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In deze Bron o.a:
Subsidie voor buurtinitiatieven
en energieprojecten
Ugchelenaren die een goed idee
hebben om hun buurt mooier te
maken, of om samen energie
op te wekken, kunnen bij de gemeente aankloppen voor subsidie.
Lees verder op pagina 5 >>

‘WEGENER-PLAN’ AANGEPAST

Meer woningen, minder kantoren

‘Revolutie van de liefde’
Ds. Regina Davelaar pleit voor
een ‘Revolutie van de liefde’. “Laten we met een open hart en een
open mind naar elkaar luisteren.”
Lees verder op pagina 7 >>
Marco
Wilmink
verlengt
contract bij Albatross
De hoofdtrainer blijft tot media
2022 verantwoordelijk voor de
ontwikkeling van het eerste elftal.
Lees verder op pagina 9 >>
Dorpscolumn uit het archief
Zoals in de vorige Bron beloofd:
een oude column van ‘Uwe Kijker’, voormalig columnist van De
Bron.
Lees verder op pagina 9 >>
Reparatie Café
Het Reparatie Café blikt terug
op een moeizaam coronajaar,
en kijkt ernaar uit om snel weer
open te gaan.
Lees verder op pagina 11 >>
Een ‘gespleten tong’
Natuurkenner Gerard Koops
haalde de tongvaren vanuit
de Schotse Hooglanden naar
Ugchelen.
Lees verder op pagina 11 >>

Ugchelse haiku
natte envelop
hoe nat de postbode was
is nog te lezen
Nico van Dam

Meer woonruimte voor uiteenlopende doelgroepen, en
een heuse toren als blikvanger. Dat staat in het aangepaste plan voor de FSG Campus, oftewel het voormalige Wegener-terrein. Ook aan de Ugchelsegrensweg
worden mogelijk extra woningen gebouwd in een lagere
prijsklasse.
Op het terrein aan de Laan van Westenenk verblijven internationale studenten. Ze krijgen er alle ruimte om hun
favoriete sport te beoefenen. Ondernemingen op het gebied van sport en gezondheid zijn er ook gevestigd. Die
combinatie, in een bosrijke omgeving, is de afgelopen vijf
jaar een succes gebleken. Daarom wordt de FSG Campus verder uitgebreid. De eigenaren en de gemeente
Apeldoorn presenteerden in mei vorig jaar een ‘masterplan’, met gebouwen voor meer bedrijvigheid en woonruimte voor studenten. Daarnaast zijn er veertien kavels

De gemeenteraad van Apeldoorn is positief over die
ontwikkeling, zo meldde dagblad de Stentor begin
januari. Wel zien diverse politieke partijen graag dat er
meer woningen komen voor meerdere doelgroepen,
dus ook voor niet-studenten en mensen die minder te
besteden hebben. De eigenaren staan daar welwillend
tegenover, bevestigt makelaar Wilfred van Riggelen. Het
plan is dan ook bijgesteld op diverse punten. Zo heeft een
deel van de ingetekende bedrijfsruimte nu een woonbestemming gekregen. “De gemeenteraad heeft aangegeven dat er de komende jaren minder behoefte is aan
kantoren, maar des te meer aan woonruimte”, licht Van
Riggelen toe.
>> Lees verder op pagina 9

De ‘Sneeuwschepper’ van Ugchelen
Nederland werd zondag
7
februari
bedolven
onder
een
dik
pak
sneeuw. In de provincie
Gelderland viel tien tot
twintig centimeter, met
uitschieters naar dertig
centimeter. De Papierschepper in Ugchelen,
bij de Bogaardslaan/G.P.
Duuringlaan, speelde even
voor ‘Sneeuwschepper’…
Heeft u ook mooie foto’s
gemaakt? Stuur deze naar
ugchelendebron@bronkerk.nl

Never change a winning team

voor luxe woningen ingetekend op een aangrenzend
terrein aan de Ugchelsegrensweg.

Misschien ziet u deze
binnenkort in de Bron!
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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
Simon Haverschmidt, tel. 06-44126398
Eindredacteur volgende Bron:
Nico van Dam, tel. 3124044
Fotograaf van deze Bron:
Dirk Reiding, tel. 5336538
Fotograaf volgende Bron:
Johan van Veen, tel. 5062373
Volgende Bron verschijnt op 24 februari
Kopij via: ugchelendebron@bronkerk.nl
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 15 februari 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
Beheerder: 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.: vacature
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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Kerk open op
vrijdagavond
Iedere vrijdagavond is de Bronkerk open van 19.00 tot 20.00
uur. Van harte welkom! De ingang
is via de toren van de kerk. Er is
een gastheer/-vrouw aanwezig.
Heeft u een vraag of wilt u iets
delen, aarzel niet om hem of haar
aan te spreken. Ook is er de mogelijkheid om iets in het gebedenboek te schrijven.
Houdt u wel rekening met de corona-richtlijnen? Dus draag een
mondkapje bij binnenkomst en
weggaan, en houd afstand.

