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Ugchelen in Coronatijd

Foto’s: Johan van Veen

Ugchelse haiku
geheel ongestoord
nuttigt heer kraai zijn maaltje
op de kruising
Nico van Dam

Positieve geluiden in moelijke tijden

De kerk is geen gebouw
de kerk dat zijn wij! Juist nu!
Er hangt een prachtige banner buiten bij de
Bronkerk. Daar staat op: ‘De kerk is geen gebouw – dat zijn wij! Juist nu!’ Wij met z’n allen!
Wij willen in deze tijd laten zien dat de kerk
niet afhankelijk is van een gebouw. Wij met
elkaar vormen een levende gemeenschap,
waar het niet gaat om vrome woorden. Het
gaat om het handen en voeten geven aan
Jezus’ opdracht: omzien naar elkaar, voor
elkaar op de bres staan en met elkaar meeleven, met een ieder die op ons pad komt,
geloofsgenoot, dorpsgenoot of verre genoot,
zonder aanziens des persoons.
‘Iedere zondag een kerkdienst! Luister mee
op kerkomroep.nl, en volg ons via instagram,
twitter, facebook en www.bronkerk.nl’, staat
er op de banner. Een uitnodiging die nu door
velen wordt gezien, waar zij gehoor aan kunnen geven om juist in deze tijd bemoedigd,
getroost en geïnspireerd te worden.

Herdenken op 4 mei in Coronatijd
“Onze gedachten zijn vrij” schreef en zong al lang geleden Cobi
Schreijer.
Nu de herdenking in Ugchelen van de gevallenen niet kan
plaatsvinden, heeft de werkgroep 4 mei-herdenking bedacht wat
we als Ugchelense bevolking wél kunnen doen.
•

•

We kunnen luisteren naar de kerkdienst van 3 mei, waarin
ds. Regina Davelaar voorgaat. In deze dienst zal Regina
aandacht schenken aan het herdenken op 4 mei en zal
waarschijnlijk Céline Janssen een lied zingen. Céline is
een jonge operazangeres en afkomstig uit Ugchelen. Zij
zou anders ‘live’ bij de herdenking gezongen hebben.
www.kerkomroep.nl . Zoek op ‘Bronkerk Ugchelen’ en dan
de dienst van 3 mei, deze is vanaf zaterdag 2 mei te beluisteren.
We nodigen u ook uit om op 4 mei bloemen te leggen bij de
Kei, ieder op zijn/haar eigen moment en met in achtneming
van de RIVM-voorschriften.

Wij hopen als werkgroep dat onze verbondenheid als Ugchelse
bevolking met de gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog, hiermee gestalte zal krijgen
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80 66 of per Email info@dorpsraadugchelen.nl
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Kerkdiensten
Lees dit samen met uw (klein)kind
Lieve God.
Dank u dat wij in Nederland
vrede hebben en dat het lang
geleden is geweest dat wij oorlog hadden. Ik bid u voor alle
oude mensen die de oorlog wel
hebben meegemaakt wilt u hen
helpen om daar goed mee om
te gaan. Ik wil u ook bidden voor
alle kinderen en volwassenen
die in andere landen in oorlog
leven. Wilt u hen helpen? Ook
bid ik voor de bazen van die
landen wilt u ze helpen om te
stoppen met de oorlog en hen
helpen om te zorgen dat er vrede komt?
Dat bid ik in de naam van Jezus,
Amen.
Remko Groen
Kerkelijk (jeugd)werker Bronkerk

Gebedskring

Op zondagavond 10 mei zou de
Gebedskring bij elkaar komen
in de Bronkerk. Gezien de huidige omstandigheden kan de Gebedskring niet doorgaan op die
plek. Wel is er een liturgie gemaakt die gebruikt kan worden
voor een moment van zingen
en bidden. Iedereen die staat
ingeschreven voor de digitale
nieuwsbrief van de Bronkerk
ontvangt daarin ook de liturgie
van de Gebedskring. Mocht
u hiervoor niet ingeschreven
staan, dan kunt u de liturgie van
de Gebedskring aanvragen via
gebedskring@bronkerk.nl

Voorlopig zijn in verband met het
Corona-virus alle bijeenkomsten,
inclusief kerkdiensten, afgezegd.
Dit geldt ook voor Randerode.
De kerkdiensten in de Bronkerk
zullen 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:
www.emmaus-apeldoorn.nl.
Voor alle actuele informatie verwijzen wij naar de websites of
nieuwsbulletins van de betreffende kerken.
Zaterdag 2 mei
ONZE LIEVE VROUWEKERK - DIGITAAL
Zondag 3 mei
BRONKERK - DIGITAAL
09.30 UUR: ds. A. R. Davelaar
Vanaf zaterdag 2 mei te beluisteren
via kerkomroep.nl
ONZE LIEVE VROUWEKERK – DIGITAAL
Zaterdag 9 mei
ONZE LIEVE VROUWEKERK - DIGITAAL

