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In deze Bron o.a:

Nieuwe verkeersdrempels in
Ugchelen
Hardrijders opgelet: er liggen
sinds kort verkeersdrempels op de
Ugchelseweg en de Hoenderloseweg.
Lees verder op pagina 5 >>
Geslaagde actie voor kinderen
uit AZC
De diaconie van de Bronkerk en
UVV Albatross melden dat er gul
is gegeven voor een inzamelingsactie. Hierdoor kunnen kinderen
uit het AZC voetballen in een
goed tenue.
Lees verder op pagina 5 >>
Bloembakken bij de Bronkerk
De Bronkerk maakt een frisse
start van het voorjaar: diverse
bloembakken fleuren de ingang
op.
Lees verder op pagina 9 >>
In gesprek met de wethouder
Vragen of opmerkingen over het
wonen in Ugchelen? Vrijdag 21
mei is het weer mogelijk om te videobellen met gebiedswethouder
Jeroen Joon.
Lees verder op pagina 9 >>
‘Indringer’ gesignaleerd op
Klompenpad
De Amerikaanse rivierkreeft, een
zogenoemde evasieve exoot,
werd onlangs gesignaleerd op
een naburig Klompenpad.
Lees verder op pagina 11 >>

Ugchelse tanka
zwijgen op afstand
nee, gesproken wordt er niet
in de wachtkamer
alleen de ventilatie
laat nog van zich horen
Nico van Dam

Moois voor moeder

KONINGSDAG ANDERS

Oranjegebak voor de zorg
Evenals het afgelopen jaar was het
helaas niet mogelijk om het traditionele Oranjefeest in de Apeldoornse binnenstad te organiseren.
Toch vond Stichting Oranjefeesten
Apeldoorn dat Koningsdag niet ongemerkt voorbij mocht gaan en was
van mening dat je, juist nu, deze
dag wel met elkaar moet vieren.
De Stichting regelde samen met de
gemeente Apeldoorn en zes zorgorganisaties gebak voor bewoners en
medewerkers. “Corona is zowel aan
de bewoners als medewerkers niet
onopgemerkt voorbij gegaan. Zij
verdienen daarom een steuntje in
de rug in de vorm van oranjegebak,”
aldus de stichting.
Op 26 april in de vroege ochtend startte bakkerij van de
Wal Jolink met de productie van de 3960 oranjegebakjes.
Aan het begin van de middag gingen de ‘gebakkoeriers’
op pad om in totaal 33 locaties te bevoorraden. Locatie
Randerode van Zorggroep Apeldoorn en Omstreken was
er een van. Medewerkers van het UITbureau Zorggroep
Apeldoorn e.o. namen het gebak, rekening houdend met
de Coronaregels, met dank voor dit heerlijke gebaar, in
ontvangst.

kelijk. We hebben elkaar hard nodig samen ben je sterker! Dat hebben jullie de afgelopen tijd door Corona allemaal dagelijks meegemaakt. Met jullie dierbare naasten,
je kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden. Indrukwekkende ervaringen. Herinneringen en verhalen. Hoe
kwetsbaar afhankelijk, maar ook, hoe nodig voor anderen kun je zijn. Daarom op deze speciale dag, Koningsdag 2021, een klein gebaar van ons naar jullie. Om op
deze dag samen te zijn en te beginnen met Oranjegebak.
Een moment van gezelligheid en aandacht voor elkaar!”

De oranjegebakjes gingen vergezeld van een flyer met
een bericht voor bewoners, verzorgers en begeleiders:
“Alleen redt je ’t niet en is het leven en je werk niet gemak-

Op de verpleegafdelingen werd de versnapering op Koningsdag uiteraard enthousiast ontvangen door bewoners en medewerkers.

Bloesems beloven lekkere vruchten
De Ugchelen Bloeit! tuin op de hoek Bogaardslaan – Hulkestein heeft in februari nieuwe fruitboompjes aangeplant
gekregen. Deze kwamen uit een fruitbomen-haag in het
Zuiderpark, waar ze verwijderd moesten worden. Deze
appels-, peren- en pruimenboompjes lieten een groot deel
van hun wortelgestel achter maar dat deerde ze blijkbaar
niet. Ze zijn allemaal in bloei gekomen en de bloesems zijn
prachtig. Zelfs de nachtvorst lijkt er geen nadelige invloed
op te hebben. Als het zo doorgaat kunnen we straks lekkere vruchten verwachten.
Op de oproep voor een regenton (in De Bron van 10 maart)
is direct gereageerd. Binnen een dag waren er twee regentonnen beschikbaar. En – als grote verassing – een envelop met € 100,- van een anonieme gever om een regenton
te kunnen kopen. Dat geld is nu gedeeltelijk gebruikt om
de regentonnen goed op elkaar te laten aansluiten en voor
een gieter. Er komt vast nog wel iets om de hoek wat de
tuin nog nodig heeft en we nu zelf kunnen kopen. We bedanken deze gulle gevers van harte!
Voor het eerst is er een beroep gedaan op het “groen-initiatieven” budget van de gemeente. Alle aanwezige planten
waren allemaal gekregen maar om de uitbreiding goed
aan te planten, was er niet genoeg aanbod. Het nieuwe
gedeelte ligt voor een deel in de schaduw en daar kan niet
elke plant goed tegen. Het team, inmiddels bestaande uit 9