Gevraagd: boeken voor
Waterloopleinmarkt
Bent u aan het opruimen
en hebt u boeken voor de
Waterloopleinmarkt? Ik neem
ze graag in ontvangst. Er zijn
de afgelopen periode veel romans en thrillers gehaald uit
de boekenkast in De Duiker.
En de internetverkoop van ons
boekwinkeltje Boekenbron loopt
geweldig. Zodoende is er plek
voor nieuwe aanvoer. De inname van goederen op de woensdagmorgen staat stil, maar voor
boeken kunt u met mij een afspraak maken. Tjeerd van der
Meulen, tel. 06-44074229 of mail
tvdmeulen@planet.nl

Statiegeldactie
kinderboerderij
Kerkelijk werker Remko Groen
maakt u attent op een statiegeldactie voor kinderboerderij de Maten in Apeldoorn, waar hij actief bij
betrokken is. Doordat kinderboerderij de Maten tijdelijk gesloten is
door de coronamaatregelen, loopt
zij financiële middelen mis. In samenwerking met de Coop supermarkt in de buurt, Snijdersplaats
10, is er nu een statiegeldactie
voor kinderboerderij de Maten.
Bij elke fles die wordt ingeleverd,
kan worden gekozen om het bedrag te schenken aan de kinderboerderij. De Coop verdubbelt dit
bedrag. Kinderboerderij de Maten
hoopt dat er acties worden gehouden zodat er zoveel mogelijk
flessen worden ingeleverd. De
actie loopt vanaf heden tot 1 april
2021. Kinderboerderij de Maten,
Pallietergaarde 25, is een kinderboerderij waar mensen met
een beperking werken om samen de boerderij te onderhouden, ook werken er verschillende
vrijwilligers. Als de kinderboerderij weer open is, bent u van harte
uitgenodigd om de dieren te bewonderen.
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Kerkdiensten
In ieder geval tot 7 februari geldt
de lock-down. Tot die tijd worden
de diensten online gehouden. Nog
niet bekend is wat na die datum
mogelijk is. Houd daarvoor de de
websites van de verschillende kerken in de gaten.
Zodra er weer mensen bij kerkdiensten aanwezig mogen zijn, moet u
zich daarvoor wel aanmelden via:
www.meevieren.nl
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 13 februari
ONZE LIEVE VROUWEKERK,
Hoofdstraat 18, Apeldoorn
16.30 uur: Eucharistieviering: pastoor Hermens.
Zondag 14 februari,
BRONKERK
10.00 uur: ds. G. Ruitenkamp,
Apeldoorn.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering: pastoor Hermens, Gregoriaans.

Woensdag 17 februari,
Aswoensdag
ONZE LIEVE VROUWEKERK
19.00 uur: Eucharistieviering.
Zaterdag 20 februari.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur: Eucharistieviering.
Zondag 21 februari, 1e zondag
van de Veertigdagentijd
BRONKERK
10.00 uur: ds. W. Blanken, Zutphen.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering.

BIJ DE DIENSTEN
Zondag 14 februari
Vanmorgen gaat ds Gerrit Ruitenkamp uit Apeldoorn voor. We heten
hem van harte welkom in onze gemeente.
Uit Kind op Zondag: Je hebt het
niet van mij…
Jezus geneest een man die aan
huidvraat lijdt. Hij zegt dat de man
het niet verder mag vertellen, maar
de genezen man bazuint het overal
rond.
We lezen Marcus 1: 40-45
Diaconie collecte:
Eigen project Moldavië.
Uitgangscollecte: Stichting Present.
Zondag 21 februari
Deze morgen is ds Wim Blanken
uit Zutphen onze voorganger. Van
harte welkom in Ugchelen!
Uit Kind op Zondag: Wat een plek!
Vandaag begint de Veertigdagen-

Na de Carnaval begint de voorbereidingstijd voor Pasen. We eten
en drinken minder of laten iets
anders staan. Zo staan we stil bij
wat anderen nodig hebben.
Wat laat u in deze tijd achterwege?
tijd, de voorbereiding op Pasen.
We volgen het project Levensweg
van Kind op Zondag.
Jezus gaat naar de woestijn. Daar
wordt hij veertig dagen op de proef
gesteld door Satan. Er zijn wilde
dieren, maar ook engelen die voor
hem zorgen.
We lezen: Marcus 1: 12-15
Diaconie collecte:
Kerk in Actie: werelddiaconaat.
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. 06-55588273.
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NIEUWS VAN DE DORPSRAAD

Subsidieregeling voor
buurtinitiatieven
Beste bewoners, vrijwilligers en organisaties in Ugchelen,
Graag informeer ik u over de nieuwe Subsidieregeling Gebiedsparticipatie,
die wellicht voor u ook interessant kan zijn.
In Apeldoorn en vooral ook in Ugchelen zijn mensen die graag hun steentje
bijdragen aan de samenleving. Mensen die invloed willen uitoefenen op
het beleid. En op hun leefomgeving. Om te zorgen dat deze vitaal blijft of
vitaler wordt. Deze mensen ondersteunt de gemeente Apeldoorn graag.
Dat doen we met de nieuwe Subsidieregeling Gebiedsparticipatie. Deze
regeling komt in de plaats voor de Verordening Dorps- en Wijkraden waarvan alleen de dorps- en wijkraden gebruik konden maken. De nieuwe Subsidieregeling Gebiedsparticipatie staat niet alleen voor hen open maar voor
iedereen die wil meedoen.
De subsidie wordt verleend voor het gebied waar de aanvrager zich voor in
wil zetten. Bijvoorbeeld een straat, buurt, wijk, dorp of de hele stad. En dat
kan ook voor een specifiek doel zijn. Bijvoorbeeld om de samenwerking te
bevorderen of om de begaanbaarheid voor mindervaliden te verbeteren.
Als het maar in het algemeen belang is en bijdraagt aan de vitaliteit.
Voor 2021 is er € 325.000,- beschikbaar met een maximum van € 5.000,per aanvraag. De subsidie wordt toegekend per kalenderjaar, “wie het
eerst komt, wie het eerst maalt”.
Wacht dus niet te lang met aanvragen!

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

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.