Plantenverkoop
voor goed doel

Als we de bevrijding niet kunnen herdenken en vieren,
krijgt vrijheid een andere dimensie.
Zondag 10 mei
BRONKERK - DIGITAAL
09.30 uur: ds. E. van Iperen.
ONZE LIEVE VROUWEKERK - DIGITAAL
UIT DE BIJBEL
Zondag 3 mei
Vanaf vandaag beginnen de diensten om 09.30 uur! Uit Bijbel Basics:
David en Goliat. We gaan verder
met de verhalen over het leven van
David. Op deze zondag staat 1 Samuel 17: 4-11 en 17: 32-53 centraal:
David vecht tegen Goliat.
Collecte bestemming: Kerk in Actie.
Zondag 10 mei
Uit Bijbel Basics: David en Saul.
Op de derde zondag met verhalen
over het leven van David lezen we
uit 1 Samuel 18: 6-16 en 19: 1-18.
Saul is jaloers op David en wil hem
doden, maar Jonatan en Michal helpen David. Collecte bestemming:
Ugchelens project.

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

Geslaagde paasactie voor
bewoners ’s Heeren Loo

Bidden in het vertrouwen dat
God nabij is.
namens de Gebedskring,
Ria Hart

Inzameling Voedselbank

Zolang er geen kerkdiensten
zijn, kunnen artikelen voor
de Voedselbank ingeleverd
worden bij Bert Brink aan de
Karhulstraat 19. Op woensdagen zaterdagochtend staat van
9 tot 12 uur hiervoor een mand
voor de garagedeur.

Geen Waterloopleinmarkt 2020
helaas…Maar veel voorwerk
heeft ervoor gezorgd dat ik al wel
ongeveer 150 vaste planten heb
opgepot zoals agapanthussen,
verbena, bodembedekkers, grassen, frambozen, wolfsmelk, rudbeckia en nog veel meer.

Voor de maand april worden
houdbare goederen gevraagd
zoals: potgroente, groenten/
vlees in blik, aardappelpuree,
soep, rijst en pasta.

Dit is dus een kans voor tuinliefhebbers om voor een redelijke
prijs (vanaf 1 euro) vaste planten
te kopen en bovendien is het voor
een goed doel! Dus kom langs
op donderdagmiddag 7 mei en
vrijdagmiddag 8 mei vanaf 13.00
uur bij Woppy van der Velde aan
de Veldekster 7 in Ugchelen. Tel.
5339085.

Deze vrolijke foto en ook een zelfgetekende bedankkaart ontvingen de
Bronkerk en AH van de bewoners van ’s Heeren Loo locatie Groot Schuylenburg die de paasbroden en paaseitjes in ontvangst namen. Hun blije
gezichten zeggen genoeg. Hartverwarmend!
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Wat een mooie samenwerking!
Agenda

Waar een gezamenlijk initiatief al niet toe kan leiden. In deze vreemde, onwerkelijke weken is er een mooi initiatief ontstaan. Albert Heijn
schenkt elke woensdag groente, waarna Erna van delicatessenzaak
Life’s Delicious er een heerlijke, vegetarische soep van maakt. Vrijwilligers van Soos 55 en van het Noaberschap brengen vervolgens de soep
bij vooral alleenstaande ouderen, die bekend zijn bij deze organisaties.

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

Zo kunnen we elke week tientallen oudere dorpsgenoten van een heerlijke kop soep voorzien. Donderdag voor Pasen heeft bloemenzaak Marilene een vrolijk bloemetje aan deze dorpsgenoten geschonken. Ook
bakker Frentz laat zich niet onbetuigd: de donderdag na Pasen konden
we alle mensen ook een vers bolletje bij de soep geven.

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.

De ouderen vinden het prachtig en zijn dankbaar voor dit kleine gebaar.
Wineke Blom, Dorpsraad Ugchelen

Wat is daar nu weer de bedoeling van?

Deze vraag hebben een aantal bezoekers van het parkje De IJsvogel (bij de ijsbaan) zich misschien
al gesteld. Wat zij zagen was een
grote hoop stobben of op een later
moment een wat meer geordend
‘muurtje’ van stobben. Dat laatste is
ook precies wat het is, namelijk een
Stobbenwand. Een stobbe, ook
wel boomstronk of boomstomp genoemd, is het onderste deel van een
boom met de wortels, dat overblijft
na afkappen of snoeien of kappen
(WikipediA).
Tijdens het overleg tussen de gemeente en de commissie Groen van
de Dorpsraad over een mogelijke
locatie voor de bomen voor de toe-

komstige Dorpsprijswinnaars kwam
de gemeente met de suggestie om
een stobbenwand te plaatsen met
daarbij nog voldoende ruimte voor
de bedoelde bomen. Het voorstel
werd omarmd en al snel werd het
door de gemeente gerealiseerd.
De bedoeling van het opbouwen
van een stobbenwand is het creëren
van een faunavoorziening dat een
paradijsje gaat worden voor een
verscheidenheid aan flora en fauna.
In de toekomst kan dan mogelijk
rondom de dode stobbenwand worden aangetroffen:
•
Veel struweelvogels maken er
gebruik van voor nestgelegenheid of als schuilplek. Soorten

•
•
•
•
•

zoals roodborst, winterkoning,
merel, zanglijster of zwartkop
zullen er veel gebruik van maken.
Kleine zoogdieren zoals spitsmuizen, wezels, hermelijnen
en egels.
Verschillende keversoorten en
insecten.
Diverse soorten mossen,
zwammen en andere paddenstoelen.
Amfibieën en reptielen maken
er hun winterverblijf van of gebruiken het als schuilplek.
Er worden in de grote stobben
ook nog gaten geboord voor
broedplekken voor bijen.

