
De eerste vaccinatie van een tuinbeeld in Ugchelen!. Op 5 februari werd het eerste vaccin gezet door beeldendokter 
Jan Ellenbroek. Zijn beeld Wilhelmina gaf geen krimp! Lees UGCHELEN ZORGT op pagina 7. 

Uitgever: Bronkerk Ugchelen Woensdag 24 februari 2021 - 58e jaargang nr 4

de dagen lengen
alweer het zachte koeren
van tortelduiven

Nico van Dam

Ugchelse  haiku

Zó cool kan Ugchelen zijn!

Ugchelen beleefde weer een 
echte winter 
Bekijk de prachtige fotocollage 
van Johan van Veen. 

Zie pagina 5 >>

Kan Ugchelen zonder  
Dorpsraad? 
Een prangende vraag. Wat vind 
U daarvan?

Lees erover op pagina 11 >>

Column van Uwe Kijker 
Voor u uit de oude doos  
getoverd!

Lees maar op pagina 13 >>

In deze Bron o.a:

Tuinbeelden
EERSTE VACCINATIE

Brandweer Ugchelen is op zoek 
naar nieuwe collega’s die in  
Ugchelen wonen en/of werken. 
Daarvoor organiseert zij op don-
derdagavond 4 maart om 19.30 
uur een informatiebijeenkomst. 
Vanwege corona niet op de ka-
zerne, maar online via Teams. 
De bijeenkomst duurt ongeveer 
een uur. Ook al is het digitaal, het 
belooft een interessante bijeen-
komst te worden.

De brandweer rukt uit bij een grote brand of ernstig on-
geval. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar is het niet. Zij be-
staat voor 80 % uit vrijwilligers en om op sterkte te blijven 
zijn er continu nieuwe mensen nodig.  

Tijdens de bijeenkomst vertellen huidige brandweermen-
sen over het werk, waarom ze dit doen en wat het hen 
brengt. Uiteraard kunt u zelf vragen stellen. De brandweer 
zoekt mensen die overdag beschikbaar zijn, ook als het 
maar enkele uren zijn. Bijna iedereen combineert het 
brandweer zijn met een andere baan. Bij een melding ko-
men zij naar de kazerne om waar nodig hulp te verlenen. 

Om dit te kunnen blijven doen hebben wij jou nodig of 
iemand die jij  kent en hiervoor geschikt acht.

De brandweerorganisatie zorgt voor scholing, verzeke-
ring en financiële tegemoetkoming bij een oefening of 
calamiteit. Van de nieuwe collega’s wordt verwacht dat 
zij over een goede lichamelijke en geestelijke gezond-
heid beschikken. Verder is het van belang dat je, als je in 
loondienst werkt, toestemming hebt van je werkgever bij 
alarmering je werk te mogen verlaten.  

Aanmelden voor de bijeenkomst: www.brandweer- 
ugchelen.nl of werving@brandweerugchelen.nl
Kun je die dag niet, meld je dan toch aan 
om een individuele afspraak te maken.   

Meer informatie over de brandweer:  
www.bijdebrandweer.nl n.b. Er zijn ook vacatures bij de 
posten in Hoog Soeren, Uddel en Beekbergen.

Brandweer Ugchelen zoekt collega’s (m/v)

Foto Johan van Veen

Legpuzzel actie Pop up store.

Hebt u al uw puzzels al gelegd 
de afgelopen periode? Bent u toe 
aan een nieuwe uitdaging?  Bij de 
pop up store van de Waterloop-
leinmarkt hebben we puzzels die 
u op afspraak bij ons kan kopen. 
Voor degene die een puzzel koopt 
en er ook een retour doet, is een 
euro het wisselgeld.  Om de voor-
raad aan te vullen kunt u ook puz-
zels inleveren. 

Bel voor info met Hettie Wouda 
5221201. We bezorgen eventueel 
thuis.
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DE BRON
KERK- EN DORPSBLAD
Verspreiding in Ugchelen: 
om de 14 dagen huis-aan-huis
Oplage: 2800 exemplaren
De Bron digitaal: www.bronkerk.nl 
Opmaak: Lutim, www.lutim.nl 
Druk: VESO, www.vanelst.org 

Eindredacteur van deze Bron
Nico van Dam, tel. 3124044
Eindredacteur volgende Bron:
Chris de Winter, tel. 06-10917060 
Fotograaf van deze Bron:
Johan van Veen, tel. 5062373
Fotograaf volgende Bron:
Theo Logtenberg, tel. 5336253
Volgende Bron verschijnt op 10 maart  
Kopij via: ugchelendebron@bronkerk.nl 
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 1 maart 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, 06-10917060
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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Voorlopig blijft de lock-down van 
kracht. In die tijd worden de vierin-
gen in de Bronkerk alleen online 
gehouden. In de Onze Lieve Vrou-
wekerk kunnen 30 kerkgangers de 
viering bijwonen. Niet bekend is wat 
verder in de komende tijd mogelijk 
wordt. Houd daarvoor de websites 
van de verschillende kerken in de 
gaten. Als er mensen bij kerkdien-
sten aanwezig mogen zijn, moet u 
zich daarvoor wel aanmelden via:  
www.meevieren.nl
 
