toen nog verplicht. We kwamen in
een levendige gemeenschap, er
waren veel jongeren en gezinnen
en ook wij kregen al snel een gezinnetje. Het was een mooie verhuizing. Het voelde als een warm bad,
de Bronkerk staat voor mij voor zien
en gezien worden. Ik word gezien
in de kerk.”
Janny vertelt dat ze van dat zien
ook heel erg het omzien naar elkaar heeft ervaren in de moeilijkste periodes van haar leven. “Toen
onze tweeling werd geboren en wij
hen verloren stond de gemeente
om ons heen, daar werd een fundament van warmte gelegd. Dat
heb je nodig, om verder te kunnen.”
Janny werkt als docent-verpleegkunde op een ROC en is rouwtherapeut in haar eigen praktijk ‘Vlindertranen’. “Ook in mijn praktijk is
verbinden, zien en gezien worden
de basis. Ik ben dankbaar dat ik tot

een gemeenschap behoor waar ik
de warmte ervaar.”
Janny is actief in de kerk, dat is
ze altijd geweest. Eerst bij de oppasdienst, kindernevendienst en
de tienerdienst, daarna ook in de
kerkenraad en als voorzitter van
de jeugdraad. Ook loopt ze niet
weg voor een pittige klus. “In 2012
gingen we met de jongeren van de
Bronkerk naar Moldavië, we hebben daar de fundering voor een
kinderhuis gelegd, het mooie is dat
we daar nu ook als Bronkerk weer
helpen bij de afbouw en de inrichting. Daar ben ik echt trots op. Van

betekenis zijn voor een ander, daar
ga ik van bloeien.”
Persoonlijk gebed
“De diensten op zondag geven mij
rust en verdieping. De diensten
raken mij, alles sluit vaak zo mooi
op elkaar aan, de liederen, de gebeden, de uitleg van de predikant.
Ik word geraakt, ik bloei open en
dat neem ik dan weer mee in mijn
dagelijks leven. Ik ben vrijer geworden als het om gebed gaat. Vrijer in
dat wat je persoonlijk voor iemand
wilt bidden. Ook daarin zien we om
naar elkaar, zijn we van betekenis
voor elkaar.”

Kerstviering voor ouderen succes
Op 1 juli 2020 komt er een nieuwe
donorwet waarin de mogelijkheid
tot verschillende keuzes wordt
opgenomen. Je geeft wel/
geen toe-stemming, of laat de
toestemming bij de nabestaanden
of een zelf gekozen persoon. Dit
wordt van te voren vastgelegd in
een donorre-gister. Niet kiezen is
ook kiezen. Wie niet kiest geeft
automatisch toestem-ming.
Welke overwegingen spelen
rond deze keuze? Vanuit geloof,
me-disch, ethisch, impact op
nabestaanden
en
afscheid
nemen?
Dokter Marja Versteeg, huisarts
in Apeldoorn en tevens lid van de
Jachtlaankerk, spreekt hierover op
een avond van Vorming & Toerusting.
Datum: woensdag 29 januari
2020, 20 uur in de Bronkerk