De locatie waar de stobbenwand is
opgebouwd, is bewust gekozen. Dit
heeft namelijk te maken met het kabel tracé van de gasunie. Ondanks
dat er niet of nauwelijks gegraven
hoefde te worden had de gasunie
toch de voorkeur om de stobben niet
bovenop hun tracé te leggen. Er blijft
ook zo voldoende ruimte om bomen
te planten voor de Dorpsprijswinnaars.
Wat nu nog lijkt op een hoop oude
boomstronken wordt zo voor de toekomst een mooi plekje in het park De
IJsvogel om een tijdje bij stil te staan
en te genieten van al het prachtige
leven dat hierin kan worden ontdekt.
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In Memoriam:
Hendrika Gerritdina
Schut- Blom, Hennie
Stille Zaterdag was voor de familie Schut wel een hele stille
zaterdag: het was stilletjes in
de aula van Heidehof waar zij
in besloten kring afscheid namen van hun vrouw, moeder
en oma. Vijftien directe familieleden, stoelen ver uit elkaar,
en na een laatste blik op de
kist zonder gezamenlijk koffiedrinken direct in verschillende
auto’s naar huis. Hoe schrijnend kan het zijn, in coronatijd afscheid te moeten nemen
van een geliefde…
Gelukkig waren er wel veel
bloemen, brandde de Paaskaars haar hoopvolle licht, en
werden er warme woorden
gesproken. De dienst stond in
het teken van dankbaarheid.
Voor zo’n lang huwelijk. Voor
de bindende factor die zij in
het gezin was. Voor het open
huis, en de verwennerijtjes uit
de keuken die de kleinkinderen zich altijd zullen blijven
herinneren.
Haar huwelijk met Wim Schut
betekende voor haar het opgeven van haar baan op kantoor en zich toewijden aan alles wat een huis tot een thuis
kan maken. Zo was dat toen:
getrouwde vrouwen mochten
niet meer buitenshuis werken.
Hennie Schut koos ervoor die
stap te nemen. Voor haar was
het een invulling van wat zij
als haar opdracht in het leven
zag: trouw zijn en liefhebben,
en daarvoor een punt zetten
achter een andere mogelijke
invulling van het leven. Thuis
was haar plek, en thuis was
de plek waar ze het liefst was.
Na Wims pensionering werd
dat gelukkig nog lange tijd een
plek waar ze samen thuis waren en samen konden genieten. En zelfs in de Sprengenhof kon ze nog met regelmaat
tegen hem zeggen: “Kom
maar heel dicht bij me zitten,
ik laat je nooit meer los”. Ze
bleef trouw en had lief, tot het
einde.
Ze is gestorven, 88 jaar oud,
en in Heidehof probeerden we
ons voor te stellen dat het nu
God is, de God van trouw en
liefde tot in eeuwigheid, die
tegen haar zegt: “Kom maar
heel dicht bij me zitten, ik laat
je nooit meer los”.
Ds. Eline van Iperen
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Bevroren tranen
Bevroren tranen
Hoelang kan iemand schuilen
voor de angst die niemand ziet?
Hoeveel kan iemand huilen
om dat groot immens verdriet?
De tijd heelt alle smart,
de pijn versteent in jouw hart.

Tranen moeten stromen. Ja, soms stromen we letterlijk over van verdriet. We kunnen het niet meer
tegenhouden. Tranen die ons gevoel zichtbaar
maken, of we dat nu willen of niet. En soms zijn
de tranen op, maar het verdriet niet. Dan zijn onze
tranen bevroren.
In herinneringscentrum kamp Westerbork staat
een kunstwerk met twee glazen tranen. Tranen die
niet meer kunnen stromen. De kleinste traan is onbeschreven. De grote traan staat vol met namen
van joodse- en Sinti-kinderen die zijn gedeporteerd
uit kamp Westerbork. Het kunstwerk is gemaakt
door Truus Menger. Zij zat in het verzet, juist voor
deze kinderen.
In deze tijd van herdenken werd ik stil gezet bij dit
kunstwerk en bij het lied dat aan het kunstwerk
vooraf ging. Het lied is geschreven door Maarten
Peters naar aanleiding van zijn gesprek met deze
kunstenares en verzetsstrijdster Truus Menger. Hij
zag haar emotie, de bevroren tranen in haar ogen
en zingt ‘weet dat ik hier naast je sta. Weet dat wij
hier naast je staan’.
Ds. Regina Davelaar