De kerkdiensten in de Bronkerk 
zullen via www.kerkomroep.nl di-
gitaal te beluisteren zijn. Via You-
Tube is de dienst ook met beeld te 
volgen.Raadpleeg de website van 
de Bronkerk (www.bronkerk.nl) 
voor actualiteiten.

Wat betreft de Emmausparochie 
kunt u voor informatie de website 
http://www.emmaus-apeldoorn.nl 
te raadplegen. De vieringen zijn 
ook online te volgen. De diensten 
in Randerode gaan voorlopig niet 
door.

Zaterdag 27 februari
ONZE LIEVE VROUWEKERK, 
Hoofdstraat 18, Apeldoorn
16.30 uur: Eucharistieviering; pas-
toor Hermens, Cantor, met mede-
werking van Lylian Huisman en 
Jeanette Niekus.

Zondag 28 februari, 2e zondag 
van de Veertigdagentijd
BRONKERK
10.00 uur: ds. E. van Iperen.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering; pas-
toor Hermens, met medewerking 
van Sostenuto.

Zaterdag 6 maart.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur: Eucharistieviering; pas-
tor Sebastian, Cantor, met mede-
werking van Dees de Bakker en 
Elni Vaassen.

Zondag 7 maart, 3e zondag van 
de Veertigdagentijd
BRONKERK
10.00 uur: World Vision, interactie-
ve dienst voor jong en oud.
ONZE LIEVE VROUWEKERK 
10.00 uur: Eucharistieviering; pas-
tor Sebastian, Credo.

Zondag 28 februari
Vanmorgen gaat ds Eline van  
Iperen voor. Het is de tweede zon-
dag in de veertig dagen tijd..
Uit Kind  op Zondag: Tussen he-
mel en aarde.
In de veertigdagentijd volgen we 
het project ‘Levensweg’ van Kind 
op Zondag.
Jezus gaat met drie van zijn leerlin-
gen een berg op. Boven op de berg 
worden Jezus’ kleren helder wit. 
Ook verschijnen Mozes en Elia, 
twee profeten uit vroeger tijden. En 
er klinkt een stem uit de hemel die 
zegt: ‘Dit is mijn geliefde Zoon.’
We lezen Marcus 9: 2-10

Diaconie collecte: Zending.
Uitgangscollecte: Stichting 
Present.

Zondag 7 maart
Deze morgen wordt de dienst ver-
zorgd door World Vision. Het wordt 
een interactieve viering voor jong 
en oud! Welkom voor de medewer-
kers! We zijn vol verwachting!
Uit Kind  op Zondag: Heilig huis.

In de veertigdagentijd volgen we 
het project ‘Levensweg’ van Kind 
op Zondag.
Jezus jaagt de handelaars en geld-
wisselaars weg bij de tempel. Hij 
zegt dat ze een markt maken van 
het huis van zijn Vader.
We lezen: Johannes 2: 13-22(25)

Diaconie collecte: World Vision.
Uitgangscollecte: Schuldhulp-
maatjes.

BEREIKBAARHEID 
PREDIKANTEN
Ds. Regina Davelaar: verlof tot 18 
maart
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

Met de start van de voetbal-
school bij Albatross op vrij-
dagavond is het idee ontstaan 
om ook kinderen vanuit het 
Asiel Zoekers Centrum aan de  
Christiaan Geurtsweg uit te no-
digen om hieraan deel te ne-
men. We dachten aan zo’n 4 a 
5 kinderen, maar na een inven-
tarisatie in het AZC hadden zich 
snel 15 kinderen in de leeftijd 8 
tot en met 13 jaar aangemeld 
voor de eerste training. Op 
vrijdagavond 5 februari was de 
eerste training en stonden er 18 
kinderen klaar bij het AZC om 
naar Ugchelen te fietsen voor 
hun eerste training. De trainers 
hadden diverse speloefeningen 
uitgezet met als afronding een 
onderling partijtje. Al snel waren 
alle kinderen fanatiek aan het 
trainen en gezien het enthou-
siasme van de kinderen zullen 
we de trainingen de komende 
maanden blijven aanbieden.