Zondag 15 december was de
Kerstviering voor ouderen in
De Bronkerk. Er waren veel
bezoekers. Na het nuttigen van
de thee/ koffie en het lekkers
mochten we luisteren naar de
muziek van Annemieke van
de Giessen (viool) en Gert de
Bruin (piano), een prachtig optreden.
Het thema van de viering was
“Gastvrijheid” . Wie “welkom”
zegt, opent zijn deur zet haar
hart, oren en ogen open. Wie
welkom zegt, ziet de ander
aan en wenst hem, wenst haar
vrede, liefde en toekomst! Na
de viering gingen we naar De
Duiker, voor een drankje en
konden we wat later genieten
van een heerlijk diner. Het samenzijn is voor velen belangrijk en het was mooi om te zien
hoe gezellig de mensen samen
zaten te eten en te praten. Een
fijne middag.
Werkgroep ouderen Bronkerk
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Politienieuws
Het nieuwe jaar is al weer een
paar weken oud en het ‘gewone’
leven gaat weer zijn gang na de
feestdagen. Ik wens iedereen een
veilig 2020 toe!
De afgelopen weken zijn er enkele
meldingen geweest betreffende
overlast van vuurwerk. De politie
heeft de nodige tijd geïnvesteerd in
hulpverlening (7x) en in problemen
tussen buren (7x). Er werden
een fiets, een blauwe container
en een portemonnee gestolen.
Opvallend was dat er een ruit van
een woning werd vernield en dat
van twee auto’s ook een ruit werd
ingeslagen.
Twee keer werd de politie
gebeld omdat er sprake was
van geluidsoverlast. De feestjes
waren net ten einde toen de
politie ter plaatse kwam. Dit keer
werd er één melding gedaan van
een verdachte situatie. Nadat de
collega’s een klein brandje hadden
geblust, werd er ook uitgekeken
naar een groepje scheurende
auto’s. Deze werden niet meer
aangetroffen.
Onlangs fietste er een man door
de Burgenbuurt. Deze heeft
belangstelling voor allerlei handel
in tuinen en zal niet schromen om
deze mee te nemen en die zich
toe te eigenen. Valt u dat op? Bel
dan met 112!
Petra van Doorn
petra.van.doorn@politie.nl
Twitter: Polhurk
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Voedselbank Apeldoorn in nieuw jasje

In Ugchelen dragen we al vele jaren
ons steentje bij aan de voedselbank.
Momenteel maken 700 Apeldoorners hier wekelijks gebruik van. Nu
zijn voedselpakketten niet meer van
deze tijd en is de voedselbank verbouwd en vernieuwd van uitgiftepunt naar supermarktmodel.
Op bijgaande foto’s ziet u hoe mooi
het eruit ziet. De mensen worden
welkom geheten in de geheel vernieuwde wachtruimte met een kopje
koffie en mogen daarna (samen met
een vrijwilliger van de voedselbank)
een keuze maken uit de aangeboden artikelen om zo hun voedsel-

pakket zelf samen te kunnen stellen.
De Bronkerk heeft momenteel een
actie lopen van schoonmaakmiddelen voor de voedselbank. Voor 5
euro worden 5 producten naar de
voedselbank gebracht. Afgelopen
zijn al 100 producten weggebracht.
Wilt u hieraan meedoen? Stuur dan
een email met uw 06 nummer naar
jeugddiaken@bronkerk.nl en De
Bronkerk maakt het voor u in orde.
Natuurlijk blijven we ook elke maand
voedingsmiddelen
verzamelen.
Hierover informeren wij u maandelijks in de Bron. Deze voedingsmiddelen kunnen gebracht worden naar

de kerk tijdens de openingstijden
of op zondagmorgen voor de kerkdienst. De afgelopen maanden was
de uitgangscollecte voor de voedselbank. Van deze donaties kan de
voedselbank draaiende blijven. De
Voedselbank is afhankelijk van giften voor de huisvesting, transport,
energie, verzekeringen etc. Door
uw hulp en donatie helpen we duizenden kilo’s aan voedselverspilling
tegen te gaan.

die op ons afkomen vanuit de
samenleving, we willen er zijn
voor mensen ver weg en dichtbij en daar waar mensen ons
nodig hebben in onze gemeenschap en daarbuiten. We willen
elkaar bemoedigen, steunen,
aan het denken zetten en inspireren.
We zijn ongelooflijk dankbaar
dat we dit werk met zoveel vrijwilligers mogen doen. Dank

voor uw en jouw inzet, steun en
gebed!
En heeft u of heb jij vragen of
suggesties, aarzel niet om contact met ons op te nemen.
We wensen iedereen een
vreugdevol en gezegend 2020.
Namens de kerkenraad,
José Deuze/Anja van der Hart
Voorzitters

Met elkaar bouwen we zou aan een
mooi 2020. Daar wil je toch aan
mee helpen!

