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EEN GOED UITEINDE EN EEN GOED BEGIN

De Beektuinders

Foto: Johan van Veen
Een groep vrijwilligers onderhoudt door het jaar heen de Beektuin. Op 12 december sloten zij het jaar 2020 af met chocolademelk en een
welverdiende oliebol van UB. Met frisse moed gaan ze 2021 tegemoet.

Ugchelse haiku
kaarsen walmen nog
als de kerstliederen weer
van de standaard gaan
Nico van Dam

uit één Bron?’

Bedankt middenstand van Ugchelen
Het mag wel eens gezegd worden: Wat een fijne winkels en horeca hebben we in Ugchelen.
Zelden klim ik op mijn fiets om naar het centrum
van Apeldoorn te rijden en daar te winkelen. In
Ugchelen kan ik bijna alles kopen. Maar wat een
raar jaar hebben jullie gehad. Een deel van jullie
moet leven met de onzekerheid wanneer jullie weer
open mogen. Anderen hebben heel wat creativiteit
aan de dag gelegd om binnen de geldende regels
toch nog iets te verdienen. Of je moet als winkel
ervoor zorgen dat alle regels nageleefd kunnen worden, terwijl het heel druk is in je supermarkt.
Wij als Bronkerk willen jullie zeggen: We waarderen
jullie, van kapper tot supermarkt, van bouwwinkel
tot horeca en alles daarnaast en wensen jullie veel
sterkte.

Foto: Apdency, wikipedia.org
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Uit de digitale
nieuwsbrief
Van (één van) de predikanten.
De deur van onze woonkamer
hangt vol met kerst- en nieuwjaarskaarten. Voor een groot deel afkomstig van u. Dank voor alle goede wensen en hartelijke woorden!
Ik ben/we zijn er blij mee, het onderstreept dat we deel zijn van een
groter geheel en hoe waardevol
dat is leert ons deze tijd wel. Kerst
ligt intussen weer achter ons, we
branden de laatste restjes kaars op
en eten alvast de eerste oliebollen.
Op naar het nieuwe jaar, wat hoe
dan ook een ‘jaar onzes Heren’ zal
zijn: geschonken tijd waarin ook
God aanwezig is. Heil en zegen
gewenst in dat nieuwe jaar!
Ds Eline van Iperen
Veertigdagentijd
Wie denkt mee over de veertigdagentijd? We zitten net na Kerst en
ik begin al over Pasen… en toch
moet dat, want de tijd vliegt… Lijkt
het je leuk om mee te denken
over hoe we de veertigdagentijd
coronaproof kunnen invullen? Ik
hoor het graag en vind het fijn als
je mee wilt denken.
Ds. Regina Davelaar
Pop-up store
Pop- up store blijft voorlopig bestaan. De medewerkers van de
Waterloopleinmarkt pop-upstore
wensen u een gezond 2021 toe en
hopen dat we elkaar weer spoedig kunnen ontmoeten. Voor actuele informatie kunt u terecht op
www.bronkerk.nl

Uit de Bijbel
wo 13 jan
do 14 jan
vrij 15 jan
za 16 jan
zo 17 jan
ma 18 jan
di 19 jan
wo 20 jan
do 21 jan
vrij 22 jan
za 23 jan
zo 24 jan
ma 25 jan
di 26 jan

Romeinen 13:1-7
Romeinen 13:8-14
Genesis 16:1-16
Genesis 17:1-14
Genesis 17:15-27
Psalm 40
1 Petrus 1:1-12
1 Petrus 1:13-25
1 Petrus 2:1-10
Marcus 1:1-13
Marcus 1:14-20
Marcus 1:21-34
Psalm 107:1-22
Psalm 107:23-43
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Kerkdiensten
In ieder geval tot en met zondag 17
januari worden de diensten alleen
online verzorgd. Raadpleeg de diverse websites voor de diensten na
17 januari.
De kerkdiensten in de Bronkerk
zullen via www.kerkomroep.nl digitaal te beluisteren zijn. Raadpleeg
de website van de Bronkerk (http://
www.bronkerk.nl )voor actualiteiten.
Wat betreft de Emmausparochie
is het verstandig om de website
http://www.emmaus-apeldoorn.nl
te raadplegen. De vieringen zijn
veelal online te volgen. Voor sommige diensten kunt u (zeer beperkt)
zich ook aanmelden via http://www.
emmaus-apeldoorn.nl/reserveren-voor-een-kerkdienst/
Wat betreft de diensten in Randerode melden wij dat deze voorlopig
nog niet doorgaan.
Zaterdag 16 januari
ONZE LIEVE VROUWEKERK ALLEEN DIGITAAL.
Zondag 17 januari
BRONKERK
10.00 uur: ds. A.R. Davelaar en G.
Disberg. Oecumenisch – ALLEEN
DIGITAAL.
ONZE LIEVE VROUWEKERK –
ALLEEN DIGITAAL.
Zaterdag 23 januari
ONZE LIEVE VROUWEKERK –
DIGITAAL.
16.30 uur: Eucharistieviering, Pastoor Hermens en diaken Dashorst.
(onder voorbehoud).
Zondag 24 januari
BRONKERK