omwonenden, is blij met de gekregen planten en met de compost en de boomschors om de
paden te bedekken.
Er zijn inmiddels ook diverse zaden van eenjarige planten
gezaaid en er is ook het nodige al voor-gezaaid : dat wordt
na de “IJsheiligen” aangeplant. Vanaf die tijd wordt er weer
eenmaal in de week ’s avonds in de tuin gewerkt. Elke
week op een andere avond, beginnende op maandag 17
mei om 19:30 uur. Kom eens gezellig langs, een praatje
maken kan ook op de 1,5 meter!

Foto: Dirk Reiding

DE BRON 05-05-2021
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
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 19 mei
Kopij via: ugchelendebron@bronkerk.nl
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 10 mei 19 uur
Coördinator advertenties:
Teun van Amersfoort, tel. 5411491
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
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
Huisartsenpraktijk Ugchelen
M. Flenter-Tiemessen, T. Rekveldt en
I. Roodenburg-Nouwen
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
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Home & Garden verkoop
Waterloopleinmarkt

Bent u op de mooie dagen van
het voorjaar al bezig in uw tuin
en keek u ook altijd uit om te
shoppen bij de Home & Garden
kraam van de Waterloopleinmarkt? Door de huidige Corona
regels kan de gewone Waterloopleinmarkt niet doorgaan,
maar we organiseren in mei wel
een tuinartikelen en planten verkoop. Daarom vraagt het team
van de Home & Garden kraam
van de Waterloopleinmarkt naar
stekjes, zaailingen, tuinbloempotten, kleine tuin accessoires,
kweekbakjes, gereedschap etc.
Natuurlijk organiseren we de
verkoop zo dat het coronaproof
is en we hopen dat u ons wilt
helpen. Dus gaat u aan het werk
in uw tuin en scheurt u uw vaste planten of hebt u zaailingen
of zomerbloeiers over, of hebt u
iets voor onze Home & Garden
verkoop neem contact op: Hettie
Wouda Tel: 5221201

Voedselbank

In de maand mei sparen we voor
de Voedselbank blikken of potten groenten, soep, pak aardappelpuree e.d.
Ook andere houdbare producten zijn altijd welkom. Zolang de
kerkdiensten online of met een
beperkt aantal bezoekers zijn,
kunnen de producten ook afgeleverd worden op zaterdagochtend van 9.00- 12.00 uur in de
krat voor de garagedeur aan de
Karhulstraat 19.
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Kerkdiensten
Voorlopig blijft de lock-down van
kracht. In die tijd worden de vieringen
in de Bronkerk alleen online gehouden. Mocht in de komende periode
deze situatie veranderen dan vindt
u op de website van de Bronkerk.
de meest actuele informatie. In de
Onze Lieve Vrouwekerk 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. De vieringen zijn ook online te volgen. Als er 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. Voor het volgen van
de dienst met beeld kunt u op de website van de Bronkerk een link vinden
naar Bronkerk Ugchelen – YouTube.
Raadpleeg de website van de Bronkerk (http://www.bronkerk.nl) voor
actualiteiten. Wat betreft de diensten
in Randerode melden wij dat deze
voorlopig nog niet doorgaan.
Zondag 9 mei
BRONKERK
09.30 uur: ds. C. Baas, Apeldoorn..
ONZE LIEVE VROUWEKERK,
Hoofdstraat 18, Apeldoorn.
11.00 uur: Eucharistieviering; pastoor
Hermens, Gregoriaans.
Donderdag 13 mei - Hemelvaart
BRONKERK
09.30 uur: Werkgroep Vieren.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering, pastoor
Hermens en diaken R. Dashorst, Credo cantores.

Zondag 16 mei
BRONKERK
09.30 uur: ds. A. R. Davelaar met
jeugdkoor Gospelkidz.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering; pastoor
Hermens, Credo.

BIJ DE DIENSTEN
Zondag 9 mei
Vanmorgen gaat ds Corma Baas uit
Apeldoorn voor. Zij is nieuw in de
Bronkerk, we heten haar daarom van
harte welkom!
Uit Kind op Zondag: Om te bewaren.
Jezus heeft een opdracht voor zijn
leerlingen: Heb elkaar lief, zoals ik jullie heb liefgehad. Hij noemt hen vrienden – geen slaven of knechtjes, maar
echte vrienden.
We lezen Johannes 15: 9-17
Diaconie collecte: Eigen diaconie.
Uitgangscollecte: Sant’Egidio.
Donderdag 13 mei. Hemelvaart
Zoals al meerdere jaren de gewoonte
is geworden, wordt op Hemelvaartsdag een viering in de vorm van een
morgengebed verzorgd door de
Werkgroep Vieren. Voorafgaand aan
de viering is er een wandeling, die
Corona-proof is. Zie voor verdere informatie de website van de Bronkerk
of de Digitale Nieuwsbrief.
Zondag 16 mei.
Vanmorgen is een feestelijke dienst
met ds Regina Davelaar als onze
voorganger. Het jeugdkoor Gospelkidz werkt mee aan de dienst. Zij zouden al eerder komen, maar dat kon
toen vanwege Corona nier doorgaan.
Deze zondag is er een nieuwe kans!