Van de Voorzitters
Terugkijkend naar afgelopen
jaar, wat hebben we veel om
dankbaar voor te zijn. De vacatures voor predikant en beheerder zijn vervuld. De predikanten, Regina Davelaar en
Eline van Iperen, zijn volop aan
de slag. We zijn dankbaar dat
onze kerkelijk werker, Remko
Groen, na een succesvolle operatie afgelopen februari, sinds
enkele maanden zijn schouders
weer zet onder het jeugdwerk
en de activiteiten met jongvolwassenen.
Ook alle commissies en raden van de Kerkenraad waren het afgelopen jaar volop
met veel enthousiasme aan
het werk. Vooral het College
van Kerkrentmeesters had en
heeft heel veel op zijn bordje.
De kerkrentmeesters werkten
onder andere toe naar het afscheid van Marinus Ditzel, die
na 28 jaar werkzaam te zijn
geweest in onze gemeente afscheid nam vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. We zijn blij dat we

Johann Visscher als opvolger
van Marinus mochten verwelkomen in de Bronkerk. We wensen hem veel succes en werkplezier.
We sloten het jaar af met diverse kerstdiensten en activiteiten
voor jong en oud, voor mensen
binnen en buiten de kerk. De
predikanten hebben in december handen en voeten gegeven
aan het Levend Kerstverhaal in
het dorp – de opvolger van ‘Zingen voor een kind’ dat jarenlang
plaatsvond op het Leesten. Wat
een bijzondere avond was dat!
Zoveel medewerking van vrijwilligers uit kerk en dorp, ruim
200 deelnemers aan de speurtocht door het dorp met als
hoogtepunt een levende baby
in de kribbe.
Ook dit nieuwe jaar willen we
ons weer met veel enthousiasme inzetten voor onze Bronkerkgemeenschap, die openstaat voor jong en oud, voor
leden en niet-leden. Met elkaar
willen we doen wat we kunnen
om de uitdagingen aan te gaan

Foto: Dirk Reiding

DE BRON 22-01-2020

18

DE BRON 22-01-2020

19

NATUURLIJK UGCHELEN

De meeste mezen
Ik pas
Ja hoor, het is weer zover.
Nieuwjaar, de goede voornemens buitelen over elkaar
heen. De media staan er
weer bol van, ik kan er dus
ook niet aan voorbij. Maar
als ik al die top-10 lijstjes bekijk, is er niets nieuws onder
de zon. Ik stoor me mateloos
aan al die mensen die met
veel bravoure weer beginnen
aan een zogenaamd ‘nieuwe
uitdaging’. En dat vanwege
een nieuw jaar!?
Al die mensen die vinden
dat ze te dik zijn, te weinig
aandacht besteden aan hun
vrienden, veel te veel roken,
mateloos alcohol drinken en
een gat in hun hand hebben, schreeuwen het van
de daken: “Ik ga stoppen, ik
pas…”. Een periode van matiging en onthouding breekt
er volgens hen aan. Voor de
meeste ‘matelozen’ is het de
zoveelste keer dat ze proberen te stoppen, te minderen
en juist meer aandacht te
besteden aan hun omgeving.
De woorden duurzaam en sociaal worden in alle toonaarden gebruikt om aan te geven
dat ze willen veranderen. Onder het motto ‘een goed begin is het halve werk’ zeggen
ze op 1 januari: “Ik pas”.
Maar wat komt er van terecht? Ik zie om me heen dat
de meeste goede voornemens na een paar dagen al
weer stranden. Ik begrijp dat
heel goed. Als veel te corpulente, verstokte roker met
een voorkeur voor alcoholische versnaperingen en een
vette hap, heb ik in het verleden meermaals op 1 januari
van de daken geschreeuwd:
“Ik stop met …”. Iedereen
moest het weten!
Maar echt veranderen, nee
hoor, dat was er niet bij. Ik
bleef in mijn geest nog steeds
die veelgebruiker. De externe
motivatie van een ‘Nieuwjaar’
was en is niet voldoende.
‘Ik pas…’, lukt alleen met interne motivatie weet ik nu.
Radicaal veranderen, andere levensstijl, een gezonde
geest in een gezond lichaam,
niet alleen op 1 januari.

