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Berenjacht
De Berenjacht is een leuke
activiteit voor jonge kinderen
tijdens een frisse neus halen.
Je loopt een rondje door je eigen buurt en laat je kind zoeken naar beren (knuffels) die
buurtbewoners voor hun ramen
hebben gezet. Je kunt er een
praatje aan vast maken als de
eigenaar van de beer buiten is,
zolang de 1,5 meter er tussen
blijft heeft u zomaar een onverwachts contact.
Loop ook eens door het woonerf of die doodlopende zijweg
in: ook daar zijn misschien wel
beren te vinden!
Wilt u zelf
meedoen maar heeft u geen
knuffel? Op Internet is van alles te vinden onder de zoekterm
Berenjacht. Maak een afdruk
van een beer , plak die voor uw
raam en u doet mee!
Wilma Pothoven

Ugchelse haiku
beren op je wegwaar je ze eerder niet zag
daar zie je ze nu

Blikopener

Nico van Dam

Paasactie voor bewoners ’s Heeren Loo
Er bestaat een bijzondere band tussen ’s Heeren Loo (locatie Groot
Schuilenburg) en de Bronkerk. Wie
kent niet de heerlijke koekjes die we
’s zondags na kerktijd of tijdens een
vergadering of lezing bij de koffie
krijgen. En de lekkere speculaastaarten die we rond sinterklaas kunnen bestellen. Allemaal gebakken
door de mensen met een verstandelijke handicap op ’s Heeren Loo.
Maar nu, in deze corona-tijd, zijn de
bakkerij (voor de bewoners) en het
restaurant dicht, het terrein is afgesloten en er komt geen bezoek. De
bewoners begrijpen er niets van, raken gefrustreerd en zijn enorm verdrietig. Zo verschrikkelijk sneu!
Wij hebben deze bewoners daarom
namens de Bronkerkgemeenschap
verrast met een attentie. We hoorden dat we hen met een paasbrood
(nu ze zelf niet kunnen bakken) heel
blij zouden maken. Daarom wilden
we namens de Bronkerk 100 paasbroden bij ’s Heeren Loo aanreiken,
zodat iedere bewoner op zijn of haar
Paasontbijtbord toch een heerlijk
sneetje Paasbrood aan zou treffen.

Toen wij deze actie bespraken met
Pedro van den Heuvel van AH van
den Heuvel in Ugchelen liet deze
ons weten dat AH graag een steentje aan het welslagen van deze actie wilde bijdragen door 100 broden
kosteloos ter beschikking te stellen.
Wat een prachtig gebaar. Weer een
teken van solidariteit in deze bijzondere tijd. Pedro, Rowena en Tom:
we zijn jullie zeer erkentelijk.

P.S. We konden nu als extraatje met
het paasbrood ook 100 zakjes paaseitjes aanreiken met een paasgroet
van de Bronkerkgemeenschap. In
de volgende Bron kunt u zien met
hoeveel enthousiasme de bewoners
van ’s Heeren Loo op deze actie
hebben gereageerd.
Tekst: Anja van der Hart
Foto: Dirk Reiding
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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
Warner Bruins, tel. 5416403
Eindredacteur volgende Bron:
Hester Altink, tel. 06-14930648
Fotograaf van deze Bron:
Dirk Reiding, tel. 5336538
Fotograaf volgende Bron:
Johan van Veen, tel. 5062373
Volgende Bron verschijnt op 29 april
Kopij en advertenties via:
ugchelendebron@bronkerk.nl
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 20 april 19.00 uur
Coördinator advertenties:
Teun van Amersfoort, tel. 5411491
Bezorgklachten en abonnement buiten
Ugchelen: bronbezorging@bronkerk.nl
PRAKTISCHE GEGEVENS KERK
Kerkelijk centrum:
“Bronkerk” en “De Duiker”
Hoenderloseweg 10, 7339 GH
tel. 5334859
Beheerder J. Visscher
Mobiel tel. 06-50525501
Predikanten:
Ds. A.R. Davelaar,
Tel. 06-12837524 predikantRD@bronkerk.nl
Ds. E. van Iperen, tel. 8438214
predikantEI@bronkerk.nl
Kerkelijk werker:
R. Groen, tel.06-18270616
kerkelijkwerker@bronkerk.nl
Kerkenraad:
Voorz.: Mw. A. van der Hart, tel. 5417571
Secr.: C. de Winter, tel. 5414293
scribaKR@bronkerk.nl
Kerkelijk bureau: voor collectebonnen
en vragen: kerkelijk.bureau@bronkerk.nl
Voor dringende zaken:
tel. 5411491 of 06-15017286
Bankrekeningen: Bronkerk Ugchelen
NL36INGB0000833184 en
NL88RABO0303318635
Meldpunt ziekte/herstel Bronkerkleden
mevr. B. Rigterink, tel. 5333718
meldpunt@bronkerk.nl
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