De Subsidieregeling Gebiedsparticipatie is aanvullend op de Subsidieregeling Inwonersinitiatieven die nieuwe en eenmalige initiatieven steunt die
Apeldoorn mooier, leuker en beter maken.
Kijk voor meer informatie op www.apeldoorn.nl/subsidieregelinggebiedsparticipatie. En voor de subsidieregeling Inwonersinitiatieven op
www.apeldoorn.nl/inwonersinitiatieven.
Of neem contact met mij op! Ik ga graag met u in gesprek hierover in het
belang van de bewoners Ugchelen!
Harriët Althof, stadsdeelmanager Zuidwest
email h.althof@apeldoorn.nl
telefoonnummer 06 31 64 98 95

OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE ONTWIKKELINGEN IN UGCHELEN?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief!
In Ugchelen gebeurt veel: nieuwbouwprojecten, werkzaamheden
aan de openbare ruimte , onderhoudswerkzaamheden. Het is fijn
om op de hoogte te zijn van wat er speelt in uw buurt. Het is nog
fijner als al die informatie op één plek te vinden is. Daarom start de
gemeente Apeldoorn met een digitale nieuwsbrief.
Een overzicht
In deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte wat er speelt bij
verschillende projecten. Soms op hoofdlijnen, soms wat gedetailleerder. Deze nieuwsbrief biedt een overzicht, een beeld van de
ontwikkelingen in het dorp. Het is een aanvulling op de communicatie vanuit de verschillende projecten naar omwonenden en betrokkenen. De nieuwsbrief verschijnt in 2021 drie keer en wordt per
mail verstuurd. Aan het eind van het jaar kijkt de gemeente of de
nieuwsbrief voortgezet wordt.
Schrijf u in!
Wilt u de nieuwsbrief graag ontvangen? Ga dan naar www.
apeldoorn.nl/ugchelen en schrijf u in. De eerste editie vindt u
eind februari in uw mailbox. Voor vragen of opmerkingen over de
nieuwsbrief kunt u contact opnemen Stadsdeelmanager Harriët Althof via 055 580 2254 of h.althof@apeldoorn.nl.

Subsidie collectieve energieprojecten voor Ugchelenaren
Inwoners, bedrijven en organisaties die samen energieprojecten realiseren in de gemeente Apeldoorn, kunnen dit jaar gebruik maken van
de subsidieregeling collectieve energieprojecten. Hiermee komt de
gemeente tegemoet aan innovatieve ideeën die binnen de gemeente
leven.
Het gaat om initiatieven van minimaal zeven personen die samen een collectief project willen ontwikkelen. Bijvoorbeeld een buurtbatterij, gedeelde
elektrische laadpalen, een zonneveld of zonnedak. De subsidie ondersteunt deze initiatieven in de opstartfase van de projecten. Zoals inhuur
van externe expertise, voorbereidende onderzoeken of projectondersteuning.
De subsidieregeling bestaat overigens al langer, maar was toen alleen
toegankelijk voor energiecoöperaties. Het ruimer toegankelijk maken van
deze regeling is een mooie manier voor Apeldoorners om mee te doen aan
en voordeel te hebben van gezamenlijke energieprojecten. Om zo stappen
te nemen naar een energieneutraal Apeldoorn.
Meer informatie over deze regeling of een aanvraag indienen? Dat kan via
www.apeldoorn.nl/subsidies.
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OVERWEGING

Online aan de koffie
Als Pastorale Raad zijn we telkens op zoek naar vormen om in
deze coronatijd toch in contact te
blijven met elkaar. Het is fijn dat
we thuis de kerkdienst kunnen
meebeleven, maar we missen
de ontmoetingen daaromheen.
Daarom hebben we nu bedacht
om online met elkaar koffie of
thee te drinken. Het is echt bedoeld voor alle leeftijden. We
prikken momenten overdag en
’s avonds.
Sommigen zitten al de hele dag
achter de computer te videobellen, maar we beloven: een gesprek met je kerkgenoten is echt
heel anders dan met je collega’s!
Anderen zullen dit nog nooit hebben gedaan, maar geef u dan
toch op, want wij zorgen ervoor
dat er iemand bij u langskomt om
u op weg te helpen.
Het gaat als volgt. U geeft zich
op via secretarisPR@bronkerk.
nl, geef daarbij aan of u: liever
overdag of ’s avonds wordt ingedeeld, wat uw adres is (zodat we
kunnen indelen per sectie), en of
u hulp nodig heeft bij het opstarten. U wordt ingedeeld en krijgt
een uitnodiging om via de mail
mee te doen. In de mail staat
een link. Als u op deze link klikt,
komt u terecht bij Google Meet,
een online gesprekskamer. Hier
kunt u andere gemeenteleden
zien en met hen praten. Iemand
van de pastorale raad zal het gesprek leiden.
We hopen op veel deelnemers,
want zo blijven we op afstand
toch met elkaar verbonden!

Uit de Bijbel
wo 10 feb
do 11 feb
vr 12 feb
za 13 feb
zo 14 feb
ma 15 feb
di 16 fef
wo 17 feb
do 18 feb
vr 19 feb
za 20 feb
zo 21 feb
ma 22 feb
di 23 feb