10.00 uur: ds. J. Eldering Vaassen. – DIGITAAL.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
– DIGITAAL.
10.00 uur: Eucharistieviering,
pastor Sebastian. (onder voorbehoud).

BIJ DE DIENSTEN
Zondag 17 januari
Vanmorgen is de viering voorbereid daar de Oecumenische
Werkgroep. Ds. Regina Davelaar en de heer Gerard Disberg
zijn de voorgangers en de leden
van de werkgroep hebben een
belangrijke inbreng. Het is het begin
van de Week van gebed voor eenheid van christenen. Thema dit jaar:
#blijfinmijnliefde. Het is een oproep
van Jezus zelf uit het evangelie volgens Johannes. Jezus zei tegen zijn
discipelen: ‘Blijf in mijn liefde en je
zult veel vrucht dragen.’ Hij gebruikt
het beeld van de wijnstok. Jezus is
de wijnstok en God de wijnbouwer.
Uit Kind op Zondag: Het is zover.
Jezus is op een bruiloft in Kana. Als
de wijn op is, vraagt hij de bedienden om zes grote vaten met water
te vullen. Het water verandert in
wijn. We lezen Johannes 2: 1-11
Diaconie collecte: Bestemming
gekozen door Oecumenische Werkgroep.
Uitgangscollecte: Stichting Present.
Zondag 24 januari
Ds Janny Eldering uit Vaassen is
vanmorgen onze voorganger. Zij is
inmiddels een bekende voor ons.
Welkom!

Wat moet jij loslaten om Jezus
te kunnen volgen?
Uit Kind op Zondag: Kom, volg
mij.
Jezus roept zijn eerste leerlingen:
Simon, Andreas, Jacobus en Johannes. Ze zijn aan het vissen bij
het meer van Galilea, maar laten
meteen alles achter om hem te volgen. We lezen Marcus 1: 14-20
Diaconie collecte: Eigen diaconie.
Uitgangscollecte: Stichting Present.
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. 0655588273

Voedselbank
In de komende maand sparen we voor de Voedselbank producten voor de was en afwas maar alle houdbare producten zijn altijd welkom. Zolang er online kerkdiensten zijn kunnen de producten afgeleverd
worden op zaterdagochtend 9.00-12.00 uur in de krat voor de garagedeur aan de karhulstraat 19.
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NIEUWS VAN DE DORPSRAAD

De beste wensen en een
goed en gezond nieuw jaar…..
Dit wensen we elkaar elk jaar toe. Dit is altijd van harte gemeend en eigenlijk vanzelfsprekend. Maar….. hoe anders is het dit jaar!
Nu we elkaar dit toewensen, krijgt deze wens toch een iets andere lading.
Veel mensen zijn dit jaar geraakt door ziekte en verdriet door een onverwacht fenomeen, het onbekende virus.
Laten we ook de impact op ons leven niet vergeten. Veel ouderen zijn
eenzaam, werkenden missen hun collega’s, winkels en bedrijven die
moeten vrezen voor hun voortbestaan. Niets is meer vanzelfsprekend.
Daar moeten we aan wennen en dat is niet altijd gemakkelijk.
We hebben geen keus en zullen ons aan de maatregelen moeten houden.
We hopen van harte dat de vaccinaties ons weer wat meer lucht geven
en we weer wat spontaner ons leven op kunnen pakken. Uiteraard ook
de mensen respecterend die huiverig staan tegenover de vaccinaties.
Laten we zo optimistisch mogelijk het nieuwe jaar ingaan.
Dus besluit de Dorpsraad met:
De beste wensen en een goed en gezond nieuw jaar voor iedereen.
Wineke Blom
Voorzitter Dorpsraad Ugchelen

Agenda
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

JUNI 2021
15 Juni: 		

Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

JULI 2021
20 juli:		

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.