Gebedsintenties
In deze tijd van onzekerheid en
verwarring kan bidden troost geven. Wat gaat er allemaal door
ons heen en wat komt er nog op
ons af? Om wie, om wat maken
we ons zorgen in deze crisissituatie waarin alles op z’n kop
staat? We mogen onze zorgen
en vragen bij God brengen in ons
gebed. In de Bronkerk zullen we
daar dan samen voor bidden tijdens de online kerkdienst. Wilt u
uw gebedsintentie met ons delen, stuur dan een berichtje naar
gebedenboek@bronkerk.nl, liefst
uiterlijk vrijdagmorgen. Wij nemen uw intenties dan mee in de
voorbeden van de komende kerkdienst. Ook dat is een teken van
verbondenheid.

Klokken en Lichtjes
van Hoop en Troost
Zoals we eigenlijk al verwacht
hadden, blijven de corona-maatregelen ook na 6 april nog van
kracht tot minstens 28 april. Dat is
voor iedereen een hard gelag, terwijl we tegelijk ook van de noodzaak van deze maatregelen doordrongen zijn. We missen elkaar en
leven met elkaar mee: met onze
dierbaren, familie en vrienden,
en met allen die we niet kennen,
maar van wie we de verhalen horen en lezen. Mensen die getroffen zijn door het corona-virus, ernstig zieke familieleden hebben en
van wie dierbaren zijn overleden.
En we leven mee met allen die
zich in deze tijd extra moeten inzetten, die weloverwogen risico’s
nemen. Daarom gaan we door
met het luiden van de kerkklokken
op de woensdagavond van 19.00
– 19.15 uur als teken van hoop en
troost. Om diezelfde tijd branden
er achter de ramen van vele huizen lichtjes: Lichtjes van Troost
tijdens klokken van Hoop.
Doet u ook mee en brandt u een
lichtje achter uw raam als de kerkklok luidt als teken van hoop en
solidariteit?

Voorlopig zijn in verband met het
Corona-virus alle bijeenkomsten,
inclusief kerkdiensten, afgezegd. Dit
geldt ook voor Randerode.
De kerkdiensten in de Bronkerk zullen http://www.kerkomroep.nl digitaal te beluisteren zijn. Soms is de
site overbelast, probeer het later dan
nog eens.
Ook op de radio FM 87.60 MHz zijn
op zondag diverse kerkdiensten te
beluisteren.
Raadpleeg de website van de Bronkerk (www.bronkerk.nl) voor actualiteiten.
Ook de vieringen van de Emmaüsparochie worden via internet uitgezonden. Zie hiervoor de website:
http://www.emmaus-apeldoorn.nl.
Voor alle actuele informatie verwijzen wij naar de websites of nieuwsbulletins van de betreffende kerken.
Zondag 19 april
BRONKERK DIGITAAL
10.00 UUR: ds. J. Lammers (Beekbergen)
Vanaf zaterdag te beluisteren via
kerkomroep.nl
ONZE LIEVE VROUWEKERK DIGITAAL
Zaterdag 25 april
ONZE LIEVE VROUWEKERK. DIGITAAL
Zondag 26 april,
BRONKERK DIGITAAL
10.00 uur: ds. E. van Iperen.
ONZE LIEVE VROUWEKERK. DIGITAAL

