Uitgever: Bronkerk Ugchelen

In deze Bron o.a:
Kerk op schoot.
Ds. Beer vertelt
Lees verder op pagina 3 >>

Woensdag 21 oktober 2020 - 57e jaargang nr. 17

Nieuwe gastvrouw Duiker
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“Het Bisschopsbergje.”
Een nieuwe naam in een oud
bos, wandelen in coronatijd.
Lees verder op pagina 15 >>

Ugchelse haiku
in het Koffiehuus ik heb heus wel gezien
dat je naar me cake
Nico van Dam

Angelike duik-er-in!

Foto Johan van Veen
Zoals velen al hebben gehoord is na het vertrek van Johann Visscher met ingang van 1 oktober
Angelike Soulier uit Ugchelen de nieuwe parttime beheerder. Lees verder op pagina 11.

Bosdierenpad bij ‘t Leesten
Het Bosdierenpad is een spiksplinternieuwe wandelroute
met activiteiten voor gezinnen met jonge kinderen en
ideaal om tijdens de herfstvakantie uit te proberen. De route bevindt zich op ’t Leesten
bij Ugchelen en wordt extra
leuk met de materialen en het
opdrachtenboekje die te huur
zijn bij het Informatiecentrum
van Staatsbosbeheer. De route is ongeveer een kilometer
lang en met alle opdrachten
samen ben je een 1,5 uur bezig.
Er komen 13 verschillende
dieren van de Veluwe voorbij
tijdens de wandeling van het
Bosdierenpad. Onderweg leer
je allerlei leuke weetjes over
de dieren en kun je opdrachtjes doen die te maken hebben
met het gedrag en leven van
deze dieren. Zo ga je snoepen
als een ree, huilen als een wolf
en zonnen als een hagedis. De
wandeling is geschikt voor kinderen tussen de 5 en 9 jaar.

Bij het Informatiecentrum van
Staatsbosbeheer huur je het
Bostasje met opdrachten en
materialen voor tijdens de wandeling. De kinderen kiezen een
dierenmasker dat ze mogen
houden en krijgen iets te drinken en wat lekkers mee voor
onderweg. Je betaalt 5 euro per
kind plus een borg van 10 euro
voor de materialen. Momenteel
is een Coronaproof versie beschikbaar.
Het
Informatiecentrum
van
Staatsbosbeheer bevindt zich
in het Bospaviljoen ’t Leesten
aan de Hoenderloseweg 191 in
Ugchelen. U kunt hier terecht
voor informatie over recreatieve
mogelijkheden op de Veluwe,
natuurboeken en leuke souvenirs en kadootjes. Er zijn wandel- en fietskaarten te koop en
het is een uitstekend startpunt
om de Veluwe te verkennen richting bijvoorbeeld Radio Kootwijk
en Hoog Buurlo. Er is ruime gratis parkeergelegenheid en toegankelijk voor mindervaliden.
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Verspreiding in Ugchelen:
om de 14 dagen huis-aan-huis
Oplage: 2750 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:
Johan van Veen, tel. 5062373
Fotograaf volgende Bron:
Theo Logtenberg, tel. 5336253
Volgende Bron verschijnt op 4 november
Kopij via: ugchelendebron@bronkerk.nl
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 26 oktober 19 uur
Coördinator advertenties:
Teun van Amersfoort, tel. 5411491
Advertenties aanleveren via:
bronadvertenties@bronkerk.nl
Verspreiding en bezorgklachten:
bronbezorging@bronkerk.nl
tel. 5422382
PRAKTISCHE GEGEVENS KERK
Kerkelijk centrum:
“Bronkerk” en “De Duiker”
Hoenderloseweg 10, 7339 GH
tel. 5334859
Beheerde: Mw. Angelike Soulier
beheerder@bronkerk.nl
Mobiel tel. 06-50525501
Predikanten:
Ds. A.R. Davelaar,
Tel. 06-12837524 predikantRD@bronkerk.nl
Ds. E. van Iperen, tel. 8438214
predikantEI@bronkerk.nl
Kerkelijk werker:
R. Groen, tel.06-18270616
kerkelijkwerker@bronkerk.nl
Kerkenraad:
Voorz.: 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
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

Kerk op Schoot
Op zondag 8 november aanstaande is er weer een ‘Kerk op
schoot-viering’ met ds. Beer.
Deze viering is voor kinderen van
0 - 5 jaar met hun ouders en/of
grootouders. Kom gezellig luisteren naar het verhaal over Mozes
afgewisseld met veel liedjes op de
beamer.
In verband met de Corona maatregelen moeten volwassenen een
onderlinge afstand van 1,5 meter
houden tijdens de viering.
Deze viering begint om 11.30
uur.
Wij vinden het leuk als jullie komen. In verband met het veilig
opstellen van de zitplaatsen is het
noodzakelijk dat je je van te voren
aanmeldt op onderstaande email.
Ady te Hennepe en Tiety Feijen
kerkopschoot@bronkerk.nl

Collecte lokaal project
De diaconie van de Bronkerk is
blij met particuliere initiatieven op
het gebied van bijv. armoedebestrijding, jeugdzorg, verbetering
van onderwijs of gebrekkige gezondheidszorg in binnen- en buitenland. Voor dergelijke algemene
projecten, waarbij inwoners van
Ugchelen direct betrokken zijn,
wordt tweemaal per jaar de diaconale collecte bestemd. De
aanvragers van een dergelijk doel
worden op de bewuste zondag in
de gelegenheid gesteld kort hun
project toe te lichten.
Zij moeten als stichting een ANBI
status hebben en niet politiek
getint zijn. Het verzoek dient kort
gemotiveerd te worden. Een bestedingsdoel komt maximaal 1 x
per 2 jaar in aanmerking voor een
diaconale collecte.
Betrokken Ugchelenaren die van
deze mogelijkheid gebruik willen
maken kunnen hun verzoek voor
1 nov. indienen bij de secretaris
van de diaconie, Anne van de
Vis,: secretarisCVD@bronkerk.nl
UIT DE BIJBEL
wo 21 okt.
do 22 okt.
vrij 23 okt.
za 24 okt.
zo 25 okt.
ma 26 okt.
di 27 okt.
wo 28 okt.
do 29 okt.
vrij 30 okt.
za 31 okt.
zo 1 nov.
ma 2 nov.
wo3 nov.