Prijswinnaars UB-boek wervingsactie bekend!
In de vorige Bron stond een artikel dat onze vereniging terugkijkt op een zeer succesvolle ledenwerfactie met meer dan 140
nieuwe leden. Elk nieuw lid deed ook automatisch mee aan
een loting. Ieder tiende lid had recht op een boek dat is uitgegeven bij het 100-jarig bestaan van onze vereniging. Met 141
nieuwe leden hebben we dus in totaal veertien nieuwe leden
extra blij mogen maken met dit fraaie boek boordevol foto’s en
wetenswaardigheden.
Een van die trotse winnaars is Eric Stijweg (zie foto). “Wij dragen de vereniging Ugchelens Belang altijd al een warm hart
toe. Ik dacht eerlijk gezegd dat we allang allebei lid waren.
Het lidmaatschap bleek echter alleen op naam van mijn vrouw
te staan. Toen ik werd gevraagd om ook lid te worden heb ik
hier niet lang over hoeven na te denken. De aanmelding was
gemakkelijk en al binnen 5 minuten geregeld via mijn telefoon.
Het is naar mijn mening belangrijk dat er in Ugchelen een vereniging is die leuke activiteiten blijft organiseren voor jong en
oud. Samen staan we daardoor sterker als dorp. Ik help dan
ook graag mee om Ugchelen ook in de toekomst samen leefbaar en gezellig te houden.”
Ook de andere dertien prijswinnaars hebben inmiddels een
boek met een persoonlijke brief in hun postbus gekregen. Prijswinnaars van harte gefeliciteerd en veel leesplezier!
De steun van nieuwe en bestaande leden is belangrijk om Ugchelen en ons dorpshuis, waarin ook vele lokale verenigingen
oefenen, actief en bruisend te houden. Wij zijn dan ook blij met
alle leden. Dit geldt ook voor het vertrouwen en enthousiasme
tijdens de wervingsactie.
Wij hopen dat er in de loop van dit jaar weer door ons collectieve activiteiten en evenementen georganiseerd mogen
worden. Dan zal het wervingsteam proberen om nog meer leden te werven. Wilt u niet zo lang wachten en bent u - of een
eventuele andere volwassene in uw huishouden- nog geen lid?
Wordt dan lid voor slechts € 1,05 per maand. Direct aanmelden kan via onze website ugchelensbelang.nl en dan via de
knop rechtsboven ‘Word Lid’.

Wie heb hier van alles zo rondum ons hen
De bossen, de beken en un schone spreng
Vandaar dat ons darpien veul mensen antrekt
En groot is eworden, doar he'j noe mar net.
(uit Ugchelse Volkslied)
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Zinvol vrijwilligerswerk?

OVERWEGING

Bent u minimaal 1 dagdeel per
week beschikbaar? Stichting
‘kLEEF! is een inloophuis voor
mensen die met kanker worden
geconfronteerd en op zoek naar
bevlogen gastvrouwen en gastheren.

Een Koningskind!

Er werken ruim 25 gastvrouwen
en gastheren bij ‘kLEEF! naast
ongeveer 25 professionele docenten/activiteitenbegeleiders.
Gastheren- en vrouwen zijn oprecht betrokken bij de gast en de
leefwereld van de gast. Hij/zij is
iemand die, samen met de gast,
zaken op een rijtje kan zetten en
samen met hen kijkt waar een behoefte ligt. De gastheer en -vrouw
loopt als het ware een stukje mee
op het pad. Zij informeren gasten
over de diverse activiteiten die binnen het inloophuis georganiseerd
worden.
Geïnteresseerd? Kijk dan op de
site
www.stichtingkleef.nl/overkleef/vacatures voor de gehele
beschrijving van deze mooie en
waardevolle functie. Voor meer informatie over Stichting ‘kLEEF! zie
onze site, facebook en instagram.