Tulpen, ze horen in kleur, maar voor nu in zwart / wit. We zijn op weg van
Pasen naar Pinksteren, verwachten de komst van de Geest en hopen en
bidden dat het leven weer kleur krijgt!
BIJ DE DIENSTEN
Zondag 19 April
Uit Bijbel Basics: De uitzending
van de leerlingen.
Op deze zondag staat Matteus 28:
16-20 centraal. Jezus stuurt zijn
leerlingen erop uit om over hem te
vertellen, zodat iedereen zijn leerling
kan worden. Collecte bestemming:
Eigen diaconie
Zondag 26 April
Uit Bijbel Basics:
David wordt koning.
Vanaf deze zondag worden vier verhalen over het leven van David verteld. Op deze zondag gaat het over
1 Samuel 16: 1-13. Samuel maakt
David koning.
Collecte bestemming:
Eigen diaconie
Collectes in deze periode
Om gemeenteleden de mogelijkheid te bieden alsnog hun gaven

aan kerkvoogdij en diaconie te
kunnen overmaken in plaats van
in de collectezak te deponeren,
volgen hierbij de bankrekeningnummers waarop men eventuele
“collecte”-giften kan storten:
Kerkvoogdij: IBAN NL34 RABO
0393 4846 96, ten name van:
PKN Gemeente te Ugchelen
Diaconie: IBAN NL72 RABO
0103 1157 73, ten name van: Diaconie Prot. Gemeente te Ugchelen
Beide colleges verzoeken bij het
overmaken te willen vermelden :
“collectegeld”, zodat het doel duidelijk is.
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

Inzameling Voedselbank

Gebedskring
Gezien de huidige omstandigheden kan de Gebedskring niet
doorgaan op zondagavond 19
april. Wel is er een liturgie gemaakt die gebruikt kan worden
voor een eigen moment van zingen en bidden. Iedereen die staat
ingeschreven voor de digitale
nieuwsbrief van de Bronkerk ontvangt daarin ook de liturgie van de
Gebedskring. Aanvragen kan ook
via gebedskring@bronkerk.nl
Bidden in tijden van nood - in het
vertrouwen dat God nabij is.
namens de Gebedskring, Ria Hart

Zolang er geen kerkdiensten
zijn kunnen de artikelen voor de
voedselbank afgeleverd worden
bij Bert Brink, Karhulstraat 19.
Voor de garagedeur komt een
mand te staan waar u woens-

dag- en zaterdagmorgen tussen
9 -12 uur uw artikelen kunt inleveren.
Er zijn inmiddels al twee volle
kratten naar de voedselbank ge-

bracht, ze waren er blij mee.
Het aanbod in deze regio is nog
voldoende, maar alles is welkom. Elders in het land is het
een stuk minder, maar het wordt
onderling verdeeld.
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NIEUWS VAN DE DORPSRAAD

Algemene ledenvergadering
Dorpsraad Ugchelen uitgesteld
Hoewel ook wij hopen dat alles weer snel bij het oude is, is echter de
realiteit dat we nog langere tijd geconfronteerd zullen worden met de
maatregelen die het Corona virus ons noodgedwongen oplegt. Als bestuur van de vereniging Dorpsraad Ugchelen hebben wij daarom besloten de voor 21 april geplande Algemene Ledenvergadering te verschuiven naar een nog te bepalen datum later in het jaar.
Blijf gezond!