Mat 22:1-14
Matt.. 22:15-22
Matt.. 22:23-33
Ps. 110
Neh. 7:72b-8:12
Neh. 8:13-18
Neh. 9:1-17
Neh. 9:18-28
Neh. 9:29-10:1
Neh. 10:29-40
Ps. 43
Ps. 24
Matt.. 22:34-46
Matt.. 23:1-12
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Er mogen met een beperkt aantal
mensen kerkdiensten worden gehouden. Voor het bijwonen van een
dienst in de Bronkerk moet u zich
vooraf – liefst vóór vrijdag 12.00
uur – aanmelden via www.mee
vieren.nl/bronkerkugchelen of tel.
06-10917060.
De kerkdiensten in de Bronkerk
zullen ook via www.kerkomroep.nl
digitaal te beluisteren zijn. Raadpleeg de website van de Bronkerk
(www.bronkerk.nl) voor actualiteiten.
Ook voor de vieringen van de Emmaüsparochie moet u zich vooraf
opgeven voor vrijdag 18.00 uur.
Zie hiervoor de website: www.
meevieren.nl/emmausenfrancis
cusenclaraparochie/.
Wat betreft de diensten in Randerode melden wij dat deze voorlopig nog t/m december niet doorgaan.
Voor alle diensten dient u zich
aan te melden zoals hierboven
vermeld.
Vanaf 25 oktober begint de
WINTERTIJD!
Zaterdag 24 oktober
ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur: Eucharistieviering, pastoor Hermens m.m.v. Cantor.
Zondag 25 oktober (Bijbelzondag)
BRONKERK
10.00 uur: diaken Th. van Driel
(Apeldoorn)
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Hermens m.m.v. Sostenuto.
Zaterdag 31 oktober
ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur: Eucharistieviering, pastoor Hermens en diaken Dashorst
m.m.v. cantor.
Zondag 1 november
BRONKERK
10.00 uur: Oecumenische viering:
ds. A. R. Davelaar en G. Disberg.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Hermens en diaken Dashorst
m.m.v. Credo cantores.
BIJ DE DIENSTEN
De lezingen in hoofd- en nevendienst kunnen van elkaar afwijken.
We noteren in deze rubriek de lezingen van de kindernevendienst.
Zondag 25 oktober (Bijbelzondag)
Vandaag mogen we een goede bekende welkom heten; diaken Theo
van Driel is vandaag onze voorganger. Fijn dat hij er weer is.

Uit Bijbel Basics: Elisa volgt Elia
op. Elisa is de opvolger van Elia.
Elisa is zijn opvolger als belangrijkste profeet van het noordelijke rijk
Israël. Net als Elia roept hij de mensen op om alleen God te dienen en
doet hij verschillende wonderen. In
de Joodse traditie zet men bij bijzonderheden altijd een extra stoel
neer. Voor Elia (zijn terugkomst
wordt verwacht) , voor een onbekende profeet, of voor iemand die
alleen is of eenzaam. Je kunt nooit
weten wie er langs komt. Op deze
zondag staat 2 Koningen 2:1-14
centraal.
Collecte diaconie: Eigen diaconie.
Uitgangscollecte: “Stichting Leergeld”.
Zondag 1 november
Vandaag is er een oecumenische
viering die is voorbereid door de
Oecumenische Stuurgroep De
voorgangers voor vandaag zijn ds
Regina Davelaar en Gerard Disberg.
Thema: Respect
We gaan het in deze dienst hebben over respect naar aanleiding
van de tekst uit Romeinen 14
“Aanvaard elkaar, zoals Christus
u heeft aanvaard”. We zullen luisteren naar het iconische lied van
Paul McCartney en Stevie Wonder
‘Ebony and Ivory’. De inspiratie
voor dit lied kreeg McCartney toen
hij de komiek Spike Milligan hoorde
zeggen dat je zowel de zwarte als
de witte noten moet bespelen om
harmonie te maken. We hebben
elkaar nodig, hoe verschillend we
ook zijn, met respect voor elkaars
verschillen, hoe zwart-wit ook, samen komen we verder!
(Onder voorbehoud: Bijbel Basics:
Elisa en Naäman. Naäman, de legerleider van de koning van Aram,
gaat naar de profeet Elisa om van
zijn huidziekte te worden genezen.
2 Koningen 5:1-3 en 9-20a ).
Collecte diaconie: Eigen diaconie.
Uitgangscollecte: Voedselbank.

Zet ook eens een stoel klaar
voor iemand die eenzaam is.
De stoel is hier ook een symbool voor gastvrijheid!
Collectes in deze periode
Om gemeenteleden de mogelijkheid te bieden hun collecte giften
voor kerk en diaconie te kunnen
overmaken in plaats van in de
collectezak te deponeren, volgen
hierbij de bankrekeningnummers
waarop men eventuele “collecte”giften kan storten:
Kerk: IBAN NL34 RABO 0393
4846 96, ten name van: PKN Gemeente te Ugchelen, o.v.v. collectegeld voor de kerk
Diaconie: IBAN NL72 RABO 0103
1157 73, ten name van: Diaconie
Prot. Gemeente te Ugchelen, o.v.v.
collectegeld voor de diaconie
Uitgang: zie het diaconienummer
o.v.v. uitgangscollecte.
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
MELDPUNT BIJ OVERLIJDEN
Marinus Ditzel, tel. 06-34827579
b.g.g. Ans van Amersfoort, tel.
06-55588273
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NIEUWS VAN DE DORPSRAAD