Psalm 44
Marcus 2:23–3:6
Marcus 3:7-19
Psalm 32
Joël 1:1-14
Joël 1:15-20
Joël 2:1-11
Joël 2:12-17
1 Petrus 2:11-17
1 Petrus 2:18-25
1 Petrus 3:1-12
1 Petrus 3:13-22
1 Petrus 4:1-11
1 Petrus 4:12-19
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Revolutie van de liefde
“Alles wat je doet is óf een uiting van liefde óf een schreeuw
om liefde.” Dit is een uitspraak
van Disa Jironet, officier van
Justitie. Afgelopen jaar schreef
zij het boek ‘Misdaad en mededogen’ waarin ze pleit voor een
menslievendere aanpak van
het strafrecht. Daarmee bedoelt
ze niet per se dat straffen softer
moeten worden, maar dat ze
meer op maat moeten zijn. Dat
bereik je door met een open
houding naar een verdachte te
luisteren en te horen wat die
persoon nodig heeft om niet
in herhaling te vallen, zo stelt
Jironet.
In het laatste hoofdstuk doet
Jironet een aanzet om deze
menslievende aanpak niet alleen in het strafrecht toe te
passen, maar in de hele maatschappij. Ik ben vóór! Want als ik om me heen kijk
of lees over de toeslagenaffaire, over racisme,
over de vluchtelingenproblematiek of het klimaat,
- om zomaar wat hete hangijzers te noemen - dan
hoor ik die schreeuw om liefde hard en duidelijk,
maar waar is de liefde zelf?
Daarom pleit ik voor een revolutie van de liefde
(mooi nummer van Diggy Dex en Stef Bos overigens!). Volgens mij is het daarvoor belangrijk dat
we erkennen dat we onzekere mensen zijn, állemaal. En dat we allemaal goede en slechte kanten hebben, die we op verschillende manier uiten.
“Waren er maar kwade mensen ergens, die ge-

wetenloos kwade dingen deden, en was het maar
zo dat we hen alleen maar van onszelf hoefden te
verwijderen om ze te vernietigen. Maar de grens
die goed en kwaad scheidt, loopt door het hart van
ieder mens.” Zo schreef Solzjenitsyn in De Goelag
Archipel al. Als we dit beseffen en zo naar de ander kijken, als we écht luisteren met een open hart
en een open mind, in het besef dat die ander, hoe
anders ook, een mens ik zoals jij en ik, dan zijn
we al zo’n stap verder! En eigenlijk hoef je hiervoor maar één keuze te maken: wil je leven vanuit
angst (wantrouwen), of vanuit liefde (vertrouwen)?
Ds. Regina Davelaar

Ds. Regina Davelaar: ‘Ik mis het samen zingen’
Het is u misschien ook wel opgevallen dat veel van
mijn berichten gaan over liederen. Het is blijkbaar
iets wat me bezighoudt en wat me raakt in deze tijd.
In Trouw las ik vorige week dat kerkgangers het zingen nog meer missen dan de gemeenschap. Niet
meer samen zingen, bijna een jaar al, het doet een
beetje pijn. Ik merk dat ik ook wel een beetje klaar
ben met die YouTube-filmpjes van Nederland Zingt.
Ja het is prachtig, maar het is vaak ook zo massaal en groots. Ik mis het kwetsbare en stamelend
zingen van een nieuw lied dat we nog niet kennen,
de cantorij met haar verschillende stemmen, het
zingen bij het orgelspel van onze fijne organisten,
de livemuziek waarbij er iets ontstaat dat niet te regisseren valt.
Regelmatig hoor ik tijdens een (video)belletje dat
ook u het zingen mist. Maar niet alleen dat, ik hoor
ook vaak over de zorgen als het straks weer wel
mag. Komen de mensen wel weer terug in de kerk?
Is het niet te verleidelijk om in pyjama en met een
kop koffie bij de laptop te luisteren naar de dienst?
Zullen velen niet afhaken omdat goede gewoontes
nu eenmaal snel zijn afgeleerd en moeilijk weer aan
te leren zijn?

Ik ben daar eerlijk gezegd niet zo bang voor. Ja, er
zullen vast mensen zijn die verder bij de kerk vandaan komen te staan, er zullen mensen afhaken,
maar er zullen óók mensen terugkomen en reikhalzend uitkijken naar het moment dat we weer samen
kunnen zingen. Het maakt niet uit hoeveel het er
zijn, want “waar twee of drie vergaderd zijn in mijn
naam, daar ben Ik in hun midden” zei Jezus al. En
dat zal vast nog wel lukken…
Overigens is dat in deze weken van de Aktie Kerkbalans wel wat makkelijk gezegd. Er is wel geld
voor nodig om op zondag liederen te kunnen zingen
in een lekker warm kerkgebouw met een organist
en een dominee… Ja, dat realiseer ik me zeker. En
daar moeten we met elkaar de verantwoordelijkheid
voor dragen.
En toch, uiteindelijk is het niet ónze kerk, maar
Gods kerk en mogen we - na een dag waarin we
onze bijdrage hebben geleverd, op welke manier
dan ook – ons toevertrouwen aan God en met Paus
Johannes XXIII meebidden: “Heer het is uw kerk, ik
ga nu slapen”.
Ds. Regina Davelaar
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Zorgen over dorpsgezicht
Ugchelsegrensweg
>> vervolg van voorpagina
Het gewijzigde FSG-ontwerp bevat
zelfs een woontoren, op de hoek
van de Laan van Westenenk en
de Europaweg. Er is namelijk een
wens voor een duidelijke blikvanger, die de entree van Apeldoorn
markeert. Dat is opvallend, want in
de eerste versie van het plan staat
dat er niet boven de boomtoppen
gebouwd wordt. “We vinden het
een hartstikke leuke toevoeging.
Dit idee leefde twintig jaar geleden
ook al, op dezelfde kruising aan de
overzijde. Het ontwerp voor een
parkachtige omgeving aan de bosrand blijft daarbij behouden”, benadrukt Van Riggelen. Ook de plannen voor de veertien kavels voor
luxewoningen zijn ongewijzigd.
Maar daarnaast wordt gekeken of
er aan de Ugchelsegrensweg ook
huizen in een lagere prijsklasse
kunnen worden gebouwd.
Hoeveel woningen het totale ‘masterplan’ uiteindelijk gaat omvatten,
kan Van Riggelen niet precies
zeggen. “Daar zijn de plannen
nog te prematuur voor. Het zal in
elk geval om tientallen gaan.” Na
de eerst berichtgeving in De Bron,
hadden zich meteen al twintig belangstellenden gemeld. De bouw
gaat mogelijk over anderhalf jaar
van start.
De dorpsraad Ugchelen staat neutraal ten opzichte van het hele project. “We vinden dat het vooral aan
de dorpsbewoners is om hier wat
over te zeggen”, reageert voorzitter Wineke Blom. Vanwege corona
was er vorig jaar geen informatiebijeenkomst voor Ugchelenaren.
In plaats daarvan konden zij online
reageren. Blom: “In de zomer was
het wel mogelijk om een bijeenkomst te houden, met een beperkt
aantal bezoekers tegelijk. Dat hadden we fijn gevonden.” De dorpsraadvoorzitter zegt dat sommige
dorpsbewoners vrezen voor het
aangezicht op de Ugchelsegrensweg, als daar extra huizen komen.
“De weides en het bosje zijn karakteristiek voor deze entree van
Ugchelen.”
Simon Haverschmidt