Politienieuws
Vreemd om in deze tijd een
stukje voor de column van De
Bron te schrijven. Veel is anders sinds de vorige keer. Ik
heb ervoor gekozen om geen
opsomming te maken van
wat er de afgelopen maand
is gebeurd. Ik heb de laatste
tijd met diverse inwoners en
netwerkpartners en anderen
uit Ugchelen contact gehad
om te vragen hoe het ermee
gaat en of er nog hulp ergens
nodig is, in verband met de
maatregelen ter bestrijding
van het coronavirus. Mijn
waardering is groot voor iedereen die zich inzet op welke
manier dan ook. Allerlei initiatieven zijn opgestart en hulp
wordt op vele manieren geboden. Van soep rondbrengen,
eenzame ouderen bellen, tot
boodschappen doen voor de
kwetsbare mensen onder ons
en nog veel meer. Erg mooi
om te zien! Jullie mogen trots
zijn op elkaar.
Laten we naar elkaar blijven
omkijken en erop toe zien dat
we helemaal niemand vergeten! Velen van u houden zich
ook aan de richtlijnen van het
RIVM en dat is ook goed om
te zien. Ik hoop dat iedereen
zich er aan blijft houden zo
lang het nodig is. Pas en let
op elkaar!
Petra van Doorn
petra.van.doorn@upcmail.nl
twitter: Polhurk

ReparatieCafé
Het team van acht reparateurs mist
het wel; het is gezellig, soms zelfs
druk en er komen mooie en interessante apparaten langs. Hoe krijg je
zoiets open, hoe zou het moeten
werken, zou dit het onderdeel zijn
dat kapot is? Er wordt op internet
gezocht, onderling overlegd en kennis overgedragen. De bezoekers
reageren wisselend, de een gaat
gezellig een kopje koffie kopen en
praat met een andere bezoeker,
een ander zit met de neus op de
reparatie om vooral niets te missen.
Dat mag allebei. Voorwaarde is wel
dat u aanwezig moet blijven voor
vragen of overleg.
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Agenda
MEI 2020
19 mei		
Besloten bestuursvergadering Dorpsraad
JUNI 2020
16 juni		
Besloten bestuursvergadering Dorpsraad
JULI 2020
21 juli		
Besloten bestuursvergadering Dorpsraad
AUGUSTUS 2020
18 augustus
Besloten bestuursvergadering Dorpsraad
SEPTEMBER 2020
15 september
Besloten bestuursvergadering Dorpsraad
OKTOBER 2020
20 oktober		
Besloten bestuursvergadering Dorpsraad
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.

ReparatieCafé voorlopig gesloten
Tot nader orde is er géén ReparatieCafé op de 1e en 3e woensdag van de
maand. We volgen daarin de adviezen en maatregelen die de overheid aangeeft.

Dankjewel vanuit
De Sprengenhof!
Gelukkig weten steeds meer bezoekers ons “spaarvarken” te vinden
voor een vrijwillige bijdrage. Een enkeling vertrekt nog zonder bijdrage,
meestal omdat het apparaat niet
gemaakt kon worden. En dat is jammer, want of iets wel of niet gemaakt
kan worden ligt (bijna) nooit aan de
reparateurs. Zij besteden hun tijd
vrijwillig aan uw apparaat, laten u
weten wat er aan de hand is zodat
u zeker weet dat het apparaat niet
gemaakt kan worden of dat het kapotte onderdeel niet meer te koop is.
De vrijwillige bijdrage wordt o.a. gebruikt om het kopje koffie van deze
vrijwillige reparateurs en andere onkosten te betalen zodat het ReparatieCafé kan blijven bestaan. Want er
zijn nog veel apparaten die aan een
tweede leven kunnen beginnen na
een bezoek aan het ReparatieCafé.
U bent van harte welkom. In de tussentijd tot dat we weer open kunnen, oefenen de reparateurs thuis
op hun eigen defecte apparaten….