‘Oliebollenverkoop coronaproof’
Alle activiteiten rond 75 jaar Bevrijding en Koningsdag werden afgelast. Ook het aantal activiteiten in
het dorpshuis is fors afgenomen
door de coronacrisis. Toch is er
genoeg gaande binnen Vereniging Ugchelens Belang (UB). Zo
zijn er voorbereidingen voor een
‘coronaproof’
oliebollenverkoop
en sinterklaasviering. Een nieuwe
commissie is bovendien aan de
slag gegaan om de huisstijl te moderniseren, om meer jongeren aan
te spreken.
Secretaris Monique Nijhof kijkt met
gemengde gevoelens terug op de
afgelopen maanden. “Het is heel
spijtig dat het hele bevrijdingsprogramma niet doorging”, zegt ze.
De beperkingen zorgden wél voor
meer creativiteit binnen de vereniging. Ze verwijst bijvoorbeeld naar
de sinterklaasviering. “De intocht
is weliswaar afgeblazen, maar het
Jeugd UB wil toch een ontmoeting
met de Sint mogelijk maken. Hoe
die eruit gaat zien, wordt in november bekend gemaakt.”
Minstens zo’n belangrijke traditie
binnen UB is de oliebollenverkoop. Al decennialang staat de
verkoopwagen in oktober en november op het kruispunt van de
Molecatenlaan en de Ugchelseweg. “Hoe lang precies al? Ik zou
het niet weten… Ik sta er zelf in
ieder geval al dertig jaar. Misschien een idee om het aan de
lezers van De Bron te vragen?”,
lacht Monique. Vanaf vrijdag 30
oktober is de wagen weer te vinden
bij AMI Kappers, op het terrein dat
beschikbaar wordt gesteld door de
familie Kempenaar. “De gemeente
heeft weer een vergunning afgegeven, met een coronaprotocol. Dat
houdt in dat we wél mogen verkopen, maar de klanten moeten de
oliebollen ergens anders opeten.
Daarnaast is er voldoende ruimte
tussen de bakkers en verkopers.’’
Om dat mogelijk te maken, kreeg
UB hulp vanuit het dorp. Drie
Ugchelenaren die de vereniging
een warm hart toedragen, hebben namelijk een kerstmarkthuisje
cadeau gedaan, dat als verkooppunt kan dienen. Monique: “Daar
zijn we heel blij mee, ook omdat
het van pas kan komen bij andere
activiteiten.” Ze benadrukt dat de
oliebollenverkoop een belangrijke
bron van inkomsten is voor UB.
De wagen staat er zeven weekenden. Daarvoor moeten iedere
dag negen vrijwilligersplaatsen ingevuld zijn. “Ik heb er vertrouwen

in dat het ons weer gaat lukken,
maar meer vrijwilligers zijn altijd
welkom.”
Ook wat betreft het ledenaantal
van de vereniging is nieuwe aanwas welkom, geeft de secretaris
aan. UB telt nu zo’n 1.100 leden.
“Het zou mooi zijn als we dat ledenaantal wat op kunnen krikken.
Er wonen zeker genoeg jongeren
in Ugchelen, maar het is tegenwoordig minder vanzelfsprekend
dat zij zich aanmelden bij een
dorpsvereniging.” Zo ontstond het
idee voor een ledenwervingsactie.
De website kreeg een opfrisbeurt,
en heeft het aanmelden laagdrempeliger gemaakt. Het nieuwe logo
straalt uit dat alle generaties welkom zijn bij UB, zo is het idee.
“De komende jaren willen we nieuwe activiteiten ontwikkelen, om het
dorpshuis levendig te houden”,
blikt Monique vooruit naar een tijd
zonder corona. “Voor nu houden
we ons bezig met de vraag: hoe
organiseren we de nieuwjaarsreceptie ‘coronaproof’? Dat is nogal
een uitdaging…”

Agenda
NOVEMBER 2020
17 november
Besloten bestuursvergadering Dorpsraad
DECEMBER 2020
15 december
Besloten bestuursvergadering Dorpsraad
JANUARI 2021
2 januari		
19 januari		

Nieuwjaarsbijeenkomst UB/DR
Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

FEBRUARI 2021
16 februari		
Besloten bestuursvergadering Dorpsraad
MAART 2021
16 maart		

Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

APRIL 2021
20 april		

Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

MEI 2021
18 mei		

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.

Simon Haverschmidt

Werkzaamheden G.P. Duuringlaan
"De oude, uit verschillende materialen bestaande, waterleiding aan de G.P. Duuringlaan wordt vernieuwd".

Foto: Johan van Veen
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OVERWEGING

Kerk in Actie
Mist u ook zo die gewone contacten met andere mensen?
Daar kunt u nu wat aan doen
op een veilige manier. We hebben u nodig voor het kerkenwerk
dat moet blijven gebeuren. De
vluchtelingenkinderen in Griekenland hebben u nodig.
De Diaconie heeft u nodig voor
de landelijke collecte van Kerk in
Actie. We zetten ons in voor hulp
aan vluchtelingenkinderen in
Griekenland. Dat laten we niet
alleen aan onze regering over.
Zij hebben onze hulp hard nodig.
Helpt u mee met het collecteren
van een paar straten in Ugchelen? In de week voor Sinterklaas
kunt u deze kinderen een mooi
cadeau geven: 29 november tot
5 december. Het kost u een paar
uur op uw eigen tijd. Mogen wij
en de kinderen op u rekenen?
Opgeven kan via:
secretariscvd@bronkerk.nl.