BRONNETJE
‘t Achterhuus en ‘t Verstelhuus aan
de Molecatenlaan zijn geopend
van dinsdag t/m vrijdag van 13.00
tot 16.00 uur. ‘t Achterhuus alleen
voor DHL-pakketten en stomerijservice. ‘t Verstelhuus voor alle
kledingreparaties en -veranderingen.
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V.V. ALBATROSS

Marco Wilmink verlengt trainerscontract
Afgelopen week heeft Marco Wilmink zijn contract met V.V. Albatross met één jaar verlengd. Hierdoor zal de hoofdtrainer, die sinds
2019 aan de club verbonden is, tot
media 2022 verantwoordelijk zijn
voor de ontwikkeling van het eerste elftal.
“Ik ben blij dat op voordacht van de
Technische Commissie mijn contract is verlengt”, aldus Marco. “Ik
voel mij echt op mijn plek bij deze
mooie club uit Ugchelen. De club
maakt een uitstekende ontwikkeling door, investeert veel in de
jeugdopleiding en heeft aansprekende sportieve ambities. Dat Albatross vooruit wil, spreekt mij enorm aan
en daar wil ik graag een belangrijk onderdeel van zijn.”
De voormalig speler van onder andere WSV en AGOVV
begint dit jaar aan zijn derde seizoen als hoofdtrainer bij
V.V. Albatross. Hij heeft al grote stappen gemaakt met
de ontwikkeling van dit jonge elftal. De sportieve prestaties zijn altijd goed geweest en ook nu in coronatijd,
waar de competitie stilligt, is de motivatie om een beter
elftal te worden nog steeds heel hoog.
“Albatross ziet in Marco de trainer die onze jeugd een
kans geeft en ervaren spelers hierin een belangrijke
rol laat spelen”, aldus Bastiaan Bakker, voorzitter van
V.V. Albatross. “Dit bleek ook uit de lijn voor de coron-

acrisis en de manier waarop hij omgaat met en bouwt
aan de groep tijdens de crisis. Daarom zijn wij blij dat
Marco een jaar heeft bijgetekend. Wij, bestuur en Technische Commissie, hebben alle vertrouwen in hem en
de groep. Marco zal de positieve lijn van de afgelopen
jaren in de toekomst gaan doortrekken. Wij kijken daarom ook enorm uit naar het moment dat er eindelijk weer
gevoetbald mag gaan worden.’’
Marco Wilmink is een ervaren trainer met een rugzak
vol ervaring bij onder andere WSV, AGOVV, ’t Harde en
Helios. Hij heeft een eigen visie op het technische vlak
en de doorontwikkeling van jeugdspelers. Zijn kinderen
spelen ook bij Albatross en zijn vrouw is al geruime tijd
actief in de Jeugd Evenementen Commissie.

COLUMN UWE KIJKER

Om de kei 029. (08-02-1995)
NAMEN
Bij het doorspitten van een krantenartikel of ook bij het
lezen van een boek kom ik soms een naam tegen, die
mij bekend in de oren klinkt. Die naam geeft dan gestalte
aan iemand, die soms niets te maken heeft met degene,
waarover het artikel gaat. Door de naam werkt dat echter
zo. Bij mij althans. Soms gaat het niet op. Mijnheer Hubo
heet bijvoorbeeld Smit, maar is geen smid. En wat te denken van een boer, die Bakker heet? Of omgekeerd, een
bakker, die de Boer heet?
Voordat je iemand ooit hebt ontmoet, heb je soms al
een idee, hoe hij eruit ziet. Zo moest ik als kind eens
een boodschap doen voor mijn moeder bij De Neus op
de hoek. Toen ik hem beleefd mijnheer de neus noemde, kreeg ik er flink van langs. Doordat onze spreektaal
soms wat armetierig is, kan je hier in Ugchelen de dubbele waarheid verkondigen, door te zeggen: onze bakker is
kaal, maar hij is het niet. Over bakkers gesproken, ik heb
bij de gemeentelijke rubriek in de krant op een gegeven
moment de naam van de andere bekende bakker in Ugchelen zien staan. In verband met een verbouwing. Toen
viel mij niet alleen de naam op, maar ook wat hij doet of
van plan is te gaan doen. Ik probeer bij mijzelf dan over
die werkzaamheden een voorstelling te maken, dat een
bakker dan heel iets anders doet dan brood bakken. Maar
dat zal voor u wel een afwijking van normaal gedrag betekenen. Ik kijk vervolgens altijd wel even, waar de persoon
woont en of daar niet wat over te vertellen is. Omdat beide
bakkers aan de Ugchelseweg zijn, gaan mijn gedachten
daarmee op de loop.
Zodoende kom ik op het volgende. Ze zijn Ugchelenaar,