Zoals bekend is Sprengenhof vanwege de coronamaatregelen voor
bezoekers gesloten tot minimaal 28 april 2020. Dat maakt het toch
wel erg stil. Familieleden en vrienden kunnen niet op bezoek komen bij hun dierbare, vrijwilligers kunnen niet komen voor de ondersteunende taak die zij op zich hebben genomen. Activiteiten in
onze recreatiezaal kunnen niet doorgaan waardoor de bewoners
toch wat vaker op zichzelf aangewezen zijn. Gelukkig is we wel is
er de mogelijkheid om te skypen en familie komt ook wel even bij
het raam zwaaien.
Maar er gebeuren ook mooie dingen! Zo hebben we op donderdag
26 maart een buitenconcert gehad, veel mensen uit Ugchelen hebben dit vast wel gehoord. Onze bewoners hebben hiervan genoten.
Maar ook buurtbewoners hebben kunnen meegenieten, op gepaste
afstand werd er zelfs gedanst! Ook ontvangen we veel kaarten voor
onze bewoners, dat wordt erg gewaardeerd. Voorbijgangers zwaaien even naar binnen en er zijn ook al mensen geweest die aan heb
bakken zijn geslagen en op iets lekkers hebben getrakteerd.
Regelmatig wordt er een traantje gelaten omdat er zo wordt meegeleefd. Hiervoor willen wij u hartelijk danken!
We hopen u snel weer in Sprengenhof te mogen begroeten!
Sprengenhof | 055 - 549 63 00 | h.waanders@atlant.nl
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OVERWEGING
Lees dit samen met uw (klein)kind

Mart het muisje
Wees hygiënisch
Mart het muisje had lekker
met wat vriendjes bij de regenplassen in het bos gespeeld
en was nu in zijn bed aan het
slapen. Opeens schrok hij
wakker.
<<<<<MMmmmiiiieeeeppp!!!>>>>> hij schreeuwde het opeens uit. Zijn ouders
kwamen snel bij hem kijken.
“Wat is er aan de hand?”
“Ik voelde iets bewegen op
mijn rug”, zei Mart. “Ik schrok
daar heel erg van.” Zijn ouders gingen op zijn rug kijken,
maar in een muizenholletje zijn
geen lampjes, dus ze konden
het niet goed zien. Opeens
voelde Mart het weer, er kroop
iets over hem heen. Hij piepte
weer keihard. <<<<<MMmmmiiiieeeeppp!!!>>>>> Zijn vader
kwam dicht bij hem staan en
met 1 pootje ging hij Mart bevoelen wat er over hem heen
kroop. “Mart ik voel allemaal
modder zitten, ben je met modder en al naar bed gegaan?”
Mart kon niets anders dan ja
zeggen. “Je hele bed wordt
vies en viezigheid trekt weer
beestjes.” Opeens hoorde ze
naast Mart wat beweging en
een nieuwe stem: “Hallo zeg,
ik probeerde op Mart te slapen
dat vond ik wel een lekker bed
maar jullie schreeuwen zo erg
ik kan niet slapen en ik moet
plassen dus ik ga een andere
plek zoeken.” Niemand zag het
omdat het donker was maar
hoorde het wel, het beestje liep
weg het huis uit. ”Dat was een
pissebed” zei vader muis die
komen op de modder af. Maak
je nu schoon door met je staart
de modder eraf te halen en ga
nooit meer zo vies slapen. Als
je jezelf schoonmaakt is dat
heel gezond. Mart het muisje
had het ook wel nu geleerd, hij
wilde nooit meer vies slapen
veel te eng.
Remko Groen
Kerkelijk (jeugd)werker Bronkerk