Pop-up store
Waterloopleinmarkt

Kunnen we ook zonder de kerk?
Ik krijg regelmatig de vraag of ik het niet moeilijk
vind dat steeds meer mensen de kerk verlaten, dat
steeds meer jongeren zich niet aangesproken voelen, dat de grijze koppies de overgrote meerderheid
vormen.
De vragen doen me denken aan een gedicht van
Roelof ten Napel. Hij heeft een prachtige dichtbundel geschreven “over de vraag wat het betekent
pijn te lijden, lief te hebben en te sterven- en voor
wie je dat doet”. Hij schrijft in de vorm van een sonnet, normaal gesproken 14 regels volgens de formule 4+4+3+3, maar ten Napel verminkt deze vorm
een beetje. Vanwege de thematiek, maar ook om
te laten zien hoe hij de traditie (ook de traditie van
de kerk?) deels behoud en deels kapot maakt. Dit
gedicht heeft de structuur 3+3+3+5 gekregen, het
gaat zo:
als een hedendaagse gelovige
zich geen leven kan voorstellen
zonder kerk,
dan betekent dat misschien vooral dat de kerk
vervangen heeft
wat ooit
het hemels koninkrijk heette –
een kerk is iets om te verlaten,
al kun je vast nooit zeker weten
of dat is gelukt,
en alles dat begint te klinken als een kerk
probeert misschien vooral
muren rond zijn koninkrijk te bouwen, daken
erboven,
zodat de hemel iets wordt waar je
binnen moet komen

Ik denk dat geloven in God
ook kan zonder de kerk. Ik
denk dat het
inderdaad een
gevaar is dat
we in de kerk
graag muren
bouwen
om
ons heen en
het
daarbinnen heel gezellig hebben.
Maar het gáát
om dat hemels
koninkrijk, dat
koninkrijk van
God dat dwars
door alle muren heen gaat. Het koninkrijk waar liefhebben en rechtdoen hoog in het vaandel staan.
De kerk met haar traditionele liturgie, het is me dierbaar. Het samenzijn met andere gelovigen, ik kan
niet zonder. Maar God is zoveel groter dan dat, zo
veelkleuriger dan dat, zo eindeloos veel mooier dan
dat, gelukkig maar!
Dus mijn antwoord op de vragen waarmee ik begon: nee, ik vind het niet moeilijk dat de kerken
leegstromen. Ik ben alleen maar heel dankbaar
voor al die mensen die hun plekje innemen in dat
hemels koninkrijk, juist ook de mensen buiten de
kerk. Want daar waar mensen liefhebben met heel
hun hart, daar waar mensen strijden tegen onrecht,
dáár is God!
Ds. Regina Davelaar

OECUMENISCHE DIENST IN DE BRONKERK
Openingstijden pop-up store
WPU Waterloopleinmarkt:
woensdag		9.30-12.00 uur
vrijdag
13.00 -16.00 uur

Kerk open op
vrijdagavond
Het aantal kerkbezoekers op
zondagmorgen is helaas vanwege corona weer beperkt tot
30 personen. De kerkenraad
heeft daarom besloten om ook
op een vast moment in de week
de kerk een uur lang te openen.
We hebben behoefte aan bezinning, behoefte om te zijn in
Gods huis, in de ruimte die gevuld is met onze gebeden.
Vanaf volgende week vrijdag, 23
oktober, bent u van harte welkom. De kerk is open van 19.00
– 20.00 uur. U kunt een kaarsje
aansteken, of naar meditatieve
muziek luisteren.

Thema: Respect
Op zondag 1 november is er weer een oecumenische dienst in de Bronkerk. We gaan het in deze dienst hebben over respect naar aanleiding van de tekst uit Romeinen 14 “Aanvaard elkaar, zoals Christus u heeft aanvaard”. We zullen luisteren naar het iconische lied van Paul McCartney en Stevie Wonder ‘Ebony and Ivory’.
De inspiratie voor dit lied kreeg McCartney toen hij de komiek Spike Milligan hoorde zeggen dat je zowel de
zwarte als de witte noten moet bespelen om harmonie te maken. We hebben elkaar nodig, hoe verschillend
we ook zijn, met respect voor elkaars verschillen, hoe zwart-wit ook, samen komen we verder!
Ebony and Ivory,
live together in perfect harmony
Side bij side on my piano keyboard,
oh Lord, why don’t we?

Ebbenhout en ivoor,
leven samen in volmaakte harmonie.
Zij aan zij op mijn piano klavier
O Heer, waarom wij niet?

We all know that people are the same
wherever you go.
There is good and bad in ev’reone.
We learn to live,
when we learn to give,
each other what we need tot survive, together alive.

We weten allemaal dat mensen gelijk zijn
waar we ook gaan.
Er is goed en slecht in een ieder.
We leren te leven
als we leren te geven
wat we nodig hebben om te overleven, samen leven.

Op de website van de Bronkerk, www.bronkerk.nl en de website van de Emmaüsparochie, www.emmausapeldoorn.nl, vindt u het laatste nieuws over deze dienst. We hopen fysiek bij elkaar te komen, maar anders
kunt u deze viering online meemaken. Hoe dan ook, van harte welkom!
De Oecumenische Stuurgroep Ugchelen
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Politienieuws
Ik begin even met het spreekuur. Het kan zijn dat het
Ugchelens Belang voor een
tijdje op de dinsdagavond de
deuren sluit, maar dat is op dit
moment nog niet zeker. Mocht
dat het geval zijn, dan wordt het
spreekuur op dezelfde dag en
tijd, iedere dinsdag van 18.30
uur tot 19.30 uur op het politiebureau aan de Europaweg
79 gehouden. Vergeet niet een
mondkapje mee te nemen. Blijft
UB open, dan ben ik daar op
genoemde dag en tijdstip te vinden.
De afgelopen periode werden
een scooter en twee e-bikes
ontvreemd. E-bikes zijn een gewilde buit. Zet uw fiets op slot
aan een vast voorwerp, dan
wordt het dieven al een stuk lastiger. Wat opviel is dat er toch
twee personen zijn opgelicht
via Whatsapp. Je krijgt via een
‘bekende’ een berichtje dat ze
geld nodig hebben, omdat ze
zelf even niet over hun eigen
geld kunnen beschikken. Krijg
je zo’n berichtje, check het even
in persoon bij degene die er om
vraagt.
Er werden twee bijtincidenten
(honden) gemeld. Deze meldingen horen bij de gemeente
thuis. Helaas vond er een poging tot inbraak in een woning
plaats en werd een verdachte
bij een woninginbraak overlopen. Ook werd er ingebroken in
een auto, waarbij de verdachte
werd aangehouden. Een mooi
resultaat. Een oplettende burger gaf een afvaldumping door.
De ‘dumper ‘ krijgt een procesverbaal. Aan de Hulkenstein
reed iemand tegen een muurtje
aan, maar reed vervolgens ook
weer weg, zonder zijn/haar gegevens achter te laten. Wees zo
sportief en loop naar de woning
om de schade te regelen.
In het weekend van 24 oktober
wordt de klok weer verzet en is
het vroeger donker. Denk aan
de veiligheid in en om uw woning, maar ook op de weg. Zorg
dat de verlichting van uw voertuig en dat van uw kinderen in
orde is.
Petra van Doorn
petra.van.doorn@politie.nl
Twitter: polhurk
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UGCHELSE WOUDLOPERS DE LUCHT IN