In de vorige Bron stond een bespreking van het
boek ‘Om de Kei’ met Ugchelse columns van
Uwe Kijker. Bijgaand leest u een column uit het
genoemde boek. U kunt het bestellen bij Primera
Westra.
maar als ze in Ugchelen náár gaan doen, blijven de klanten weg. Wie zijn de klanten? De Ugchelse huisvrouw.
En als de Ugchelse weg is, dan is zij niet bij de bakker
en heeft de bakker niet veel te doen. Gezien echter de
drukte in de winkels, valt dat dus nogal mee. Met de namen van de straten in Ugchelen kan je dus een heel eind
weg filosoferen. Wat dacht u van de Richtersweg? Toen
ik hier pas kwam wonen, dacht ik, hier zullen wel rechters
hebben gewoond, die nu verdwenen zijn. Eerst was Derk
Kamphuis weg, toen was Metta weg, maar... Klein had ‘m!
Dat kon ik toch niet weten? Bij een wandeling, dacht ik,
wat een troep is het hier. Maar het klopte wel, alleen op
het naambordje stond een beetje verwarrend: Wezenweg
in plaats van Wegwezen! Waar zou Salentijn de Vosbergen? Juist, waar ze de Veldekster ook heeft verstopt!
Met een beetje fantasie is er in Ugchelen heel wat te zien
en te beleven. Het gaat zelfs buiten de grenzen van Ugchelen, want die liggen hier niet vast. Liep die grens vroeger eerst nog tot en met de Winkewijertlaan, nu loopt hij
langs de Laan van Westenenk sinds de Ugchelse grens
weg is. Maar de mensen uit de Bouwhof hoeven niet
bang te zijn, dat de Bouwhof weg is, want voor Ugchelen
is zelfs héél Europa weg!
‘Uwe Kijker’
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NATUURLIJK UGCHELEN

Een gespleten tong
Modder
Heeft u ze al gezien? De mannen die de kabels leggen voor
onze snelle internetverbinding?
’s Morgens hup het busje uit en
aan het werk. Elke dag moet
een wegvak af en de bewoners
krijgen met een pamfletje in de
bus te lezen dat het vandaag
hun dag is.
Regen of kou mag geen belemmering zijn. De opperbaas
houdt zijn mannen in het gareel. Alles is al maanden van
tevoren opgemeten en vastgelegd met stickers en foto’s.
Daar moet de kabel komen en
dient een sleuf gegraven te
worden. Toch ontstaat er regelmatig een discussie of dit
wel de juiste plek is. De baas
beslist en duldt geen tegenspraak. Tot dat blijkt dat de
sleuf toch op de verkeerde plek
ligt. De beduusde graver, die
nauwelijks of geen Nederlands
verstaat, krijgt een gele kaart
voorgehouden. En bij twee
keer geel, dan weet je het wel.
Berustend steekt hij de schop
maar weer in de grond.
Werken tot het donker is en zo
goed mogelijk de uitgegraven
stenen en tegels weer op de
plek leggen. Je moet dan ook
nog rekening houden met het
mooie patroon dat, allang niet
meer zichtbaar, ooit de oprit
sierde. Dat gaat ongetwijfeld
een keer mis waarop je dan de
volgende dag weer wordt aangesproken. Met verkleumde
handen moet je een aangeboden kopje koffie afslaan. Niet in
de baas z’n tijd en pas op voor
corona.
’s Avonds met velen op een kamer in een vakantiehuisje trek
je de natte en vuile kleren uit.
Weer een dag voorbij.
Ooit vertrokken uit armoede en
op zoek naar een beter leven
hun ideaal van een nieuwe toekomst achterna. Is dit het nu?
Ik zal niet meer klagen over
de tegels die niet allemaal gelijkliggen en de modder voor
m’n deur. Heren uit het Oosten,
mijn waardering voor jullie is
groot.

Een paar maal vond ik bij mij in de
buurt een tongvaren. Ik ben bang,
dat ik de oorzaak ken. En ik ben
dus de schuldige!
Lang geleden werkte ik bij Philips,
aan de Oude Beekbergerweg. Op
een bord met mededelingen van
werknemers vond ik een briefje van
een Brit, die de kerstperiode naar
Engeland zou gaan en eventueel
vervoer voor andere werknemers
aanbood. Daar ben ik op ingegaan.
In die kerstperiode ben ik doorgereisd naar Schotland, waar ik in de
Schotse Hooglanden tongvaren
aantrof. Toen was ik nog zo slecht,
om zoiets mee te nemen. (Tegenwoordig vind ik eigenlijk dat dat niet
mag.)
Thuisgekomen heb ik dat plantje in mijn tuin gezet.
Ik woonde toen aan de Ugchelsegrensweg. Wat later
verhuisde ik naar Apeldoorn-Zuid, naar de rivierenwijk. Dat plantje, toen al wat groter, heb ik meegenomen. En ook daar groeide hij lekker door. Ein jaren
‘80 ben ik weer naar Ugchelen verhuisd, naar mijn
huidige woning. En die varen heb ik meegenomen. In
de loop der jaren is die plant flink gegroeid. En zo’n
vijf jaar geleden vond ik in mijn tuin een nakomertje,
groeiend bij mijn schuurtje. Tussen de stenen, want

de tongvaren houdt wel van steen. En die groeit er
nog steeds en is inmiddels een flinke varen geworden. Ruim twee jaar geleden vond ik op een paar
honderd meter van mijn huis weer een exemplaar
op een muurtje. Helaas heeft hij er niet erg lang gegroeid; door de droogte in de zomer is dat varentje
verdroogd. (Dat is het varentje op de foto.) En dit jaar
vond ik er weer één, langs het achterpad bij mijn huis.
Ook die is verdwenen. Verwijderd, denk ik. Vreemde
planten meenemen, doe ik niet meer.