Dienaren van de kroon
Als kind leerde ik dat een dienaar een ondergeschikte was. Iemand die moest buigen voor een
ander, van wie nederigheid werd verwacht, die
blind moest gehoorzamen aan hogergeplaatsten.
Als persoon was een dienaar niet belangrijk: hij/zij
was een dienaar.
Het leek mij daarom niet leuk om een dienaar te
zijn. De gedachte alleen al botste met mijn gevoel
van trots en eigenwaarde. Ik had nare ervaringen
met het moeten buigen voor een ander. Vond het
vernederend.
Tijdens mijn studie leerde ik dat een predikant ook
wel “dienaar des Woords” genoemd wordt. En dat
ik zelf, als ik predikant zou worden, ook letterlijk
door de knieën zou moeten gaan om in het ambt
bevestigd te kunnen worden. Het trok mij niet aan.
Dat veranderde toen ik leerde dat “dienen” ook betekent: “zich toewijden aan”. Dat het geen slaafs
opvolgen van bevelen van hogerhand hoeft te zijn.
Maar dat het gaat om een vrijwillige toegewijde gerichtheid op iets hogers, iets dat het eigen belang
overstijgt. Zo is een dienaar des Woords geen (bijbelse) letterknecht, maar iemand die zich toewijdt
aan de zaak van “Liefde en Gerechtigheid”.
Dat wierp ook ander licht op de uitdrukking “dienaar van de Kroon”. Onze ministers zijn als dienaren van de Kroon geen slippendragers van onze
koning, ook geen dienaren van partijpolitieke belangen en stemmenwinst, maar ambtsdragers die
zijn toegewijd aan iets hogers. Iets dat te maken
heeft met ons aller belang en verantwoordelijkheid
als Nederland(ers).

Het is mooi om te zien hoe onze ministers (en vele
andere leidinggevenden!) zich in deze crisistijd opstellen als echte dienaren van de Kroon, toegewijd
aan iets hogers, opdat wij hier samen doorkomen.
Het is ook mooi om te zien hoe deze toewijding aan
“wij allen samen” overal in het land gestalte krijgt,
vormgegeven door gewone mensen. Wat een creativiteit, saamhorigheid en zorg voor elkaar wordt
er zichtbaar en voelbaar. Ook in Ugchelen!
Dat mag gevierd worden, op Koningsdag. Want
dan gaat het niet om die ene die toevallig koning is,
maar om wat dat overstijgt en te maken heeft met
“wij allen, inclusief de kwetsbaren”.
Eigenlijk vieren we op koningsdag dat we allemaal,
op onze eigen plek, dienaren zijn van de Kroon:
geen slaafse volgelingen, maar bewuste en mondige mensen die weten dat er belangen zijn die groter zijn dan ons eigen ik, en die bereid zijn daarvoor
offers te brengen. Dát bindt.
Ds Eline van Iperen

50ste Waterloopleinmarkt uitgesteld
Het jaar 2020 gaat de boeken in als een bijzonder
jaar, heel bijzonder omdat voor de 50 ste keer
een rommelmarkt gehouden zou worden in het
dorp Ugchelen. Dit jaar is alles anders, 16 mei
zal het stil zijn rond de Bronkerk. Geen borden,
geen vlaggen, geen kramen en geen mensen.
Maar vooral ook geen ophaaldag. Alle huishoudens in Ugchelen kunnen de spullen die ze anders schenken aan de Waterloopleinmarkt niet

brengen, maar ook niet laten halen. Dat is vervelend, maar we hopen dat u ons niet vergeet.
Als alles weer normaal is in Nederland start ook
weer het inzamelen van goederen, we houden u
op de hoogte via de site van de Bronkerk of in de
Bron. Voorlopig gaat de kerstrommelmarkt van 7
november gewoon door en ook voor volgend jaar
hebben we de data al op de website van de Bronkerk staan. We hopen dat u ook andere spullen
gaat schenken voor de markt in november. Bijvoorbeeld als u nu aan het handwerken bent en u
maakt een shawl, maak er dan 2 en schenk er een
aan de kerstmarkt van 7 november. Ook denken
we aan eigengemaakte kaarten, jam, chutneys en
misschien wel getimmerde vogelhuisjes. Creatief
bezig zijn waar anders niet veel tijd voor is, maar
omdat we thuis zijn er weer aan toe komen. We
hopen dat u ons op die manier kunt steunen en zo
snijdt het mes aan twee kanten.
We bedanken iedereen die zich al opgegeven had
om mee te werken op de markt van 16 Mei. We
hopen dat we volgend jaar weer op u mogen rekenen. De 50 ste markt is in 2021 , daar kijken we
naar uit, tot ziens.
Voor vragen of info kunt u bellen met
Hettie Wouda, Tel : 5221201
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Geef zelf kleur aan Koningsdag
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SOEP