Scouts bouwen recordtoren
Hij staat! De hoogste toren
die wij, de Ugchelse Woudlopers, ooit gemaakt hebben. Met een top van net
boven de 32 meter steekt
de radioantenne boven alle
bomen in de omgeving uit. In
deze toren zijn geen spijkers
of schroeven te vinden. 326
meter aan balken en meerdere kilometers aan touw
vormen samen de constructie die ongeveer 1800 kilo
weegt. Maar waarom zou je
zoiets doen?
Allereerst om zo ver mogelijk
te zenden. De toren is een
radiomast voor de Jamboree
on the Air (JOTA). En daarbij
geldt: hoe hoger, hoe beter.
Scoutinggroepen over de
hele wereld doen mee aan
de JOTA, waar ze met elkaar
radiocontact maken. Natuurlijk kan je tegenwoordig met
internet de hele wereld bereiken, maar toch heeft dit iets:
met een zelfgemaakte toren en
wat radioapparatuur een directe
verbinding leggen met groepen
in de omgeving of aan de andere
kant van onze aardbol.
Daarnaast is het een sport. Een
sport om elk jaar door weer en
wind te knopen en met puur
mankracht de toren gereed en
omhoog te krijgen. Dit jaar heb-

ben we de toren voor het eerst
op de grond gemaakt. Via een
hoge getuide boom en meerdere
katrollen is hij in z’n geheel rechtop getrokken. En daarmee staat
de hoogste JOTA toren van heel
Apeldoorn en omstreken.
Tot slot draait het om de uitdaging. Wij proberen elke zaterdag
onze jeugdleden uit te dagen met
spellen en activiteiten. Van weer-

wolven tot levend stratego, van
het uitsnijden van pompoenen
tot het maken van vuur. Met deze
toren willen we niet alleen de
kleine scouts inspireren, we willen ook onszelf blijven uitdagen.
De toren zal enkele weken blijven staan. Kijk voor meer informatie op onze website (uw2.nl)
en loop gerust een keertje langs
(Hulkestein 45).

THA-Ugchelen 10 jaar
Op 1 oktober 2010 werd Trekzak Harmonica Accordeon-Ugchelen opgericht. Na een artikel in de krant, of
er behoefte was voor een accordeon-orkest overdag,
kwamen er aardig wat reacties binnen.
Er werd een informatiemiddag in de Bronkerk gehouden en tijdens deze informatiedag
kwamen er zo’n 36 geïnteresseerden. Bij de start op 1 oktober 2010,
waren er 24 leden, verdeeld over
3 groepen: een accordeonensemble, een harmonicagroep en een
Steirische harmonicagroep.
In de loop der jaren, zijn er een
aantal leden weggegaan in verband met ziekte en andere redenen. Op dit moment wordt er gespeeld in 2 groepen met 14 leden,
de harmonicagroep en de steirische harmonicagroep. Met deze
2 groepen is in de coronatijd een
heuse corona tour langs de verpleeghuizen gehouden. Dit werd
enthousiast ontvangen.
Muziek houdt je eeuwig jong is de

stelling. Dat bewijst het oudste lid Bep van Osch, onlangs is haar 95e verjaardag gevierd.
Op 1 oktober 2020 heeft THA-Ugchelen er een gezellige middag van gemaakt met het spelen van een
klein muzikaal programma en een High Tea.

THA-Ugchelen tijdens de ‘corona-tour’ waar de groep speelde bij
verpleegtehuizen.
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Basiscatechese
Vanaf oktober start de Basiscatechese weer in de Bronkerk.
Basiscatechese is een cursus
voor kinderen die in groep 7 en
8 van de basisschool zitten. Met
leuke creatieve werkvormen
(bijvoorbeeld met proefjes, quizzen, spellen etc.) leren de kinderen de belangrijkste punten van
het christelijk geloof en wat de
kerk doet. Iedereen is van harte
welkom of je nu wel of geen lid
bent van een kerk. We komen
in de maanden oktober t/m april
totaal 10 keer bij elkaar op de
dinsdagmiddag van 15:30 tot
16:30 uur in de Bronkerk. Interesse of vragen? Mail of bel
met Patricia van der Zwan
VoorzitterJR@Bronkerk.nl, dan
ontvang je alle verdere informatie.

Uit de kerkenraad
Wat een domper! Na een mooi
startweekend zijn we bijna weer
terug bij af. Hoewel we ons als
kerkgemeenschap goed aan de
regels hielden werd ons dringend
geadviseerd terug te gaan in het
aantal aanwezigen bij een kerkdienst. We zijn solidair en hebben
besloten de komende zondagen
in oktober naast de dienstdoende
medewerkers maximaal 30 gemeenteleden toe te laten. Tot op
heden is er niet gezongen en dat
zal ook de komende tijd niet het
geval zijn. De coördinatoren dragen een mondkapje evenals alle
kerkgangers bij binnenkomst en
bij het verlaten van de kerk. In
de kerk, maar ook daarbuiten zijn
we alert op het bewaren van de
1,5 m afstand.