Gezocht voorzitter en
algemene bestuursleden
voor Ugchelens Belang
In 2020 is onze vereniging ondanks de Covid maatregelen met
een aantal bestuursleden vol enthousiasme aan de slag gegaan.
Dankzij de actieve ledenwerfcommissie zien we een groei in het
aantal leden. Hierin hebben we
mooie stappen gemaakt.
Nu komt er weer een volgende fase aan, waarbij wij uw hulp
nodig hebben. Het bestuur van
vereniging Ugchelens Belang is
helaas niet compleet. Wij zoeken
een voorzitter en een bestuurslid
die ondersteunend is bij de verschillende activiteiten die in het
jaar worden georganiseerd voor
jong en oud. Alle bestuursleden
hebben ieder hun eigen specialiteiten en met elkaar organiseren
we, samen met een groep helpende handen, de verschillende evenementen. In 2020 zijn de meeste
evenementen door de omstandigheden afgelast, maar wij hopen in
2021 weer actiever te mogen zijn.
Ben jij: woonachtig in of dichtbij
Ugchelen, heb je een band met
ons dorp en wil jij daarom meer
betrokken zijn? Kom ons dan
helpen! Stuur een reactie naar
secretaris@ugchelensbelang.nl
Monique Nijhof
secretaris UB

Ik herinner me een ontroerende scene uit de film
‘The Lion King’. Koning en koningin leeuw hebben
een zoon gekregen. Hoog op een rots, zodat alle
dieren in het dal het kunnen zien, wordt de boreling
opgetild en gepresenteerd: “Dit is Simba, het pasgeboren koningskind!” Trots, dankbaar, ontroerd
en vol verantwoordelijkheid staan zijn ouders erbij.
Wetend dat in hun handen de opvoeding van dit
kwetsbare en belangrijke wezentje ligt.

We zullen proberen net zo van je te houden als
God doet, en zullen je eerbiedigen in je eigenheid.
Je hoeft niet te worden als wij, je mag jezelf worden, als kind van God. Jouw bestemming hoeft niet
samen te vallen met wat ons tot eer of geluk strekt;
jouw bestemming als kind van God is daar waar jij
tot je recht komt als mens en medemens, vrij en in
staat lief te hebben. Wij zullen proberen je te helpen díe bestemming te vinden.

Wanneer ouders hun kind laten dopen, gebeurt er
iets dat hier op lijkt. Blij en dankbaar dat hun dit
jonge leven is toevertrouwd dragen zij hun kind de
kerk binnen, gaan met hun kind op een plek vooraan staan zodat iedereen hen kan zien, presenteren hun kind aan de hele gemeenschap en noemen
zijn of haar naam: “Dit is ……” en ze denken er
gelovig bij: “Een koningskind!” De gemeenschap
heet het ook als zodanig welkom, want daar is ze
gelóófsgemeenschap voor.

Het maakt ons daarom niet uit hoe slim, gehandicapt of veelbelovend je zult zijn. Gods naam is over
jou uitgeroepen, jij bent zijn koningskind en dat is
belangrijker dan een hoge CITO-score of een goed
gevulde bankrekening. Vanuit dat geloof zullen wij
jou groot brengen”.

‘Koningskind’ betekent hier: kind van de Koning,
van God. Want een kind kan biologisch of juridisch
gesproken wel jouw kind zijn, wie zijn/haar kind ten
doop houdt zegt daarmee: “Jij bent niet ons eigendom. Je bent ons toevertrouwd, we hebben je te
leen, van God die jou onvoorwaardelijk liefheeft.

Je kind ten doop houden is dus meer dan je kind
presenteren en laten opnemen in de geloofsgemeenschap. Het is ook meer dan danken voor het
geschonken leven.
Het is vieren dat je kind een kind van God is, die
onvoorwaardelijk van hem/haar houdt. En daar –
als ouders én als gemeenschap – levenslang naar
proberen te leven, tot heil van het kind.
Mooi toch, zo’n doop?
ds Eline van Iperen