Tijdens de training bleek dat 
deze kinderen niet in het bezit 
zijn van de juiste kleding en 
voetbalschoenen om lekker te 
kunnen trainen. Op het gras is 
het toch lastig spelen op ge-
wone (sport)schoenen. Met het 
niveauverschil en fanatisme bin-
nen de groep zijn ook scheen-
beschermers noodzakelijk. In 
deze tijd is het lastig om bij de 
middenstand aan te kloppen 
maar er zijn gelukkig enkele 
winkels die wel willen sponso-
ren. 100% Voetbal wil helpen 
door een fikse korting te geven 
op voetbalschoenen. Er blijft 
dus nog wel een rekening te be-
talen. Daarom het verzoek om 
via de diaconie van de Bronkerk 
een gift over te maken zodat we 
deze kinderen maar ook nieuwe 
deelnemers aan deze trainingen 
kunnen voorzien van voetbal-
schoenen en sportkleding.

Graag uw gift onder vermel-
ding van “voetbalschoenen 
AZC” ten name van: Diaconie 
Prot. Gemeente te Ugchelen  
IBAN NL72 RABO 0103 1157 73
Bedankt alvast! 

Namens de Diaconie Bronkerk 
en UVV Albatross  

Kerkdiensten

Jezus bereidt zich voor op zijn na-
derend einde. En alles wat afleidt 
van de kern van zijn boodschap 

hoort daar niet bij thuis. Houd u het 
belangrijke in het oog?

BIJ DE DIENSTEN

Kinderen van het AZC 
voetballen bij Albatross.

Wat ben ik blij….
Als ik wandel over het Leesten,
met mistflarden als geesten.
Een hond piest tegen een polletje
en een konijn schiet in zijn holletje.
De wind zorgt voor rooie konen.
Wat ben ik blij dat ik hier mag  
wonen.

Henk Weltje Ugchelen

In de komende maand sparen we voor de Voedselbank o.a. houdbare 
zuilvelproducten. Ook andere houdbare producten zijn altijd welkom.
Zolang er online kerkdiensten zijn kunnen de producten afgeleverd wor-
den op zaterdagochtend van 9.00- 12.00 uur in de krat voor de garage-
deur aan de Karhulstraat 19. Alvast hartelijk bedankt.
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Ugchelen op z’n coolst

Meer winterfoto’s te zien op www.ugchelen.nu. Foto’s gemaakt door Johan van Veen
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We zorgen goed voor elkaar in deze tijd. We geven aan-
dacht aan onze ouderen, aan familie en aan onze buren. 
We letten extra op de eenzamen. En in deze wintertijd 
komt daar de zorg voor onze tuinvogels bij: we helpen 
hen de winter door. Maar vergeten we niet onze tuinbeel-
den? Op tochtige plekken staan zij vaak bloot aan koude, 
vocht, algen en virussen. En nu wij vaak binnenzitten, zijn 
zij eenzaam…  Dit keer aandacht voor onze tuinbeelden.

Op bijgaande foto ziet u de eerste Ugchelse vaccinatie 
van een tuinbeeld. U ziet u hoe beeldhouwer en beelden-
dokter Jan Ellenbroek zijn beeld Wilhelmina haar eerste 
vaccinatie toedient. Een primeur in Nederland en een 
voorbeeld voor heel Ugchelen!

Beelden vaccineren?
Ja, zeker! Voor de meeste mensen zijn beelden toch 
vrienden geworden. Een vertrouwde verschijning in uw 
tuin! U heeft er veel voor betaald en U zou het voor geen 
geld willen missen. Ze verdienen onze zorg. Juist nu!

Over de vaccinatievolgorde
Welke beelden dienen het eerst te worden gevacci-
neerd? U heeft de tijd. Over de overdracht van virussen 
van beeld naar mens is nog weinig onderzoek gedaan, 
omdat de risico’s op overdracht gering lijken. In veel ge-
vallen bent u zelf nog niet eens gevaccineerd. Heeft u de 
indruk dat het beeld zich opdringt (voordringt), dan kunt 
u maar beter tot vaccinatie overgaan. U bepaalt de prio-
riteiten. Heeft u meer dan één beeld, dan is de volgorde 
precair: uw voorkeur wordt immers duidelijk, ook voor de 
beelden! Voorkom dus een beeldenstorm.

Waarmee vaccineren?
Dat verschilt sterk per beeld. De beelden met meer volu-
me dient u bij voorkeur niet met een oplossing van honing 
of dierlijk vet te vaccineren. Dat middel is erger dan de 
kwaal: het beeld is al zo volumineus uitgevallen. Beter is 
een vaccinatie met lauw theewater, waarbij zwarte thee 
dan wel weer moet worden vermeden.

Een slank beeld 
kan sterk profi-
teren van een 
dosis honing, dat 
u heeft opgelost 
in water. Houten 
beelden houden 
van impregnatie 
met olie. Bronzen 
beelden daar-
entegen hebben 
heel weinig nodig. 
Een beetje boerenwormkruid opgelost in leidingwater zal 
toereikend zijn. Uw aandacht zal hen goed doen.