Uitzending
Bronkerkdienst
De afgelopen zondagen zijn
er storingen geweest bij de uitzendingen van de Kerkomroep.
Deze storingen hebben een technische achtergrond, waarvoor de
organisatie van Kerkomroep verantwoordelijk is. Wij vinden het
bijzonder vervelend dat deze fout
is opgetreden, zeker gezien de
beperkingen die gelden voor het
bezoeken van de kerk in verband
met het Coronavirus. De onvolkomenheden aan het beeld en
geluid systeem in de kerk zijn
opgelost. De komende tijd zal
steeds worden gecontroleerd
of de uitzending goed verloopt.
Mocht er toch een storing optreden, dan is de dienst alsnog vanaf 13.00 uur te beluisteren. Voor
vragen kunt u een reactie mailen
naar: beeldgeluid@bronkerk.nl
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Angelike, de nieuwe gastvrouw
>> Vervolg pagina 1:
…… Al vanaf haar achtste jaar
woont ze in Ugchelen en als
verre nazaat van de Franse Hugenoten heeft ze nu haar plek
gevonden in de Bronkerk.
De afgelopen weken heeft ze
al met diverse groepen kennis gemaakt en gemerkt dat er
veel activiteiten plaatsvinden in
en rondom de Duiker. Met haar
ervaring in de horeca heeft ze
gezien dat elke organisatie haar
eigen dynamiek heeft. Bij haar
staat voorop dat aan het eind
van de dag zowel de gast, de
vrijwilliger als Angelike kan terugkijken op een mooie en geslaagde dag. Daarom noemt ze
zich liever gastvrouw, want het
geeft haar voldoening mensen
tegemoet te komen in hun wensen, blijde gezichten te zien en
proberen hen tevreden te stellen. Angelike heeft daar een
prachtige uitdrukking voor, “hoe
tikt iemand?” “Hoe denken ze,
wat willen ze, wat kan ik doen
zodat ze zich thuis voelen en
tevreden weggaan?” Daarvoor
is een groot invoelend vermogen nodig naast flexibiliteit en
een gezonde dosis humor. “Het
is net als thuis of op straat, als
iedereen prettig met elkaar omgaat geeft dat een goed gevoel
en voorkomt stress.”
In haar vrije tijd leidde ze een
volksdansgroep en heeft daar
geleerd mensen enthousiast te
maken, plezier te hebben en te
stimuleren. Kwaliteiten die ze
goed kan gebruiken in de con-

tacten met de vele vrijwilligers.
Die helpen haar met de catering,
het inrichten van de zalen en coronaproof schoonmaken van het
meubilair.
De komende maanden gebruikt
ze om in te werken en de Bronkerk en de mensen te leren kennen. Gelukkig zijn er mensen
om haar heen die haar wegwijs
maken en administratieve zaken

voor haar regelen. Zo kan ze
zich volledig wijden aan de gasten en het gevoel geven dat ze
thuis zijn. De wens van Angelike
is dat men gaat zeggen: ”Zoals
het (klokje) in de Duiker tikt, tikt
het nergens”.
Wij wensen haar een goede tijd
in de Bronkerk.
Chris de Winter

MS COLLECTEWEEK (16-21 NOVEMBER 2020):

Collectanten gezocht.
Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de landelijke
huis-aan-huiscollecte van het Nationaal MS Fonds
plaats. We zijn dringend op zoek naar collectanten
in Ugchelen. Help jij ons in de strijd tegen multiple
sclerose (MS)?
Anders dan
anders
Door het coronavirus
ziet de MS collecte
er dit jaar anders uit.
Collecteren mag van
de overheid, maar
het is niet vanzelfsprekend dat onze
collectanten allemaal
langs de deur gaan.
Daarom biedt het
Nationaal MS Fonds
andere manieren van
collecteren. Collec-

tanten kunnen een donatieflyer met QR-code door
brievenbussen in hun omgeving doen. Ook is het
mogelijk om online te collecteren met een digitale
collectebus. Meer informatie hierover vindt u op
www.nationaalmsfonds.nl/ms-collecte/collecterenin-coronatijd/.’
MS staat niet stil, dus wij ook niet
De opbrengst van de collecte is enorm belangrijk
voor het Nationaal MS Fonds. Met de opbrengst
van de collecte wordt onder andere onderzoek naar
betere behandelingen en een betere kwaliteit van
leven voor mensen met MS gefinancierd. Dit onderzoek mag niet stil komen te liggen, MS staat immers
ook niet stil.
Helpt u mee? Word collectant.
Meer informatie of aanmelden:
www.nationaalmsfonds.nl/collecteren.
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WereldLichtjesDag

Bedankt!
Onze hartelijke dank aan de
(onbekende) lieve meneer en
mevrouw die onze zoon van 10
jaar hebben geholpen, nadat hij
op vrijdagavond 2 oktober hard
is gevallen met zijn fiets op de
hoek Doornenburg/Brouwersmolenweg. Het is gelukkig goed afgelopen.
Hetty Zeldenrijk

Wandelen in Ugchelen
We
starten
op
dinsdag
3 november om 9:30 bij
Tennis
Club
Ugchelen,
Ugchelsegrensweg 10, 7339 CT
Ugchelen. Omdat de anderhalve
meter afstand nog steeds geldt,
verzoeken we jullie daar rekening
mee te houden.
We lopen naar de Ordermolenweg en daarna tussen de
sportvelden en de kazerne door
richting de Laan van Spitbergen.
Langs AGOVV en dan Berg en
Bos in. Met een grote slinger door
Berg en Bos en het Orderbos
naar de Spoorbaan. We lopen
langs de Orderbeek en dan terug
naar TCU. De route is ongeveer
12km. Deelname is gratis.
Info via: wandeleninugchelen@
gmail.com

Herenboerderij

Tussen Apeldoorn, Hoenderloo,
Zutphen en Dieren is sinds eind
mei 2019 Herenboerderij de
Groote Modderkolk in Loenen
aktief. Een Herenboerderij is een
coöperatief gemengd bedrijf, eigendom van zo’n 200 huishoudens uit de regio. Er wordt duurzaam, puur en eerlijk voedsel
geproduceerd exclusief voor de
leden-Herenboeren. De boerderij levert groenten, eieren, vlees
en op termijn ook fruit. De dieren
kunnen er hun natuurlijke gedrag
vertonen. Het eten dat van de
Herenboerderij komt, gaat direct
van het land naar het bord; geen
vervoer, geen tussenhandel,
geen winkels. Een huishouden
dat graag Herenboer wil worden,
betaalt eenmalig een bedrag en
iedere week een vast bedrag aan
contributie per gezinslid.
Wilt u meer weten? Meldt u dan
aan voor de komende informatieochtend op zaterdag 24
oktober 2020. Vanaf 9.30 uur
krijgt u informatie over het Herenboerenconcept; een rondleiding over de boerderij en
wordt ruim de tijd genomen om
uw vragen te bespreken. Aanmelden: grootemodderkolk@
herenboeren.nl met vermelding van het aantal personen.