Praktijk Fysiotherapie Ugchelen verdwijnt
Het afgelopen jaar was in alle opzichten een ingrijpend jaar. De Corona pandemie heeft ons leven in
meer of mindere mate beïnvloed. Horeca gesloten, vakanties geannuleerd, mondkapjes geïntroduceerd. Ook de praktijk Fysiotherapie Ugchelen
kreeg te maken met uitstel van zorg, quarantaine,
besmetting en/of zieke patiënten.
Praktijk Fysiotherapie Ugchelen begon het jaar
2020 met een grootte opknapbeurt. Het pand kreeg
een nieuwe vloer en werd aan de binnen- en buitenkant geschilderd. Maar half maart moest de
praktijk door de Intelligente Lock down 6 weken
sluiten en kregen zij te maken met videoconsulten
en behandeling met mondkapjes.
Er waren plannen om met ingang van 1 januari

2021 te fuseren met Fysiomare. Diverse medewerkers besloten echter om verschillende redenen hun
dienstverband met Praktijk Fysiotherapie Ugchelen
per 1 januari 2021 op te zeggen. Reden voor het
team de toekomst van de praktijk te evalueren. Na
een uitvoerig gesprek met de medewerkers is besloten om de praktijk per 1 februari 2021 te sluiten.
Patiënten die reeds in behandeling zijn krijgen individueel bericht waar de therapie wordt voortgezet.
Het team heeft de afgelopen 10 jaar met veel passie
samen aan de gezondheid en motoriek van patiënten gewerkt. Op 1 februari zullen zij de deur op de
Bazemolenweg met gemengde gevoelens en veel
herinneringen sluiten. Zij bedanken de patiënten
voor de fijne samenwerking en het vertrouwen in de
afgelopen 10 jaar.
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Kunstroute Ugchelen 2021
Het is al ruim een jaar geleden dat de Kunstroute in Ugchelen is gehouden. De Kunstroute geeft altijd veel gezelligheid in het dorp, de mensen wandelen en fietsen of gaan met de auto door ons dorp naar de
diverse adressen van de exposanten. Een levendig geheel waar we
al jaren met trots op kunnen terugkijken en waar veel over gesproken
wordt. De afwisseling met de Theaterstraat is heel bijzonder, Ugchelen
is het eerste weekend van oktober creatief en ondernemend en biedt
een mooie activiteit.
Het bestuur is nu al bezig met de voorbereidingen van de Kunstroute
in oktober, maar erg makkelijk is dit niet. Onzekerheid over het verloop
van Corona en de mogelijkheden maken het tot een uitdaging die iedere keer weer een andere wending krijgt. Maar we blijven enthousiast en
we zijn bereid om het vertrouwde concept van de Kunstroute zelfs last
minute aan te passen aan de omstandigheden en (on) mogelijkheden.
Het niet door laten gaan van dit bijzondere evenement komt op dit moment nog niet bij ons op, maar we realiseren ons wel dat het verrassend
anders kan lopen dan we hopen.
Zonder deelnemers natuurlijk geen Kunstroute. De exposanten van
2019 zijn begin januari aangeschreven en laten vóór 1 februari weten
of zij weer mee willen doen. Uiteraard onder voorbehoud. We zijn ons
ervan bewust dat mensen twijfelen of ze dit jaar willen deelnemen. Hoe
verloopt alles, wat haal ik in huis, garage of tent. We hebben daar alle
begrip voor. Het gaat er voorlopig om dat de deelnemers uitsluitend hun
intentie kenbaar maken of ze mee willen doen of niet en dat zij natuurlijk
het eerste weekend in oktober reserveren in de agenda. We kunnen dan

met de organisatie verder
gaan. Natuurlijk houden
we de deelnemers op de
hoogte en staan we open
voor ideeën.
Ons uitgangspunt is dat
we met elkaar een gezellige, boeiende en verbindende Kunstroute organiseren.
Als u na het lezen van
dit stukje meer informatie wilt (www.kunstrouteugchelen.nl) of u wilt
uw ideeën bespreken,
mail gerust naar het
bestuur
(kunstrouteugchelen@gmail.com),
dan nemen we contact
op.
Heeft u nog nooit meegedaan of kent u mensen die mee zouden willen doen? Heel graag! We
staan open voor nieuwe kunstenaars op divers gebied, we kunnen als
dorp heel veel aan, naast onze bestaande beschikbare exposanten.
Graag dan wel voor 1 februari reageren en onder voorbehoud opgeven.