Reparatie Café hoopt snel
weer open te gaan
Het Reparatie Café (RCU) kon in 2020 slechts zevenmaal haar deuren openen. En vanwege de coronamaatregelen ook nog onder
strikte voorwaarden. Er werden in totaal 47 apparaten aangeboden.
Net als in de vorige jaren waren de diverse koffiezetapparaten (10)
in de meerderheid, gevolgd door verschillende lampen (5), stofzuigers (5) en klokken (3). Men kwam met radio’s (2), versterkers (2),
cassetterecorders (2), mixers (2), camera’s (2) en afstandsbedieningen (2). De rest bestond uit gebruiksapparaten, zoals een papierversnipperaar, airfryer, tandenborstel, ventilator of kerstverlichting.
De eigenaren van elf apparaten kregen te horen welk onderdeel
stuk was en hoe ze aan een nieuw onderdeel konden komen. Na
de aankoop kwam men terug om dit nieuwe onderdeel te laten inbouwen. Uiteindelijk gingen negentien apparaten gerepareerd of
voorzien van het juiste gebruiksadvies naar huis. Vier eigenaren
kregen het advies om terug te gaan naar de leverancier voor garantie of vanwege het specialistische karakter. En negen apparaten
waren zo versleten of stuk dat ze niet meer te repareren waren.
De bezoekers komen nog grotendeels uit Ugchelen (28) en directe
omgeving (11), maar ook uit Apeldoorn (4) of omliggende dorpen
(4). Het RCU-team bestaat uit negen reparateurs en twee personen
voor de ondersteuning. Samen hebben ze veel ervaring en gaan ze
graag een uitdaging aan. Ze hopen in 2021 weer snel aan de slag
kunnen. Als onderdeel van de vereniging Ugchelens Belang maakt
het RCU gebruik van het dorpshuis. Dat valt bij de coronamaatregelen onder de horeca. Zodra die open mag, kan het RCU ook haar
deuren weer openen. Maar omdat corona dan waarschijnlijk nog
niet weg is, zullen de maatregelen nog wel aangepast zijn.
U kunt op de website www.ugchelensbelang.nl vinden wanneer het
RCU wordt gehouden.

Tekst en foto: Gerard Koops

STRAATPRAAT

De Kruisvoorde
Het woord ‘voorde’ zal wel niet bij iedereen
bekend zijn. Het staat voor ‘doorwaardbare
plaats’ in een waterloop. Tegenwoordig heeft
iedere waterloop wel zijn eigen bruggen;
vroeger stemde je de te volgen route af op de
beschikbaarheid van zo'n oversteek. Klompenpadwandelaars zullen misschien nog weleens
een voorde tegenkomen, waar stapstenen de
schoenen droog houden. Maar de Kruisvoorde, nee, die is er niet meer. En dat is niet zo
gek.
Ooit was de Kruisvoorde de enige voorde in
Ugchelen. En die ging over de enige waterloop
in Ugchelen. Dat was de Klingelbeek. Zoals iedereen inmiddels weet, is die Klingelbeek ooit
verdwenen, door de aanleg van de Ugchelse
Beek en de Winkewijert. En ja, toen die Klingelbeek eenmaal permanent droog was gevallen, bestond er dus ook geen enkele behoefte
meer aan die Kruisvoorde. Dus is niet alleen
die Klingelbeek helemaal verdwenen, maar die
Kruisvoorde ook. Het terrein waar die Klingelbeek met zijn Kruisvoorde lag, was nu veranderd in agrarisch gebied. En daar wilden de
boeren graag zoveel mogelijk van gebruiken.
De Kruisvoorde bestaat dus niet meer. Maar
gelukkig is er een straat die die naam heeft gekregen, zodat we die oude geschiedenis niet
vergeten.
Gerard Koops
natuurkenner en verteller van sterke verhalen
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Felicitaties voor ds.
Regina Davelaar:
Bente is geboren!
Op woensdag 3 februari is
Annelies Jans, de partner van
ds. Regina Davelaar, bevallen
van een dochter. Ze heeft de
mooie naam Bente gekregen,
dat betekent ‘gezegende’. Wij
willen hen daarmee van harte
feliciteren.
Voor de Bronkerk betekent dit
dat ds. Regina Davelaar de komende zes weken verlof heeft
tot 18 maart. Als u een beroep
wilt doen op een predikant, dan
is ds. Eline van Iperen voor
noodpastoraat
beschikbaar.
In alle andere gevallen kunt
u contact opnemen met uw
sectieouderling of contactmedewerker.