Op de tweede zondag van december zal er
geen WereldLichtjesDag bijeenkomst zijn in
Park Berg en Bos te Apeldoorn, waarbij om
19.00 uur de aanwezigen een kaarsje kunnen
aansteken ter nagedachtenis aan overleden kinderen. In plaats daarvan zal er een livestream
worden aangeboden die gevolgd kan worden via
www.uitvaartmetbeeld.nl/wereldlichtjesdag.
Vanuit haar centrale rol biedt Apeldoorn de lokale organisaties in het land aan om WereldLichtjesDag vanuit Apeldoorn mee te beleven.
Ieder jaar op de 2e zondag in december is er
sinds 1997 Wereldlichtjesdag. Wereldwijd komen mensen bij elkaar om overleden kinderen
te herdenken en steken zij om 19.00 uur een
kaarsje aan. Door de verschillende tijdzones in
de wereld ontstaat hierdoor een golf van licht,
zodat de wereld een beetje lichter wordt voor de
mensen die hun kind hebben verloren en daarbij
mogen beseffen dat zij niet alleen staan in met
hun verdriet.

ondersteuning zijn van www.afscheidsliedjes.
nl. Ook al is er geen fysieke nabijheid mogelijk om te delen met velen, we geloven dat de
livestream hartverwarmend en verbindend kan
zijn.
Herinneringsharten
Iedereen die betrokken wil zijn en zijn/haar of
een kind wil gedenken kan een herinneringshart
uitprinten via de website www.wereldlichtjesdag.nl en deze beschrijven met een persoonlijke
gedachte of herinnering.
Wanneer men deze voor 12 december opstuurt
aan WereldLichtjesDag, Watermanstraat 50,
7324 AK Apeldoorn, zorgt de organisatie dat
ze een plekje krijgen in de WereldLichtjesDagboom in park Berg en Bos te Apeldoorn waar
deze harten tot na de Kerst blijven hangen.
Ook kan men via https://wenskaarsje.nl/wereldlichtjesdag/ digitaal een kaarsje aansteken.

WereldLichtjesDag en Corona
Sinds 2006 is WereldLichtjesDag ook in
Nederland
geïntroduceerd.
Begonnen
in
Apeldoorn zijn er inmiddels meer dan 100 locaties waar mensen welkom zijn om samen
overleden kinderen te herdenken. Hartverwarmende bijeenkomsten, die nu helaas een heel
andere vorm krijgen door Corona. WereldLichtjesDag, locatie Apeldoorn, kiest ervoor om dit
jaar, in navolging van de laatste richtlijnen van
het RIVM en de regering, om op zondag 13 december geen bijeenkomst te organiseren met
belangstellenden. In plaats daarvan zal er een
livestream worden aangeboden te volgen via
www.uitvaartmetbeeld.nl/wereldlichtjesdag.
Tijdens deze livestream
kaars worden ontstoken
den herinneringsharten
jesDag-boom gehangen

zal
om
in
en

Gedenken van
overleden
gemeenteleden
Als er iemand is overleden uit
onze kerk, wordt dit afgekondigd in een kerkdienst. We
branden een kaars, zijn een
moment stil en zingen een lied.
Ook wordt er een kruisje gemaakt en op enig moment
opgehangen in het gedachtenisraam. Soms krijgen we
geen bericht van de familie. In
dat geval horen we via de gemeente Apeldoorn dat er een
lid is overleden. Hier kan een
aantal weken overheen gaan.
Tot nu toe werden deze gemeenteleden niet genoemd.
De kerkenraad heeft besloten
vanaf nu ook dan een afkondiging te doen met de daarbij
gebruikelijke rituelen.

als vanouds de
19.00 uur, worde WereldLichtzal er muzikale

Opheffing toneelvereniging
“Ernst en Luim”
Het bestuur van de toneelvereniging Ernst en Luim maakt
bekend dat de vereniging na
bijna 80 jaren, met enkele onderbrekingen, wordt opgeheven. In een gezamenlijk
overleg zijn het bestuur
en de leden tot de slotsom gekomen, dat er niet
voldoende toekomst perspectief is om de toneelvereniging voort te zetten.
Zij hebben in de afgelopen jaren op heel veel
manieren en met diverse
acties geprobeerd om
nieuwe leden aan de
vereniging te binden.
Maar de tijdgeest heeft
ons geleerd, dat voor
het toneelspel in een

vereniging, onvoldoende belangstelling is. Alle beperkingen
vanwege de corona crisis heeft
dit proces nog eens extra versneld.
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NATUURLIJK UGCHELEN