Kan ik het zelf?
Ja, de meeste beelden kunt u zelf vaccineren. Een speci-
alist is niet nodig. U kunt het zelf doen in de beslotenheid 
van uw eigen tuin. Dat is wél zo vertrouwd en geruststel-
lend voor uw beeld. U kiest een droog moment en bereidt 
het beeld erop voor. Wel zo gerust! U kent uw beelden 
het best en weet als geen ander wat ze nodig hebben. 
Een intiem momentje!

Is een mondkapje gewenst?
Een goede vraag.
U ziet dat dokter Ellenbroek bij het vaccineren geen 
mondkapje draagt. Ik heb hem daarop aangesproken. 
Ook hij is (nu) van mening dat, in alle gevallen dat het 
beeld een voorstelling is van een mens (m/v) vaccinatie 
met mondkapje wenselijk is. Bij een beeldengroep met, 
bijvoorbeeld, dolfijnen is dat niet nodig. Maar u bent vrij 
om anders te beslissen. Zelf zal ik bij mijn zingende kik-
kers geen mondkapje dragen.

Vraag De Bron om raad
Aarzel niet om uw specifieke vraag te stellen. Er is zo’n 
variatie in tuinbeelden! We zullen uw vraag met plezier 
aan de beeldendokter voorleggen.

Nico van Dam

We zitten volop in de winter! 
Ugchelen is wit gekleurd en 
de temperaturen zijn onder 
nul, ten tijde van het schrijven 
van dit stukje. Gelijk even een 
reden om aan te geven dat, 
ook nu we met z’n allen kun-
nen genieten van dit weer, we 
ons nog steeds aan de Co-
vid-maatregelen moeten hou-
den. Ik snap dat dat best lastig 
is als je lekker met je sleetje op 
pad gaat naar één van de vele 
heuveltjes in de buurt, of mis-
schien naar een watertje om te 
schaatsen, maar probeer daar 
wel rekening mee te houden 
en houdt afstand van elkaar.

De collega’s rukten afgelopen 
periode zeven keer uit om hulp 
te verlenen. Twee personen 
werden opgelicht via internet. 
Er vond een diefstal uit een 
auto plaats, alsmede ook een 
poging daartoe.

Ook werd er een accu uit een 
voertuig weggenomen en reed 
er iemand zonder rijbewijs. 
Om bij voertuigen te blijven: 
er  werd ook nog een parkeer-
probleem gemeld. De teller 
voor wat betreft het aantal ver-
dachte situaties bleef op twee 
steken. Tot slot werd er een 
vernieling van een buitenlamp 
gemeld en was wat jeugd bal-
dadig. 

In verband met de Covid is er 
nog steeds geen spreekuur in 
het Ugchelens Belang. Ik ben 
op de dinsdag zeker wel be-
reikbaar op het tijdstip van het 
spreekuur, 18.30 tot 19.30 uur 
en ik kan u ook ontvangen op 
het bureau aan de Europaweg 
79 in Apeldoorn.

Petra van Doorn
Twitter Polhurk

petra.van.doorn@politie.nl

   Politienieuws

Aandacht voor onze tuinbeelden
UGCHELEN ZORGT

Ik herinner mij, dat de generatie van onze ouders 
nog het gevoel hadden, dat als afval begraven was, 
het niet meer bestond. Een tovertrucje.

Ook herinner ik mij dat er in die tijd ronde grijze me-
talen afvalbakken bestonden. En wij werden inmid-
dels groot met kliko’s voor het afval. Afval bestaat 
niet meer volgens de vuilverwerkers. Afval is grond-
stof. Maar sinds onze sprengen weer bovengronds 
gebracht werden bleek dat het tovertrucje toch niet 
werkte. Allerlei stoffen variërend van glas tot plas-
tic en blik, en zelfs hele badkuipen, kwamen weer 
bovengronds. En restanten van die vervuiling zijn 
nu nog terug te vinden in de wanden van de spreng 
tussen Molecatenlaan en Richtersweg.

Jammer dat mensen daarnaast ook nog blik-
jes en karton in de openbare ruimte deponeren. 
Maar gelukkig zijn er nog dorpsbewoners door 
initiatieven van de Dorpsraad actief bij het op-
ruimen van die laatstgenoemde rommel. Pluim!  

We houden Ugchelen graag schoon!