Bevroren tranen zie ik als ik naar je kijk.
Bevroren tranen,
waaruit zoveel liefde blijkt.
Kom vertel me je verhaal:
hoe jij het leven hebt terug gehaald.
Weet dat ik hier naast je sta.
Hoever kan iemand vluchten
voor wat er is gebeurd?
Wanneer kun je berusten
als je dromen zijn verscheurd?
Niemand kent dat grootse plan,
maar jij laat zien dat het kan.
Bevroren tranen uit een bron die nooit opdroogt.
Bevroren tranen.
Je houdt je sterk wanneer de pijn ontdooit.
Kom schreeuw, schreeuw het uit,
als een orkaan of zonder geluid.
Weet dat ik hier naast je sta.
Want op de akkers van de dood, de helse dood,
zaaide jij hoop, hoop!
Een nieuwe lente, een nieuw begin,
voor iedereen.
Bevroren tranen als ik in je ogen kijk.
Bevroren tranen ontsprongen in een andere tijd.
Toen de wereld was verdwaald,
heb jij haar teruggehaald.
Weet dat ik hier naast je sta.
Weet dat wij hier naast je staan.

Bronkerk steunt mondiale aanpak covid-19
De steunverklaring van religieuze en levensbeschouwelijke leiders, waaronder de Raad van Kerken, die half april naar buiten werd gebracht, kan
ook op steun van onze Bronkerkgemeenschap
rekenen. We zijn ons bewust dat we naast onze
betrokkenheid bij de eigen kerk- en dorpsgemeenschap oog moeten hebben voor wat er over onze
grenzen gebeurt. Bij de bestrijding van een virus als
covid-19 (corona), dat geen nationale grenzen kent,
is een mondiale aanpak dringend nodig.
Zoals te lezen op de website van de Raad van Kerken, treft de coronacrisis alle landen en het virus
houdt geen rekening met grenzen, culturen of religies. De solidariteit in Nederland en Europa geeft
hoop, maar de globale samenleving is één geheel.
Daarom roepen deze leiders de regering op om over
de grenzen van het eigen continent te kijken. Een
integrale internationale aanpak met aandacht voor
zwakkeren in lage- en midden-inkomenslanden is
daarbij nodig.
Rabbijn Soetendorp, initiatiefnemer van de steunverklaring, zegt hierover: “In al onze spirituele tradities wordt de mensheid gezien als één lichaam.

Wanneer een deel van het lichaam wordt aangetast,
dringt de verstoring door in het gehele lichaam”.
Met hun verklaring ondersteunen de ondertekenaars de recente oproep van een aantal partijen. In
de notitie ‘No country is safe until every country is
safe’ riepen zij fractievoorzitters en het kabinet op
om een integrale internationale benadering te ontwikkelen en daarvoor 1 procent van de beschikbare
90 miljard ter beschikking te stellen. De auteurs
stellen dat dit nodig is vanuit solidariteit, maar ook
vanuit welbegrepen eigenbelang: door de internationale verbondenheid van Nederland met de wereld
is onze volksgezondheid, onze economie en onze
veiligheid afhankelijk van hoe andere landen covid-19 bestrijden.
Auteurs zijn onder andere voormalig senator Jos
van Gennip, voormalig Commandant der Strijdkrachten Peter van Uhm, de CEO van Cordaid Kees
Zevenbergen en de President van Philips Nederland, Hans de Jong.
De volledige steunverklaring is te vinden op
www.raadvankerken.nl.
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Vakantiegeld
Samen Delen
In Apeldoorn groeit 6,7 procent
van de kinderen op in armoede.
Meer dan 7.000 inwoners leven
onder de armoedegrens. De oorzaken zijn verschillend: verlies
van werk, werkenden met een
laag inkomen, mensen met een
lichamelijke of psychische beperking, ouderen die geen of weinig
pensioen hebben en mensen die
door een stapeling aan gebeurtenissen in de schulden terecht zijn
gekomen. De actie Vakantiegeld
Samen Delen wil een verschil maken voor deze mensen. Als kerken geloven we in delen. In 2019
bracht de actie € 97.054,18 op. Dit
bedrag kon in zijn geheel worden
uitgedeeld aan 596 huishoudens,
van wie de aanvraag voldeed aan
de criteria van de actie. Dit jaar
wordt de actie voor de negende
keer gehouden. Vanaf half april
is de website open voor aanvragen en is de folder beschikbaar.
Vanaf die tijd kunnen aanvragen
worden ingediend. Aanvragen en
giften zijn welkom t/m 4 juni. Giften kunnen worden overgemaakt
op rekeningnummer NL69 RABO
037 37 40 298, ten name van de
Diaconie Protestantse Gemeente
Apeldoorn, onder vermelding van
‘Vakantiegeld Samen Delen’. Dit
jaar kan ook geld gegeven worden via een QR-code. Dat maakt
geven nog gemakkelijker! Gezien
het feit dat steeds meer mensen
een aanvraag indienen, hopen
we dat de inkomsten ook een duidelijke stijging laten zien. Helpt u
mee? Zie voor alle informatie de
website: www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl

Actie vakantietas
Wilt u ook een vakantietas sponsoren voor een kind voor wie
de zomer niet zo zonnig is? De
vakantietas-actie is bedoeld voor
kinderen tot 12 jaar die momenteel verblijven in het asielzoekerscentrum aan de Christiaan
Geurtsweg. Juist nu kunnen deze
kinderen een verrassing goed gebruiken!
De Diaconie heeft daarom tachtig rugzakjes besteld. Nu we veel
contact moeten vermijden, zullen
wij de tasjes zelf vullen met leuke
spulletjes voor de leeftijden die
ons worden aangereikt. Dus sponsor een tasje en maak deze actie
dit jaar weer tot een succes. U
kunt dit doen door het bedrag van
€ 7,50 over te maken op rekeningnummer: NL68INGB0003451608,
ten name van E.N. de Boer, onder
vermelding van ‘Actie vakantietas’.
Heeft u nog vragen? Mail of bel met
Nelly de Boer, via 055-5421823 of
e.n.deboer@kpnmail.nl.
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CENTRUM UGCHELEN

Gemeenteraad positief over toekomstplan
,,Een goede impuls voor een mooi dorp.’’ ,,De participatie straalt ervan af.’’ ,,We zijn hier ongelofelijk
blij mee.’’ Het is overduidelijk: de toekomstplannen
voor het centrum van Ugchelen krijgen veel lof vanuit
de Apeldoornse gemeenteraad. Dat bleek 16 april,
tijdens de zogenoemde ‘Politieke markt’, die online
live te volgen was. Plannen voor een autoluw centrum, meer woningen en misschien zelfs een dorpsplein zijn hierdoor een stap dichterbij gekomen.
Centraal tijdens de bespreking stond de ‘Visie dorpscentrum Ugchelen’. Voor dat toekomstplan hebben
de dorpsraad Ugchelen en ondernemersvereniging
Ugchelen Plaza nauw samengewerkt. Dorpsbewoners konden bovendien meepraten, voordat de definitieve versie op tafel kwam. Vrijwel alle politieke
partijen zijn dan ook erg blij met het plan, zowel qua
inhoud als proces.
Het aanbod van woningen was nog wel een punt
van discussie, vooral tussen de PvdA en VVD. Circa
negentig nieuwe woningen worden genoemd, voor
zowel starters als senioren (‘levensloopbestendig’).
Het zou dan gaan om woningen in het middeldure
segment, tot 260.000 euro. PvdA-raadslid Martine
Berends was daar kritisch over: ,,Wij denken dat er
zeker ook behoefte is aan goedkopere woningen.’’
Stefani Hilferink, VVD-raadslid en inwoonster van
Ugchelen, weersprak dat. ,,Dit plan sluit volledig aan
op datgene waar Ugchelen behoefte aan heeft. En
dat zijn huizen in het duurdere segment.’’ Dat werd
bevestigd door ‘stadsdeelwethouder’ Jeroen Joon.
Een ander prominent punt is het autoluw maken van
de Molecatenlaan. Het idee is bijvoorbeeld om de weginrichting aan te passen, zodat er vanzelf de sugges-

tie van een soort dorpsplein ontstaat, waarin auto’s
te gast zijn. Dat idee werd toegejuicht door de Partij
voor de Dieren, bij monde van fractievoorzitter Maaike
Moulijn. Zij plaatste wel een kanttekening: ,,De toename van woningen en een uitbreiding van Albert
Heijn zorgen mogelijk voor meer verkeersdrukte. Hoe
verhoudt zich dat tot een autoluw centrum?’’ De wethouder erkende dat dit een spanningsveld oplevert.
,,We zullen mensen zoveel mogelijk stimuleren om op
de fiets te stappen’’, noemde hij als een oplossing. Hij
ging ook in op het mogelijk verdwijnen van de stadsbuslijn naar Ugchelen, hoewel openbaar vervoer buiten dit plan valt. ,,Samen met de dorpsraad hebben
we hier zeker aandacht voor. We willen het dorp voor
iedereen bereikbaar houden, eventueel met goede alternatieven voor het busvervoer.’’
Opvallend genoeg werd er tijdens de bespreking niet
gesproken over de rol van sommige vastgoedeigenaren. Hun medewerking is tenslotte nodig voor een
échte doorbraak in de centrumontwikkeling. Desondanks is wethouder Joon positief gestemd over de
toekomst. ,,De neuzen staan de goede kant op. We
gaan nu vol gas door.’’
Het volledige visiedocument is te lezen op
www.ugchelen.eu/centrum.
Simon Haverschmidt