Trommelen op de boom
Voor of tegen
Zwart of wit, zou de titel ook
kunnen zijn. De laatste maanden zijn er nogal wat discussies en gesprekken op straat
over de zin en de onzin van
bijvoorbeeld coronamaatregelen. Eén ding is zeker: iedereen heeft een mening en velen
voelen zich geroepen om die
kenbaar te maken. Dit zorgt bij
anderen vaak voor gevoelens
van twijfel, want een middenweg lijkt niet te bestaan.
Zo liep ik een week geleden
eens in een supermarkt. Daar
stond, bij de kassa, een jonge
moeder die een mondkapje
droeg. Voor haar stond een
vrouw die aan een jonge moeder de vraag stelde of ze nu
echt dacht dat een mondkapje
‘zin’ had. Ze begon uit te leggen waarom een mondkapje
zinloos was: er volgde een
hele theorie over virussen en
bacteriën,
luchtvochtigheid,
wel of niet van je af niezen etc.
Wat mij toen het meest opviel
waren helemaal niet de theorieën van deze persoon, nee,
wat opviel was dat de vrouw
de jonge moeder helemaal
geen gelegenheid gaf om iets
terug te zeggen. Ze bleef maar
doorratelen. De jonge moeder
deed toen, denk ik, het enige
juiste: negeren en weglopen.
Ook bij het debat tussen de
Amerikaanse president en
zijn rivaal deed zich hetzelfde
voor: veel praten en helemaal
niet naar de ander luisteren.
Het lijkt erop dat de mensen
genoegen nemen met theorieën ‘uit blik’: hapklaar, niet
te ingewikkeld en gemakkelijk verteerbaar. Er lijkt slechts
één waarheid te zijn en al het
andere is per definitie ‘fout’ en
verwerpelijk.
En toch is dat jammer. Wat
zou het toch mooi zijn als televisiepresentatoren en anderen
iedereen een gelijke kans zouden geven. Iedereen even aan
het woord laten en dan… even
een paar seconden stilte…
Even helemaal niets… Zodat
je gewoon even rustig kunt nadenken.

Regelmatig zie ik bij mij in de
buurt de Grote Bonte Specht.
Dat is hier helemaal geen bijzondere vogel; in heel Ugchelen is
die wel te zien. En het is dan ook
een vogel, die echt aan bomen
gebonden is. En die gebondenheid bestaat uit twee onderdelen: ten eerste zoeken zij hun
voedsel op boomstammen; ten
tweede maakt zij een nest in een
holte in de boom. Die holte hakken ze zonodig zelf.
De aanjager om hierover een
verhaaltje te schrijven had ik
vandaag 6 oktober, omdat ik
vanuit huis er weer een zag; nu
in de tuin van de achterburen.
De foto daarvan is helaas niet zo
goed geworden, maar gelukkig
had ik nog een betere foto van
de paar maanden geleden. Die
foto is van mei dit jaar, bij een
nest, waar waarschijnlijk jongen
in zitten. Want zo’n specht zit
niet voor niets met voedsel in
zijn snavel.
En aan de kop van deze specht
kan je zien dat het een mannetje
is, want hij heeft een stukje rood
aan de achterkant van de kop.
Een vrouwtje heeft dat niet. En
de jongen hebben als ze uitvliegen de hele bovenkant van de
kop rood.
Ik heb de indruk, dat het momenteel met die bonte specht best
goed gaat. Ik krijg de indruk, dat
ik ze hier steeds vaker zie. En
bijna altijd zie je ze dan op de
stam van de boom scharrelen,
in de hoop wat lekkers te vinden.
En dat lekkers is dan insekten.

Overigens eet hij ook andere dingen. En met name dan de zaden
uit een dennenappel. De dennenappel wordt dan in een vork
van een tak en zijtak geklemd; de
specht trommelt dan de zaden er
uit. En zo’n specht doet dat dan
steeds op de zelfde plek. Zodat
er onder die boom, waarin dennenzaden worden gegeten, veel
kapot gehakte dennenappels liggen.
Dat klimmen over de takken en
stammen is een specialiteit van
spechten. (Er zijn een aantal

soorten bonte spechten, maar
ook groene spechten en een
zwarte specht in Nederland.) Alleen de boomklever en de boomkruiper kunnen ook zo door de
bomen scharrelen.
Die bonte spechten zijn de kleinste spechten. De Grote Bonte
Specht is ongeveer zo groot als
een merel. De zwarte specht
is de grootste, zo groot als een
kraai. Al die spechten zijn heel
leuk om te zien.
Tekst en foto: Gerard Koops

Wandelen in coronatijd
Wandelend in deze coronatijd om toch een
beetje beweging te krijgen vonden we een kleurig bordje in het bos met Landgoed “Het Bisschopsbergje.” Een nieuwe naam in een oud
bos, zo oud is dit bos nu ook weer niet, in 1930
werd dit bos vervangen voor de oneindige heidevelden! Het landgoed is eigenlijk een stuk
bos ingeklemd tussen de Koppelsprengen, de
camping en de Hoenderloseweg. Het bos is 65
hectare groot, het hoogteverschil is 30m tot 45m
boven NAP. Er staat een grote grafheuvel in het
zuiden van het terrein, waar destijds vondstenuit de Bronstijd (3500 tot 4000 voor Chr.) zijn
gedaan. Waar zijn die vondsten gebleven?
Het is een Rijksmonument en er loopt ook een
oude Hessenweg door het bos. Wandelen is
toegestaan maar zonder hond. Er komen vele
diersoorten voor, zoals dassen, kleine zoogdieren, herten, reptielen, zelfs een enkel edelhert.

Het bos is aangeplant in de jaren 1930. Bomen
zijn aangeplant, eronder groeien bosbessen,
vossenbessen, verder kamperfoelie, maagdenpalm, varens en veel soorten paddenstoelen. Zelfs het zeldzame mijtertje is er soms te
vinden. Jacht is niet toegestaan. Het landgoed
“Het Bisschopsbergje” is in particulier bezit.
Mijn vraag is nu eigenlijk waar komt deze bijzondere naam vandaan? Met wat fantasie zou
je kunnen denken “Was er een belangrijk persoon in die grafheuvel begraven? Was er een
Bisschop op visite in Cesarea en wandelde
hij daar voor wat inspiratie? Is er nog een
Ugchelse legende verbonden aan dit Bisschopsbergje? Het zou leuk zijn om daar iets
van te horen. Wij hebben de wandeling voltooid
met het gevoel een bijzonder stukje Ugchelen
te hebben gevonden!
Tineke van den Hazel
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