Theo Tomassen

Ik herinner mijMarijn en Marinthe Sluiter in de sneeuw
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Om de tuin Jips huis staat 
een hoge heg. Daarbinnen 
is zijn speelruimte, veilig af-
geschermd. Op een dag ont-
dekt Jip een gaatje in de heg. 
Nieuwsgierig kijkt hij er door-
heen. Hij ziet een meisje, net 
zo groot als hij. Onbevangen 
zegt hij: “Ik ben Jip. Wie ben 
jij?” Ze blijkt Janneke te heten, 
en ze is Jips nieuwe buurmeis-
je. De kennismaking door het 
gaatje van de heg heen wordt 
het begin van iets nieuws: sa-
men spelen, avonturen beleven 
en vriendschap sluiten.

Zo gemakkelijk als de kennis-
making bij Jip en Janneke ging, 
gaat het niet altijd. Niet ieder-
een durft/ wil zijn nek door een 
denkbeeldig gaatje in de heg te 
steken om te ontdekken wie die ander aan de an-
dere kant is. Soms vormen mensen liever zelf een 
beeld van die ander, zonder hem/haar te vragen: 
“Wie ben je?”
Ik moet denken aan wat er gebeurde toen onze 
zoon vijf was en wij net verhuisd waren. Halverwe-
ge het schooljaar kwam hij in een nieuwe klas. De 
kleuters moesten op een bankje gaan zitten terwijl 
de juf iets vertelde. Alle kinderen zaten dicht tegen 
elkaar aan, naast hen was er een meter niets, en 
daarnaast zat onze zoon. Alsof ze dachten: “Jij 
bent nieuw, jij bent anders, wij moeten jou niet”.

Als er één ding is dat we met zekerheid over God 
kunnen zeggen, dan is dat: God is altijd anders. Hij/
zij(?) valt nooit samen met de beelden die wij, aan 
onze kant van de heg, van hem maken. Al te ge-
makkelijk denken we precies te weten wie en hoe 

God is. Al te gemakkelijk aanbidden we ons zelf-
gemaakte beeld van God (en daarmee onze eigen 
ideeën, ons eigen gelijk), of zeggen we tegen dat 
beeld: “Jou moeten we niet”.
Niet voor niets staat er in de Tien Geboden: “Maak 
geen beeld van Mij”. Dat betekent niet dat hout-
snijwerk of schilderkunst uit den boze is, maar dat 
betekent dat God niet vastgepind wil worden op 
hoe jij denkt dat hij is. God is altijd anders. Geef 
hem/haar(?) daarom de ruimte om anders, zichzelf, 
te zijn. En geef jezelf de ruimte om door het gaat-
je van jouw heg heen te kijken. Wie weet wacht 
je daar een bijzondere ontmoeting, laat God zich 
daar zien, anders dan jij dacht. En wordt dat het 
begin van iets nieuws, iets verrijkends, iets waar 
toekomst in zit. Voor alle betrokkenen.

Ds Eline van Iperen

Het is alweer een jaar geleden dat een groep ge-
meenteleden vanuit de Bronkerk in Moldavië is ge-
weest. Ook in Moldavië heeft corona hard toegesla-
gen en dat maakt het onverstandig nu naar dit land 
af te reizen.  De plannen om in mei en/of in de zomer 
te gaan zijn er nog wel, maar voorlopig wachten we 
eerst af.

De kou heeft in Moldavië gevolgen die verder gaan 
dan alleen veel kou en veel sneeuw. In een ge-
middelde winter verstookt een Moldaaf ongeveer 2 
maandsalarissen aan hout! Vermeldenswaard is dan 
ook een financiële toezegging, die de werkgroep 
heeft gekregen om hout en voedselpakketten uit te 
delen in het dorpje Neculǎieuca. Door die financiële 
toezegging is er inmiddels 50 m3 hout gekocht. Dit 
is in de afgelopen weken samen met voedselpakket-
ten verdeeld onder de mensen in het dorp. 

Kortom er gebeurt veel en hulp is nog steeds hard 
nodig. Het fysiek in Moldavië de handen uit de mou-
wen steken en meewerken aan de bouw van het kin-
derhuis kan nu even niet maar via een gift voor Casa 
Speranta kan dat wel. Zie voor meer informatie de 
website van de Bronkerk, diaconaal project.

Wie ben je?
OVERWEGING

Vanuit de Protestantse Kerk in 
Nederland sturen gemeentele-
den paasgroeten aan gevange-
nen in Nederland en Nederland-
se gevangenen in het buitenland. 
Ook de Bronkerk doet mee aan 
de paasgroetenactie. 
Omdat we elkaar nauwelijks kun-
nen ontmoeten, liggen de kaar-
ten nu klaar bij de ingang van de 
kerk. U kunt deze ophalen tijdens 
de opening van de kerk op vrijdag 
26 februari van 19:00 tot 20:00 
uur.