Weer een bemoedigend initiatief
Koningsdag viraal
Een KoningsBron in coronatijd,
een Bron zonder bijzondere pagina over Koningsdag. Geen aankondiging van een kleedjesmarkt,
het vogelschieten, de kinderspelletjes achter UB, een vrijmarkt,
het oranjebal… Toch vreemd, op
de dag van verjaardag van de koning, de dag waarop we allemaal
als Nederlanders samen iets te
vieren hebben is het stil op straat.
Geen massaal straatfeest van
verbroedering, maar afstand vanwege een ‘intelligente Lock down’.
Geen groot Oranjefeest met hossende mensen en spelende kinderen. Allemaal veroorzaakt door
een virus, het coronavirus.
Wist u overigens dat het woord
corona ook kroon betekent. Hoe
passend, een KoningsBron zonder Koningsdag is als een koning
zonder kroon. Of wat algemener,
Nederland zonder Koningsdag is
als een koning(in) zonder ‘corona’. Maar zoals op zoveel plekken
en momenten in deze crisistijd
komt de creativiteit boven drijven.
Wat eens een droom bleek te zijn,
kan nu zomaar ineens werkelijkheid worden. Zo ook in het brein
van deze triangelschrijver.
‘Ik bevind mij ineens op de digitale snelweg, mijn geest wordt
creatief. Als in een droom zie ik
de Koning en Koningin, samen
met hun gezin, eenzaam via de
digitale snelweg op hun oranje ebike aankomen in Ugchelen . Vol
verbazing kijken de mensen van
achter de gesloten ramen naar
deze vreemde koninklijke optocht.
Vijf mensen, zich houdend aan
de regels van de regering, fietsen
anderhalve meter achter elkaar.
Dit keer zijn ze zelf uitgedost in de
meest vreemde oranjeoutfit, op
zoek naar de feestvierende kinderen op het terrein achter de Touwladder. De nationale driekleur
wappert overal, een grote oranje
loper bedekt de straten, vanuit
Ugchels Belang klinkt koninklijke
muziek, maar… geen toeschouwers.
Drones registreren de
vreemde ‘corona oranje optocht’,
deze gaat als een lopend vuurtje
via internet viraal, veroorzaakt
door een virus.’
Ik word wakker uit mijn ‘oranje’
droom, beeldscherm op zwart,
Koningsdag? Lock down door het
‘kroon’virus.

Albert Heijn en Life‘s Delicious hebben de handen ineen geslagen. Oudere mensen, die niet in staat zijn
naar de winkels te gaan, krijgen aan het eind van de
week een bakje heerlijke soep aangeboden. Helemaal gratis! AH geeft Life‘s Delicious de groenten die
over zijn en Erna en de kok maken daar samen een
heerlijk soepje van. Vandaag mocht ik het uitdelen
aan vaak oudere mensen, die het nodig hebben. Vele
ouderen hebben moeite om in de winkels te komen in
deze rare tijden en juist die Ugchelse inwoners hebben een voedzaam soepje nodig. Ze moeten gezond
blijven, we kunnen ze niet missen. We moeten zorgen
voor elkaar en speciaal voor die oudere generatie. De
Soos-dames en die van het Noaberschap zijn al ingeschakeld! Zij brengen op eigen initiatief de bakjes
soep ook rond. Helemaal gratis! (Al denk ik zo langzamerhand dat er best een potje gemaakt kan worden
voor Erna van Life‘s Delicious en haar kok)
Het gebaar vinden we al fantastisch van deze twee
middenstanders. Bedankt Pedro en Erna! Samen komen we er wel, hier in Ugchelen!
Tineke van den Hazel