12MNDN verduurzaamt verder: op naar zonnige(re) tijden
Natuurlijk had 12MNDN en velen
met hen zich verheugd op een
feestelijke opening van hun pand
op de Ugchelseweg 177. Maar
helaas kon dat niet zo zijn, veel
belangrijkere zaken vragen nu de
aandacht.
Desondanks laat 12MNDN zich
zien aan haar omgeving en aan de
Ugchelenaren in het bijzonder. In
de vorige Bron zat een flyer waarin
12MNDN al een tipje van de sluier
liet zien. Zo wilde 12MNDN graag
laten weten wat ze allemaal kan en
doet op het gebied van duurzaamheid: zonnepanelen, warmtepompen, isolatie, etc. En wat denkt
u van ‘elektrisch verwarmen én
koelen’? Een mooie aanvulling op
duurzame oplossingen. Meer hierover in het aparte kader.
Nu geen openingsevenement,
later wel iets feestelijks…
Helaas kon de feestelijke opening
dus niet doorgaan. Maar 12MNDN
heeft iets anders bedacht : voor
iedere klant/opdracht in Ugchelen doen ze € 100,- in de pot. En

met het totaalbedrag doen ze op
een passend moment iets moois,
gezelligs en/of feestelijks voor en
met Ugchelen. Goede ideeën zijn
van harte welkom: mail ze naar
info@12mndn.nl. Er zit momenteel
al enkele honderden euro’s in de
pot.
12MNDN zal regelmatig de (tussen)stand doorgeven van dit ‘Potje
voor Ugchelen’. En vraag ze er
gerust naar: om samen te komen
tot iets moois! Duurzaam en met
vertrouwen in de toekomst.

Duurzaam elektrisch
verwarmen én koelen!

12MNDN heeft een mooie,
duurzame oplossing om elektrisch te verwarmen én te
koelen. In de warme zomer
een heerlijk koel huis en koele
kamers. En in combinatie met
zonnepanelen is dat (nog)
interessanter voor de portemonnee.
Meer weten?
Mail naar info@12mndn.nl of
bel 055-3032066.Zij helpen u
graag (duurzaam) verder!
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CORONACRISIS
Luister/spreekuur
voor kinderen
en hun ouders

Hulde aan het zorgpersoneel

In deze onzekere tijden zijn we
met zijn allen veel thuis. Met
name voor kinderen kan dat een
grote opgave zijn. Alles is anders:
het gemis van vriendjes en vriendinnetjes, de sportclub, de muziekvereniging. Zelfs als school
niet favoriet was, kan dit opeens
een gemis zijn.
Denk je dat het fijn is als jouw
kind eens met iemand buiten het
gezin kan spreken? Dan bied
ik, Sissi, een kosteloos luister/
spreekuur aan. Het onderwerp
kan van alles zijn, ik luister.
Hoe werkt het? Elke werkdag
van 16:30-17:30, in ieder geval tot vrijdag 15 mei, kunnen
kinderen bellen, wellicht langer
(houd daarvoor de website in de
gaten). Bellen kan via Skype of
Whatsapp. Belangrijk is dat de
opvoeder van tevoren even belt
om een afspraak voor het kind te
maken. Mijn telefoonnummer is
06-45312857.
Als je als ouder, die de hele dag
de ballen hoog moet houden met
werken, huishouden en huiswerk, een opvoedvraag hebt, kun
je mij deze natuurlijk ook stellen.
Dan spreken we een moment af
om te bellen. Ook dit is vrijblijvend
en kosteloos.
Mijn missie is dat elk kind zich
gehoord voelt, en dat is wat ik op
dit moment kan doen. ‘Just be
there’.
Hetzelfde geldt voor hun ouders,
omdat ouders en kinderen onlosmakelijk met elkaar verbonden
zijn.

Sprengenhof
bedankt Ugchelen
Hartverwarmend! Bloemen van
Albert Heijn, donuts van Bakker
Bart, een bezoekje van de paashaas met paard en wagen verzorgd door De Cantharel, raamconcerten van Duo DiJon, THA
Ugchelen, het Leger des Heils
en Super Hollands, en heel veel
kaarten en tekeningen.
Bewoners en medewerkers van
Sprengenhof waarderen dit zeer.
Het helpt enorm om iedereen
door deze tijd heen te helpen!
Daar willen we jullie ontzettend
voor bedanken.
Samen staan we sterk.

Medewerkers van het ziekenhuis vertellen wat ze zoal
ondervinden bij hun werk. Dat is heel veel in deze barre
coronatijden.
Een grote tent werd geplaatst achter de huisartsenspoedpost. Daar zullen patiënten terecht komen, die
verdacht worden van het gevreesde coronavirus. Daar
werken nu huisartsen en triagisten aan hun triage, het
vaststellen wat ze onder de leden hebben. Daarna
gaan ze hopelijk naar huis en anders worden ze op een
speciale plek in het ziekenhuis geplaatst. Mochten ze
er heel slecht aan toe zijn, dan gaan ze meteen naar de
intensive care. Daar zullen ze in vele gevallen worden
beademd. Ze liggen dan vaak op hun buik en worden
dan in slaap gehouden. Op de huisartsenspoedpost
ontvangen triagisten, dag en nacht telefoontjes van ongeruste patiënten.
In deze moeilijke tijd is het alle hens aan dek; overal
wordt personeel vandaan gehaald om toch maar genoeg zorg aan het bed te hebben. Spontaan komen
oudgedienden hun hulp aanbieden. Fantastisch! Dat
is ook nodig om het vaste personeel enigszins te ontlasten. We weten allemaal niet hoe lang het coronavirus nog onder ons is en wat ons nog boven het hoofd
hangt. Het is dan ook raadzaam de verpleging ook
zo nu en dan wat rust te gunnen. Het zijn ontzettend