Voor gedetineerden is het be-
moedigend als ze kaarten krij-
gen, zeker als daar ook nog 
iets persoonlijks op staat. “Post 
ontvangen is voor gevangenen 
één van de weinige verbindingen 
met ‘buiten’. “Het is belangrijk dat 
´buiten´ naar ´binnen´ komt, het 
is de verbindingslijn van de kerk 
van Christus. Jezus zelf gaf ons 
de opdracht om om te zien naar 
gevangenen.” Ook al weet u niet 
precies wie deze kaart ontvangt, 
toch mag u ervan overtuigd zijn 
van het feit dat het de gedetineer-
den erg goed doet wetende dat er 
om hen gedacht wordt als men je 
door een kaart een hart onder de 
riem steekt.

U kunt uiteraard ook zelf uw ei-
gen kaart sturen naar het centrale 
adres:
Protestantse Kerk in Nederland
T.a.v. Paasgroetenactie
Postbus 8504
3503 RM  Utrecht

Vermeld een mooie groet en uw 
naam  (niet uw adres!) op de 
kaart. De kaarten kunnen t/m 
5 maart worden opgestuurd. 
Ze worden daar gesorteerd en 
verdeeld over alle penitentiaire 
inrichtingen in zowel Nederland 
als in het buitenland. Wilt u meer 
weten over de actie, kijk dan op 
bronkerk.nl

We hopen dat velen van u paas-
groeten zullen sturen!

wo 24 febr:  1 Petrus 5:1-14
do 25 febr:  Psalm 38
vr 26 febr:  2 Petrus 1:1-11 
za 27 febr: 2 Petrus 1:12-21
zo 28 febr:  Psalm 99 
ma 1 maart:  2 Petrus 2:1-10a
di 2 maart: 2 Petrus 2:10b-22
wo 3 maart:  2 Petrus 3:1-9
do 4 maart:  2 Petrus 3:10-18
vr 5 maart:  Psalm 19 
za 6 maart:  Jozua 1:1-9 
zo 7 maart:  Jozua 1:10-18 
ma 8 maart:  Jozua 2:1-14 
di 9 maart:  Jozua 2:15-24

Paasgroetenactie 2021

Uit de Bijbel

Moldavië Met Levensweg 
op weg naar Pasen 

In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen. Met 
het gezinsboekje Levensweg kun je daar elke dag aan-
dacht aan besteden met verhalen, spelletjes en nog veel 
meer. Het centrale thema is “Levensweg”. Jezus ging 
op aarde een weg van vreugde, maar ook van verdriet. 
Met Pasen vie-
ren we dat zijn 
weg niet eindig-
de in de dood: 
God maakte 
een nieuw be-
gin. Zijn levens-
weg is nooit 
a f g e l o p e n ! . . 
We wensen de 
gezinnen veel 
inspiratie toe. 
Even kijken en 
luisteren wat 
het inhoudt? 
Ga dan naar:  
https://youtu.be/
qOkdfKHsAO0
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Als u afgelopen zondagen de kerkdiensten niet 
alleen met geluid, maar ook met beeld hebt 
gevolgd, is u misschien een bijzonder bord op 
een schildersezel voor in de kerk opgevallen. 
Dat bord is gemaakt door Hettie en Tom Wou-
da in opdracht van de Pastorale Raad. Hierop 
worden allerlei inspirerende teksten gehangen, 
in verschillende formaten. Er zijn meerdere 
exemplaren per item. Het is de bedoeling dat 
bezoekers van de kerk, een tekst die hen aan-
spreekt er af mogen halen om mee naar huis te 
nemen. Dat kan op de vrijdagavond als de kerk 
open is van 19.00 uur tot 20.00 uur. Maar als 
straks, na de Corona, de kerk en de zalen weer 
volop bezet zijn, mogen alle bezoekers van 
de kerk en de Duiker hiervan gebruik maken.  
 
De tekst ́ Ik geloof´ op deze pagina is een van de  
teksten op het inspiratiebord.