Ugchelen op de loop
De meeste inwoners van Ugchelen zullen
dat misschien niet zo goed weten, maar Ugchelen is enorm op de loop. En dan vooral in
noord-oostelijke richting. Ik heb dat eens nagekeken op oude kaarten en in de meer hedendaagse periode. Ik heb me daarbij vooral
gebaseerd op betrouwbare (meest topografische) kaarten. Hierover een toelichting. Toen
ik in 1963 van school kwam moest ik werk zoeken. Ik begon als leerling-tekenaar bij Rijkswaterstaat in Delft. Maar bij dat leerwerk kreeg
ik, naast de kaarten van Rijkswaterstaat, ook
veel te maken met kaarten van de topografische dienst. Ik denk dat daar mijn belangstelling is ontstaan. En die belangstelling is er nog
steeds. Ik ben in het bezit van een hangmappenkast met 3 schuifladen gevuld met kaarten.
En de atlassen staan (of liggen) op planken.
Maar goed, het gaat over Ugchelen. Ik heb een
rond 1990 uitgegeven atlas, waarin de eerste
topografische kaarten zijn weergegeven. Op
die oudste topografische kaarten die ik van
Ugchelen heb, opgemeten rond 1844, staat
Ugchelen al aangegeven. Maar de ligging is
dan waar nu ongeveer de Cantharel ligt. Dus
dat is ver van wat we nu als Ugchelen kennen.
Ik heb ook een atlas die de situatie weergeeft,
opgemeten rond 1905. En inderdaag, Ugchelen is verplaatst. Het staat nu aangegeven
ongeveer daar waar nu nog de Hamermolen
ligt. Dat is dus al wat noordelijker en flink naar
het oosten. De afbeelding daarvan staat bij dit
artikel.
Ik heb ook losse oude kaarten van de Veluwe. Die zijn uitgegeven ca. 1934. Ik vermoed,
dat die ooit van mijn vader zijn geweest. En

daarop is te zien dat Ugchelen alweer een stuk
verhuist is. Het ligt dan ten noorden van de
begraafplaats Heidehof.
Maar we gaan verder in de geschiedenis. Ik
heb een kaart, opgemeten in 1963, waarop
Ugchelen weer iets noordelijker ligt: vlak ten
noorden van het (reeds ingetekende) tracée
van de A1, die overigens pas na 1969 is aangelegd.
En dan heb ik een vrij recente topografische
atlas, waar Ugchelen is opgenomen met de situatie uit 2011. De naam Ugchelen staat aangegeven waar de Ugchelseweg overgaat in De
Cloese.

Zijn we er dan? Nee, zeker niet. Juist in ‘De
Bron’van 18-11-2020 lees ik over een ‘Centrumvisie’. En dat gaat met name over de CODA-locatie. En dat betekent, dat het centrum
van Ugchelen nu al de Ugchelsegrensweg
gepasseerd is. En die Ugchelsegrensweg was
oorspronkelijk de noordgrens van Ugchelen!
En zijn we er dan wel? Ik denk het niet! Want
we hebben nu ook al Ugchelen-Buiten, op het
terrein waar ooit TNO aktief was. Dat ligt weer
een stuk oostelijker. Mijn verwachting voor de
toekomst is dan ook, dat Ugchelen zich nog
flink in noordelijke en oostelijke richting zal uitbreiden. Of er dan nog wel veel van Apeldoorn
over blijft?
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Uit de put met het puttertje
Het beste vaccin
Na de drukke decembermaand met
verschillende feesten en rondom de
jaarwisseling worden allerlei bespiegelingen gedaan. Er wordt terug gekeken en vooruit gefilosofeerd. Ook
ik ontkom er niet aan. Terugkijkend
is ook in onze Ugchelse gemeenschap de ‘resetknop’ aangezet vanwege Corona. De eerste en tweede
Lock down hebben stevig invloed
gehad op onze gemeenschap. Met
name het ‘samen leven’ is geworden tot ‘sociaal afstandscontact’.
Ook in Ugchelen is het verenigingsleven gemarginaliseerd. Samen
sporten, musiceren, … het is niet
meer mogelijk. Kerkdiensten en
andere samenkomsten zijn ‘uit den
boze’. We trekken ons terug in ons
eigen huis dat langzamerhand een
‘multifunctioneel digitaal fort’ geworden is!
De Bronkerkdiensten op zondag
gaan via het digitale kanaal, Ugchelens Belang kent geen gezellige
feestelijke samenkomsten meer. De
verzorgingshuizen Rumah Saya
en Sprengenhof zijn ‘hermetisch’
gesloten voor buitenstaanders,
contact is alleen digitaal mogelijk.
Het bruisende Ugchelse gemeenschapsleven wordt niet in de eerste
week van januari geopend met een
nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad. De Ugchelse dorpsgemeenschap dreigt piepend en knersend
tot stilstand te komen…, we snakken naar het ‘oude normaal’.
Hoewel…ik las na de eerste Lock
down ergens het volgende citaat:
“Naast een hoop ellende, verdriet
en verlies is deze crisis ook een raar
soort proeverij van het goede leven
geweest. Er waren opeens allerlei
positievezaken: meer stilte, meer
rust, minder vliegtuigen, eenvoud,
een gevoel van saamhorigheid. Zaken waarvan we tegen elkaar zeiden: we waren die vergeten, maar
we moeten die nu vasthouden.”
Na de tweede Lock down was dat
al wel een stuk minder, maar toch
heeft de ‘coronaresetknop’ een
verlangen aangewakkerd. We zijn
even stilgezet, hebben toch weer
oog gekregen voor wat ons geschonken wordt: het goede leven.
Hoe toepasselijk na het Licht van
Kerst, het beste vaccin dat ons gegeven kan worden in het nieuwe
jaar. Laat u zich daardoor ook vaccineren in 2021?