moeilijke tijden voor hen en nu pas zien we in wat een
prachtig en verantwoordelijk beroep het is. Emotioneel
zullen ze het moeten volhouden. Nog nooit is dat op
deze manier voorgekomen!
Alle door de regering vastgestelde maatregelen zijn
genomen; de verpleging en de (huis)artsen werken in
virusbestendige kleding. Gelukkig komen er zo langzamerhand genoeg spullen bij; als je al weet wat er op
één dag nodig is voor één patient! Thuis doen ze alles in de was en natuurlijk ook zichzelf. Velen hebben
een gezin, en ook daar zie je de gezinsleden meewerken, om toch die belangrijke schakel in het ziekenhuis
te ontlasten. Wij zijn verplicht om er alles aan te doen
om gezond te blijven! Zoveel mogelijk binnen blijven,
handschoenen aan in de supermarkten, proberen thuis
je conditie op peil te houden, hoesten in je elleboog, en
heel vaak je handen wassen!
Als laatste zou ik een hulde willen brengen aan al die
dokters, specialisten, verplegers, verpleegkundigen,
triagisten enzovoort, die zo hun best doen voor ons!
Hulde, hulde, hulde!

Tekst: Tineke van den Hazel
Foto: Johan van Veen

Vrolijk ‘raamconcert’ bij Sprengenhof
Wat een gezellig feestje daar voor
de Sprengenhof. In deze rare coronatijden zorgen Dies Nicolai en John
de Winter voor een vrolijk stukje muziek. De bewoners van de Sprengenhof stonden gezellig meedeinend voor de ramen. Binnen blijven
is nog steeds het advies.
Ruim 15 jaar maken deze artiesten
al muziek met elkaar; gewone meezingers, die alle bewoners nog kennen. Door de coronacrisis werden in
één klap alle optredens van Dies en
John geannuleerd. Jammer, maar
ze zijn meteen aan de slag gegaan.
Inmiddels hebben ze een reeks van
raamconcerten gegeven. Zo ook in
de Sprengenhof. “Club Goud, een
organisatie die vrijwilligerswerk in de
ouderenzorg organiseert, nodigde
ons uit.” Extra leuk, omdat ze al vele

jaren hier graag optreden bij diverse
gelegenheden. “De mensen kennen
ons, zoals velen in de tehuizen, van
Brabant tot Amsterdam. Ons eerste
raamconcert was bij ’s Heerenloo in
Voorst, de bewoners genoten.” Het
werd een groot succes, zelden werd
er zo enthousiast geklapt.
Maar ook in de Sprengenhof was

het raamconcert een succes. Het
klappen gebeurde wel, maar de ramen moesten dicht blijven. We zagen veel vrolijke gezichten voor die
ramen. Verplegend personeel kwam
zelfs even meezingen en dansen.
“We doen deze concertjes geheel
belangeloos, onze beloning zijn hun
geluksmomentjes”, zegt John. Het
doet ze misschien even de coronacrisis vergeten? Het werd een gezellig halfuurtje daar op de parkeerplaats voor de Sprengenhof! John
geeft nog even aan, dat vaders en
moeders of opa’s en oma’s ook door
hen verrast kunnen worden. Met het
duo Dijon kunt u dan contact opnemen (06-53884989).
Tekst: Tineke van den Hazel
Foto: Dirk Reiding
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NATUURLIJK UGCHELEN

Geen moes van Heermoes
Europa
We hebben nu in Europa, op
de hele wereld, al geruime tijd
een grote crisis. Toen het virus
nog niet zo dichtbij was, werd er
nog niet zo ernstig over gedaan.
Maar nu de crisis ons allen in
haar greep heeft, lijkt een ieder
doordrongen van de ernst van
de zaak.
Wat helaas opviel in de media
de afgelopen weken, is dat er
nogal wat ruzie werd gemaakt,
zowel in Amerika als in Europa.
Sommige staten in de Verenigde
Staten worden benadeeld als
het gaat om leveringen van bijvoorbeeld mondkapjes. De reden is dat zij niet achter de president zouden staan.
Ook in Europa kunnen ze er wat
van. Er is ruzie over financiële
hulp, opnieuw Noord-Europa tegenover Zuid-Europa.
Als er Europese verkiezingen
zijn, dan is de opkomst vaak
laag. Veel mensen voelen zich
niet gehoord en stemmen daarom niet. De reactie van de proEuropa-mensen op de vraag:
“Wat brengt de EU mij?” is dan
vaak: “Democratie en veiligheid!”
Nu beleven we de grootste en
gevaarlijkste crisis sinds de
Tweede Wereldoorlog. De vraag
die bij mij opkomt is deze: hoe
zou Europa gereageerd hebben
als we GEEN Europese Unie
hadden?
Ik betwijfel namelijk of de situatie
met betrekking tot de ruzies dan
erger was geweest. Ik denk het
niet. Als ik om mij heen kijk, in
mijn werkomgeving in Ugchelen,
in het hele land, in de Europese
landen, hoe betrokken iedereen
is, hoe behulpzaam de gewone
burgers zijn, hoe men naar elkaar omkijkt, dan vraag ik mij af:
hebben we voor een dergelijke
crisis, of een andere crisis, Brussel wel nodig?
Vanuit Brussel is het nogal stil
als het gaat om beleid en hulp.
Ten tijde van crises lijken landen
hun eigen plan te trekken.
En als we niet zo aan elkaar
vastzaten dan hadden landen
misschien wel zélf spontaan
hulp aangeboden aan andere
landen...