Het hing al even in de Ugchelse 
‘bestuurslucht’. Na de wijkra-
den in Apeldoorn-Zuid, De Ma-
ten en Zevenhuizen-Zuidbroek 
heeft ook de Dorpsraad van 
Ugchelen besloten om de stek-
ker er uit te trekken. In Bron 
3 word ik als lezer geconfron-
teerd met het unanieme besluit 
van de Dorpsraad om ‘op te 
stappen’.  Ik ruik onraad, hier 
moet meer aan de hand zijn, 
ga op speurtocht. Het kan er bij 
mij niet in dat een Dorpsraad, 
die jarenlang als buffer tussen 
de bewoners en de gemeente 
fungeerde,  zo maar opstapt. 
Daar moet meer aan de hand 
zijn! 
In mijn speurtocht raak ik al 
snel verstrikt in de ambtelijke 
wartaal. Ik lees dat de ‘Verorde-
ning DWR’ wordt ingetrokken, 
er komt een nieuwe ‘subsidie-
regeling Gebiedsparticipanten’. 
Het is allemaal een gevolg van 
de ‘Participatiewet’ waardoor 
de ‘burgerinspraak’ wordt ‘ge-
individualiseerd’. Begrijp ik het 
goed? Wil de gemeente af van 
de lastige Dorpsraad (en ande-
re wijkraden) met als argument 
mij, als inwoner van Ugche-
len, meer inspraak te geven? 
Ik lees ergens dat één van de 
Apeldoornse politieke partijen 
dit moderniseren noemt! Bo-
vendien als er een nieuwe sub-
sidieregeling komt zal er ook 
wel een bezuiniging bij horen. 
En ja hoor, die zit volgens de 
motivatie van de Dorpsraad in 
de halvering van de subsidie! 
En wat te denken van ‘Gebied-
sparticipanten? Ben ik niet ge-
woon inwoner van een dorp, 
die zich kan vinden in de Cen-
trumVisie van de Dorpsraad als 
ze zegt dat het ‘dorpse karak-
ter’ behouden moet worden?
Het lijkt er op dat het gemeen-
tebestuur de invloed van de 
verschillende Wijk- en Dorps-
raden wil terugdringen door 
zogenaamd te moderniseren, 
individualiseren en democrati-
seren. Ja, ja, … als ik het goed 
lees is het een bezuinigings-
slag die gemaakt wordt. 
Volgens mij is het anders: indi-
vidualisering, het recht van de 
sterkste, de beste lobbyisten  
nemen het stuur in handen.
Ik ruik onraad, (be)stuurloos-
heid.

Dorps(on)raad!?

Inspiratiebord

Kan Ugchelen zonder de Dorpsraad (DR)?
In de Bron van 10 februari zat een bijlage waarin werd 
uitgelegd waarom het huidige bestuur unaniem haar 
functie neerlegt, of zoals ze schreven ” haar positie 
beschikbaar stelt” . Als er zich geen nieuwe bestuur-
ders melden moet de vereniging DR worden opgehe-
ven. 

De bestaande DR voldoet niet automatisch aan voor-
waarden van de nieuwe subsidieregeling Gebiedspar-
ticipatie, die de oude Verordening Dorps- en Wijkra-
den vervangt.
Wat merkt Ugchelen er nu van als we geen DR (met 
budget) meer hebben, wat gaat er dan veranderen?  

Ik geef een paar voorbeelden: 
Er worden geen informatieavonden gehouden door 
DR. Avonden die werden gebruikt om informatie te 
delen, meningen van inwoners te pijlen en indien no-
dig direct aan de slag te gaan. Hartveilig Ugchelen, 
de Beektuin en de Zwerfvuilactiviteit zijn zo gestart. Er 
worden geen nieuwe ideeën gepolst – heeft Ugchelen 
belang bij Naoberschap?  Er is geen geld meer om 
bestaande activiteiten te helpen  – geen koffie  voor 
de Zwerfvuilophalers , de Sprengenschoonmakers 
of deelname aan de Nieuwjaarsreceptie.  Ook geen 
nieuwe plantjes voor de Beektuin of Ugchelen Bloeit! 
Er komt geen nieuwe winnaar van de Dorpsprijs, met 
beeldje en een boom met naambordje in het park. 

Ook geen digitale DR nieuwsbrief, die voor Coro-
na-tijd, zeker eens per twee maanden verscheen. De 
gemeente gaat ons nu, als proef in 2021, driemaal 
een nieuwsbrief sturen.

Door de jaren heen heeft de DR nieuwe initiatieven 
ondersteunt, niet met grote bedragen maar net vol-
doende om de Theaterstraat, de Kunstroute het Re-
paratieCafé dat eerste zetje te geven om daarna op 
eigen benen door te kunnen. Dat kon vanwege het 
ons-kent-ons gevoel, de bekendheid met wat er leeft, 
het netwerk in het dorp. Natuurlijk er gebeurt ook heel 
veel goeds zonder de DR, maar het lijkt mij de moeite 
waard om te brainstormen over wat er nodig is om 
dit platform te bewaren. Het kan in een andere vorm, 
alles is m.i. bespreekbaar maar opheffen van de DR 
zonder een goed en volwaardig geregelde opvolging 
is NIET GOED VOOR UGCHELEN.

Wie ideeën heeft, mee wil brainstormen en wil bij-
dragen aan de discussie nodig ik uit om me dat te 
laten weten via wilma.pothoven@gmail.com /  06-
22260009.  

Ik hoop op een goede respons!