Bij mij om het huis zijn vaak mezen te zien. Deels aan de voorkant, waar ze dan in de struiken
aan het snuffelen zijn. Tot vlak
voor mijn raam. Dat zijn vooral
Koolmezen en Pimpelmezen. Een
enkele keer ook wel Staartmezen,
maar die komen meestal niet zo
dicht bij mijn huis. En de mezen
komen ook in de achtertuin. Ook
daar scharrelend in de struiken,
op zoek naar lekker eten.
En als ze het niet in de struiken
vinden, dan vinden ze daar toch
eten. Want ik heb een pot met mezenvoer hangen. En daar genieten ze ook van.
Die mezen zijn van oorsprong eigenlijk bosvogels, die nestelden in
holtes in bomen. Maar sinds geruime tijd komen ze ook veel voor
in bewoond gebied. Twee dingen
spelen daarbij een belangrijke rol.
Allereerst moet er natuurlijk voldoende voedsel zijn. Dat kunnen,

zeker in de winter, vaak allerlei
nootachtige vruchten zijn. Maar,
zeker in de zomer, worden er ook
veel insecten gegeten. Met name
worden die insecten ook gebruikt
als voedsel voor de jongen.
In mijn jeugd (nog in Den Haag)
ben ik een aantal jaren naar een
avondschool geweest. Ik nam
toen in de “mooi weer periode”
vaak brood mee als avondeten,
dat ik in een parkje nuttigde. Toen
ik zat te eten kwam een koolmees
bedelen. Ik wierp hem een stuk
brood toe. Hij nam dat mee een
stopte het hele stuk in de bek van
een bedelend jong. Toen gaf ik
geen brood meer!
Maar ook belangrijk is het hebben van nestelgelegenheid. Dat
speelt eigenlijk het hele jaar een
rol, niet alleen in de broedtijd.
Want ‘s nachts willen ze ook een
overdekte slaapplek hebben. En

zo’n nestgelegenheid was in de
bebouwde kom meestal wel goed
te vinden. Dat werd wat lastiger
met de moderne bouw, waar alles
goed afgewerkt is. Tegenwoordig
worden er vaak nestkastjes opgehangen. Mezen maken daar
graag gebruik van!
Dat van die nestkastjes geldt overigens niet voor de staartmees,
want die bouwt altijd een eigen
nest. En die staartmees wordt
ook niet zo aangetrokken door het
door mensen aangeboden voedsel.
Er komen nog wel meer soorten
mezen in Nederland voor, maar
die komen meestal niet zo dicht
bij het bewoonde gebied. Maar
de mezen die wel dicht bij huis komen, zien er best leuk uit en brengen kleurig leven in de tuin.
Tekst en foto’s: Gerard Koops

Zondagmiddagmuziek in Dorpskamer
Muziek in de Dorpskamer (UB) op
zondagmiddag wordt een vaste
gewoonte. Voor komende weken
staan weer verschillende bandjes/
ensembles geboekt, in heel verschillendende genres maar steeds
muziek die in de sfeer van de
Dorpskamer past en (zo heeft de
ervaring geleerd) het dansvloertje
wel vol laat lopen.
Zondagmiddag 26 januari maakt
The Eastern Collection Band zijn
opwachting. Een achtkoppige band
die van de zomer in het Beekpark
speelde tijdens het Moluks festival.
De band heeft een veelzijdig repertoire waarin de roots steeds doorklinken: indorock uit de jaren ‘50 en
‘60, krontjong en wat country and
western. Relaxte muziek, om naar
te luisteren en misschien om op te
dansen.
Blue Moonday is een Apeldoorns
combo (zondagmiddag 2 februari),
met accordeon, gitaar, bas, drums
en zangeres. De bandleden komen steeds op maandagochtend
bij elkaar en ontlenen daaraan hun

naam. Bovendien is de evergreen
,Blue moon’ een favoriet van deze
muzikanten. Het grootste deel van
het speellijstje gaat terug naar de
jaren ‘50 en ‘60. Met plezier muziek
maken en dat delen met wie komt

luisteren, staat hoog in het vaandel
van deze doorgewinterde muzikanten.
Blue Moonday: terug naar vorige
eeuw met met liedjes die slijtvast zijn

DE BRON 22-01-2020

20