Kerkdiensten met
beeld via YouTube
De Bronkerk maakt gebruik
van ‘Kerkomroep’ om de kerkdiensten digitaal uit te zenden.
Vanaf het moment dat er
geen gemeenteleden fysiek
aanwezig mogen zijn in de
kerkdiensten, is deze vorm van
het meebeleven van een dienst
heel belangrijk geworden.
Wekelijks luisteren velen naar
de diensten die op zondagmorgen rechtstreeks uitgezonden
worden. Ook is het mogelijk op
een later moment de dienst te
beluisteren.
Nu de lockdown en de maatregelen langer duren dan we
eerst dachten, wordt de vraag
naar diensten met beeld steeds
vaker gehoord. Om daaraan
tegemoet te komen, heeft de
kerkenraad besloten dit te realiseren. Vanaf zondag 7 februari
staat er in de digitale nieuwsbrief en op de website van de
Bronkerk
(www.bronkerk.nl)
een link waarmee u toegang
krijgt tot YouTube en de dienst
ook visueel kunt volgen. Voorlopig verkeren we nog in de experimenteerfase; het zal op termijn
verder geoptimaliseerd worden. De dienst meebeleven via
Kerkomroep blijft ook mogelijk.
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NIEUWBOUW MOLECATENLAAN

Groen licht voor twintig appartementen
De bouw van twintig appartementen aan de Molecatenlaan kan definitief doorgaan. Het omstreden
plan kreeg 4 februari grotendeels
goedkeuring van de Apeldoornse
gemeenteraad. Belangrijke reden
is dat er bijval is gekomen vanuit
het dorp, van zowel bewoners als
ondernemers. De dorpsraad Ugchelen, die het ontwerp te groot
vindt, houdt er “een katerig gevoel” aan over.
Het gaat om een appartementengebouw op het terrein van de
voormalige bibliotheek. Een jaar
geleden werd het ontwerp onder
grote belangstelling gepresenteerd. Keivast Vastgoedontwikkeling lanceerde daarnaast ook een plan voor negen patiowoningen op het
terrein van het tankstation aan de Ugchelseweg. In
juli uitte de dorpsraad Ugchelen bezwaren tegen de
bouw aan de Molecatenlaan. “Het plan bevat een
groot gebouw met boxen en parkeerplaatsen in een
kleine straat. Daarbij raken de verhoudingen zoek en
wordt het dorpse karakter aangetast”, zo stond in de
ingediende ‘zienswijze’.
In november leek de gemeenteraad dat te beamen.
Diverse politieke partijen vroegen wethouder Jeroen
Joon nog eens goed naar het bestemmingsplan te
kijken.
Dat er nu toch groen licht is gekomen voor het plan,
is dus opmerkelijk. Tijdens de vergadering van 4 februari bleek dat de meeste raadsfracties zich hebben
laten overtuigen door een serie reacties vanuit het
dorp. Van twintig kanten kwam een schriftelijk pleidooi om in te stemmen met de plannen, zo meldde
dagblad de Stentor. Eén brief was zelfs ondertekend
door 76 bewoners en 22 ondernemers.
Wineke Blom, voorzitter van de dorpsraad Ugchelen,
reageert: “Ik ben wel teleurgesteld in de twintig reacties van dorpsbewoners. Wij als dorpsraad worden

Illustratie: Advise-R
nu weggezet alsof we niets willen. Maar we zijn juist
heel erg blij dat er woningen bijkomen in het dorp.
Wat ons dwarszit, is dat de plannen op een gegeven
moment gewijzigd zijn. In het begin was er namelijk
sprake van tien appartementen; en opeens waren dat
er twintig. We vinden het belangrijk dat het dorpse
karakter van de Centrumvisie gerespecteerd wordt.
Het is heel jammer dat de briefschrijvers ons niet benaderd hebben om in gesprek te gaan. We blijven nu
met een katerig gevoel zitten, omdat we ons niet hebben kunnen verdedigen.”
Ook een aantal directe omwonenden uitten kritiek op
de plannen. Blom benadrukt dat die bezwaren los
staan van die van de dorpsraad. “Er is een beeld ontstaan van wederzijdse beïnvloeding. Dat is een misverstand, omdat wij afzonderlijke belangen hebben.”
De initiatiefnemer van het project ontkent overigens
in de Stentor dat er in het begin sprake was van
slechts tien appartementen. In ieder geval is de weg
nu vrij voor de bouw van twintig appartementen, verdeeld over een gebouw van drie bouwlagen. Het is
de bedoeling dat het voormalige bibliotheekpand nog
dit voorjaar tegen de vlakte gaat. Als alles soepel
verloopt, worden de nieuwe appartementen voor de
zomer van 2022 opgeleverd.
Simon Haverschmidt

Toch Dorpsprijs 2020?
Geen Nieuwjaarsreceptie van de
Dorsraad in UB begin januari, geen
uitreiking van de Dorpsprijs! Toen
de Commissie Dorpsprijs vanwege Corona, in goed overleg met de
Dorpsraad, moest besluiten om de
Papierschepper niet uit te reiken,
dreigde er een trendbreuk na 17 jaar.
Toch spraken we toen al de wens uit
om eventueel in de loop van 2021
alsnog een mogelijkheid te vinden
om de Dorpsprijs toe te kennen en
de Papierschepper uit te reiken aan
één of meerdere personen die veel
hebben betekend in 2020 voor de
Ugchelse gemeenschap. Nadat wij
dit publiceerden in de Bron kregen
we van verschillende lezers mooie
en waardevolle ideeën aangereikt
om in coronatijd de Dorpsprijs uit te

kunnen reiken. De commissie heeft
zich daarover intern beraden en is in
overleg gegaan met de Dorpsraad.
Uiteindelijk is er een mogelijkheid
uitgewerkt om na de lockdown en
op gepaste wijze de Papierschepper
uit te kunnen reiken. Omdat nog niet
alle mogelijke betrokkenen op de
hoogte zijn, kunnen we als commissie hier op dit moment nog geen verdere mededelingen over doen. Maar
het lijkt er op dat we in de loop van
de komende weken/maanden alsnog de Dorpsprijs 2020 uit kunnen
reiken. We houden u via de Bron en
de website van de Dorpsraad op de
hoogte.
Voorzitter Commissie Dorpsprijs
Warner Bruins
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