CORONACRISIS

Ugchelenaren zien extra naar elkaar om
Het coronavirus houdt de wereld al
ruim een maand in z’n greep. Wat
betekent dat voor Ugchelen en
zijn inwoners? We vragen het aan
een huisarts, de voorzitter van de
dorpsraad en een supermarkteigenaar.
,,De ergste druk in de praktijk is
er nu af’’, zegt huisarts Hillie Oosting van huisartsenpraktijk Oosting
en Flenter. Direct na het uitbreken van de coronacrisis werden
er maatregelen genomen om het
aantal bezoekers van de praktijk
te beperken. Er vonden de afgelopen weken zoveel mogelijk
consulten op afstand plaats en alleen in acute noodgevallen, zoals
bij hartklachten of verwondingen,
werd een uitzondering gemaakt.
Langzamerhand komt er weer wat
ruimte voor meer consulten. Oosting: ,,Die plannen we zorgvuldig.
Zo zien we één persoon per kwartier, en zijn er niet meer dan twee

mensen tegelijk in de wachtkamer,
om genoeg afstand te kunnen houden.’’
De dagpraktijk is nu rustiger, maar
ondertussen draaien de Ugchelense huisartsen wel meer diensten. Ze werken namelijk ook in de
speciale ‘coronatent’ bij het Gelre
Ziekenhuis, waar mensen met
luchtwegklachten worden gezien.
Coronapatiënt of niet: de crisis
gaat aan gaan enkele Ugchelenaar voorbij. Vooral oudere en dus
kwetsbare mensen hebben het
zwaar, omdat het onverstandig is
dat ze de deur uitgaan of bezoek
ontvangen. Dat ziet ook Wineke
Blom, voorzitter van de dorpsraad
Ugchelen en tevens coördinator
van het noaberschapproject. Zo’n
zeventig vrijwilligers zetten zich regelmatig (of zo nu en dan) in voor
hulpbehoevende mensen in het
dorp ,,We hebben de vrijwilligers

inderdaad geadviseerd om liever
niet bij hulpvragers op bezoek te
gaan’’, zegt ze. ,,In plaats daarvan vinden er nu veel telefonische
gesprekken plaats. Dat vinden de
mensen heel erg fijn.’’
Senioren (70+) kunnen gebruikmaken van het ‘ouderenuurtje’
van Albert Heijn. Tussen 07.00 en
08.00 uur (maandag tot en met
zaterdag) kunnen ze rustig hun
boodschappen doen. Ook zorgmedewerkers zijn dan welkom.
,,Dat is een succes, en het wordt
ook erg gewaardeerd’’, merkt eigenaar Pedro van den Heuvel. Hij
kijkt terug op een paar hectische
weken. Inmiddels is er van extreem hamstergedrag geen sprake meer. Klanten zijn verplicht om
een winkelwagen te gebruiken om
zo beter de 1,5 meter afstand te
kunnen bewaren. Er is een beperkt aantal wagentjes beschikbaar en de duwstang wordt na
ieder gebruik gereinigd. ,,Klanten
houden zich goed aan de voorschriften en dat houden we ook
goed in de gaten’’, aldus Van den
Heuvel. Als voorzitter van ondernemersvereniging Ugchelen Plaza heeft hij nog een advies aan de
Ugchelenaren: ,,Blijf ook naar de
kleinere lokale winkels gaan. Dat
blijft superbelangrijk, zeker ook in
deze tijd.’’
Simon Haverschmidt
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