Wilma Pothoven, oud secretaris DR en (trotse)  
winnaar van Dorpsprijs Ugchelen 2016

Ik geloof

Ik geloof dat ik op deze aarde ben
om iets moois, iets goeds
van mijn leven te maken.
Ik geloof dat ik de verplichting heb
iets moois van deze aarde te maken,
speciaal ook voor anderen.
Ik geloof, dat ik met volle teugen mag genieten
van alles wat deze aarde te bieden heeft,
maar nooit ten koste van een ander.
Ik geloof dat ik naar de geest van Christus
moet leven en mijn medemens
de hand moet reiken,
door met hem mee te leven,
en hem begrip en liefde te tonen.
Ik geloof, dat ik door zó te leven
mijn leven zin geef; en dan
is het leven waard geleefd te worden.
Amen
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DREVEN.
De vorige keer heb ik het over de namen van wegen ge-
had, maar ik heb niet over de hoedanigheid van de stra-
ten en lanen gesproken. Behalve dan, en dat zult u wel 
met mij eens zijn, dat de straten in Ugchelen soms wel 
héél erg dorps aandoen, vanwege het grind aan beide 
zijden. Grind heeft het nadeel, dat je beter een eindje om 
kunt lopen, als je al moeilijk loopt, of er met een kinder-
wagen door moet. Als je moeilijk loopt, moet je er maar 
niet uitgaan en je boodschapjes thuis laten brengen. Dat 
thuisbrengen is een typische eigenschap van Ugchelen, 
wat je in niet in veel andere delen van ons land zult tegen-
komen. Leve onze dorpsgrutters!
Hoe het achter een kinderwagen moet, weet ik niet zo 
goed. Op de rijbaan lopen? Lanen, heb ik vroeger ge-
leerd, zijn wegen met aan beide zijden bomen. Dat heb-
ben we wel in Ugchelen; bomen langs de weg, eh.... laan. 
Zoiets wordt in goed Nederlands ook een dreef genoemd. 
Als u dus langs Ugchelense dreven zwalkt, komt u wel-
licht ook langs mijn voordeur. Het woordje dreef is echter 
een heel ouderwetse benaming. De weg, waarlangs de 
boeren hun vee ‘s morgens van stal dreven naar de wei 
en ‘s avonds weer terug, werd de dreef genoemd. Nu 
vind je dreven genoeg in de Maten, dus houd ik het voor 
Ugchelen maar op lanen. Dat staat een beetje duurder.
Lanen, dat weet u nog wel, waar vroeger Lotje heeft le-
ren lopen van Leentje. Nu is dat niet goed meer mogelijk; 

zeker niet in Ugchelen, waar het verkeer met dodelijke 
precisie langs de grens van het grind en het ZOAB: Zeer 
Open Asfalt Beton raast. Snapt u dat nou, sommige men-
sen hebben nog steeds niet gehoord, wat zeer open as-
falt is. Die zijn zeker nog nooit in Ugchelen geweest! Wij 
hebben in Ugchelen al jaren zeer open asfalt. Ik zie de 
twijfelrimpels in uw voorhoofd trekken. Ik zeg dit echter 
niet zomaar; ik heb namelijk gelezen, dat zeer open asfalt 
erg onderhoudsarm asfalt met gaten is. Als het regent, 
komt het regenwater in die gaten. Bedenk wel en dat 
stond niet in het artikel, dat als u loopt en er rijdt dan een 
auto langs u, dan bent u in één klap van onder tot boven 
net zo nat als een verzopen kat. Als het regent en u gaat 
met de auto, zet uw oogkleppen op en uw ruitenwissers 
in de wis-was stand. Jammer dan voor die enkele fietser 
of voetganger. Maar als het ijzelt, is het ‘t allergladst in 
Ugchelen dan waar ook. Gaat u met de fiets of bent u 
lopend, mag ik u adviseren: ga in géén geval de deur uit.
Dit alles overpeinzend, vind ik het toch jammer, dat we in 
Ugchelen geen “dreven” hebben.

“Uwe Kijker”

Om de kei 030.  (22-02-1995)
COLUMN VAN UWE KIJKERKerstverlichting is, als het tegen 

de kerstdagen loopt geweldig, 
heel Ugchelen is getooid met 
verlichte kerstbomen, overal in 
tuinen is verlichting aangebracht, 
het is exclusief voor deze tijd van 
het jaar.

Tot mijn verbazing zijn er mensen 
die tot op de dag van vandaag, 16 
februari, nog steeds kerstverlich-
ting in hun tuin iedere avond aan-
doen. De exclusiviteit van wat het 
zo apart maakt volkomen nege-
ren, dat is heel jammer. Je komt 
het met name tegen in volkswij-
ken maar die vind je niet in deze 
plaats, dacht ik. Ik hoop dat deze 
trend geen gewoonte wordt.

Met vriendelijke groet,
Trudi Weijs

Ingezonden

In een 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 en op www.boekscout.nl

Advertenties:
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