Op de eerste lentedag, 21 maart, kwam ik het plantje
heermoes weer eens tegen. Groeiend langs de Albert
Schweitzerlaan. Ik heb het daar al een aantal jaren
gevonden. Maar 21 maart is wel heel erg vroeg. Volgens de door mij bekeken documentatie, mag je dat
plantje pas in april verwachten. Dat is een signaal dus,
dat die plant zich richt op het weer. Afgelopen winter
was natuurlijk erg zacht, pas eind maart werd het kouder dan in heel de winter!
Een gewone plant is groen en krijgt bloemen. Maar
de heermoes is geen gewone plant; het is een sporeplant. En die krijgt geen bloemen, maar vormt sporen.
Overigens is de heermoes wel groen, maar de vruchtbare stengels (zoals op de foto) zijn niet groen.
Er zijn in Nederland allerlei soorten sporeplanten.
Bij voorbeeld de paddenstoel. Als plant (een schimmel) nauwelijks zichtbaar, maar de sporen worden
gevormd in een vaak fraaie paddenstoel, waaraan hij

ook vaak op naam te brengen is. Ook varens zijn sporeplanten. Vaak worden daar de sporen gevormd aan
de onderkant van de bladeren.
En dus ook dat heermoes, dat is een zogenaamde
paardenstaart. Van die paardenstaarten komen in Nederland een stuk of tien soorten voor. De heermoes is
daarvan een relatief algemene soort. Als je kijkt naar
de verspreiding in Nederland, dan is het voorkomen
wel vooral in het westen en noordwesten. Maar in iedere provincie komt deze plant wel voor. Hier in de
buurt is hij best op een aantal plekken te vinden.
Op de foto staat zo’n sporenaar. De plant zelf heeft
ronde (zoals gezegd groene) takjes. Maar die takjes
komen pas later boven de grond. En ze zijn eigenlijk
lang niet zo opvallend, als de sporenaren.
Tekst en foto: Gerard Koops

‘Ugchelen Bloeit’, nu ook in Den Bramel
‘Groeninitiatief: samen doen in het groen’. Met deze
aanhef begint de pagina van de website van de gemeente Apeldoorn om inwoners over te halen om samen hun straat of buurt groener, leuker en gezelliger
te maken.
De tuin van Ugchelen Bloeit! , op de hoek Bogaardslaan en Hulkestein, was een voorbeeld voor de gemeente om te zien hoe dit in de praktijk uitwerkt en
welke regels er gehanteerd moeten worden. Er is nu
een ‘Groenmenu’ ontwikkeld en beschikbaar gesteld
zodat buurtbewoners (minimaal drie personen) hun
idee kunnen indienen. Als u interesse heeft, zoek
dan naar ‘Groeninitiatief’ op de website van de gemeente.
In Ugchelen rijpt een tweede groeninitiatief in Den
Bramel. Maar omdat men daar eerst samen een
plan moet uitwerken, wat regelmatig overleg vereist,
gooit de huidige afstandsregel danig roet in het eten.

Daar heeft de bestaande tuin ook last van. Het samen doen, het samen praten, werken en koffiedrinken zoals dat vorig jaar is gedaan, kan op dit moment
niet meer. De acht betrokkenen overleggen via de
app en e-mail, dat kan, want we kennen elkaar al
redelijk goed. Er wordt met maximaal drie personen
tegelijk gewerkt en vaak ook even alleen. Want de
compost, keurig aangeleverd door de gemeente,
moet wel verspreid worden.
De planten die er staan, zijn allemaal gekregen en
aangeboden vanuit de buurt of kennissenkring van
de deelnemers. De tuin is vorig najaar groter gemaakt, er staan fruitbomen (appel en peer) en de
eerste nieuwe planten kunnen de grond in. In februari stonden al anemonen in bloei. De krokussen
stonden nog wat iel in het grasveld, maar die gaan
zich hopelijk goed vermeerderen. Het is prachtig om
te zien wat er nu al weer naar boven komt. Wandel
eens langs en maak een praatje. Dat kan ook op 1,5
meter afstand!
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