Foto: Waarneming.nl
Heel recent zag ik bij mij voor het huis een puttertje.
En dat is best opvallend, want zo vaak zijn die vogels
niet te zien in de bebouwde kom. De putter is een
soort van de vinkenfamilie. En hij komt het hele jaar
in Nederland voor. Vooral in met bomen en struiken
begroeid gebied, maar niet in echt bosgebied. En de
putter is echt een genieter van distelzaad, maar ook
wel van zaad van de zonnebloem. Maar erg algemeen is die soort niet. En het grappige bij die putter
is, dat er eigenlijk geen andere vogel is, waarmee hij
te verwarren is. Toen ik dit verhaaltje gemaakt had,
zaten er de volgende ochtend twee putters in mijn
achtertuin. Ze zaten te snoepen van het zaad van de
grote teunisbloem. Ik heb, door de ruit, nog wel een
herkenbare foto gemaakt, maar de kwaliteit daarvan
was toch niet goed genoeg om in De Bron op te nemen. Vandaar ook dit keer een foto die door anderen
gemaakt is.

Voor mij heeft de putter echter nog een heel oude
herinnering. In mijn vroege jeugd zijn mijn opa en
oma van mijn moeders kant verhuisd naar Putten op
de Veluwe. En als we op vakantie gingen, gingen we
altijd naar Putten. Want dat was een goedkoop verblijf
bij opa en oma. (Ja, veel geld was er niet!) Toen had
ik natuurlijk nog veel minder kennis dan nu, maar toch
heb ik daar best het één en ander gezien. Ik herinner
me een koninginnenpage, die ik in de tuin gevangen
had. En toen een graanakkertje achter het huis werd
geoogst, vonden we een nest. Waarschijnlijk van een
fazant. En ja, toen ik een keer een flinke wandeling
maakte (ik was nog jong!) zag ik tussen de spoorlijn
en het IJsselmeer inderdaad een putter. Voor mij was
dat echt iets bijzonders! En nog steeds is de putter
voor mij best een bijzondere waarneming.
Gerard Koops

Verkeerd bezorgd

Foto: Koert Munk

Daar lag hij, weerloos in het
bladertapijt,
de
KerstBron.
Wandelend
over
het
pad
langs de Zwaanspreng (t/o
Ugchelen Buiten) richting Egerlaan kwam ik, vlak bij het bordje
dat aan 60 jaar boomfeestdag
herinnert, een geval van ‘verkeerd bezorgd’ tegen. Had het
nog niet eerder gezien, maar ik
moest het fotograferen. Zoiets
kan toch niet, dat moet in Ugchelen wereldkundig gemaakt worden. Hopelijk zal in het nieuwe
jaar 2021 zoals gebruikelijk de
Bron in uw brievenbus komen te
liggen.
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