Hemelvaart, kunnen we er dit jaar
weer buiten van genieten?
Thema: Ik wens jou
Het is vandaag de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. Jezus is naar
de hemel gegaan en de Heilige Geest
is nog niet naar de aarde gekomen.
De leerlingen lijken wel alleen gelaten
door Jezus... Voordat Jezus wegging
heeft Hij zijn leerlingen gezegend.
Wat betekent dat? En kan je zelf ook
iemand zegenen? Daar gaat het vanochtend over.
We lezen: Lucas 24:49-52
Diaconie collecte: Ugchels porject.
Uitgangscollecte: Sant’Egidio.
BEREIKBAARHEID PREDIKANTEN
Ds. Regina Davelaar: bij voorkeur op
maandag, dinsdag en donderdag –
06 1283 7524
Ds. Eline van Iperen: bij voorkeur ’s
morgens op maandag tot en met
vrijdag - 055 8438214
MELDPUNT BIJ OVERLIJDEN
Marinus Ditzel, tel. 06-3482 7579
b.g.g. Ans van Amersfoort, tel.
06-5558 8273

Pelgrimeren op Hemelvaartsdag

Uit de Bijbel
wo 5 mei
do 6 mei
vrij 7 mei
za 8 mei
zo 9 mei
ma 10 mei
di 11 mei
wo 12 mei
do 13 mei
vrij 14 mei
za 15 mei
zo 16 mei
ma 17 mei
di 18 mei

Ezechiël 38:1-13
Ezechiël 38:14-23
Ezechiël 39:1-16
Ezechiël 39:17-29
Jozua 23:1-16
Jozua 24:1-13
Jozua 24:14-28
Jozua 24:29-33
1 Johannes 4:1-10
1 Johannes 4:11-21
1 Johannes 5:1-12
1 Johannes 5:13-21
Ezechiël 40:1-16
Ezechiël 40:17-37

Traditiegetrouw gaan we vóór de viering op Hemelvaartsdag, die dit jaar valt op donderdag 13 mei,
dauwtrappen. We verzamelen tussen 8:00uur en
8:15uur bij de kerk (buiten) en vertrekken in tweetallen voor een wandeling van ongeveer een uur. Na
afloop staat er buiten koffie en een krentenbol voor je
klaar en om 9:30uur begint de viering. Thema van de
ochtend: als pelgrim onderweg.
U kunt zich opgeven voor de wandeling door een
mail te sturen naar: secretarisWV@bronkerk.nl. We

hopen dat de viering door 30 mensen bezocht kan
worden. Hoe u zich daarvoor op moet geven staat
vermeld op de website van de Bronkerk.
Kijk voor de meest actuele informatie in de DNB of op
de website www.bronkerk.nl.
We kijken er naar uit om elkaar op deze manier te
ontmoeten. Van harte welkom!
Commissie Werkgroep Vieren
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Rond de dertig en
kankerpatiënt?

Bij Stichting ‘kLEEF! - inloophuis
voor mensen die zelf kanker hebben (gehad) of met deze ziekte
worden geconfronteerd - komt
regelmatig de vraag binnen of er
meer mensen rond de dertig zijn
met kanker of dit hebben gehad.
Mensen geven aan behoefte te
hebben aan het uitwisselen van
ervaringen. Denk aan vragen over
bijvoorbeeld het gezin, relatie, werk
of emoties. Misschien heeft u ook
de behoefte om anderen te ontmoeten die in dezelfde situatie zitten. Dan bent u meer dan welkom.
Binnenkort starten we bij Stichting
‘kLEEF! een gespreksgroep voor
mensen tussen de 25 jaar en 35
jaar om onder professionele begeleiding met elkaar ervaringen uit te
wisselen.
Wat: ontmoetingsbijeenkomst voor
mensen tussen de 25 en 35 jaar
Waar: inloophuis Stichting ‘kLEEF!,
Vosselmanstraat 4, Apeldoorn
Kosten: geen, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld
Aanmelden: Mail naar info@stichtingkleef.nl of bel met telefoonnummer (055) 576 26 76
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UGCHELENS BELANG

Online algemene ledenvergadering
De overheid heeft speciale wetgeving in het leven
geroepen om besluiten genomen in een digitale algemene ledenvergaderingen (ALV) rechtsgeldig te verklaren. De statuten van Ugchelens Belang kennen alleen een algemene ledenvergadering waarbij ieder lid
fysiek aanwezig moet kunnen zijn. Bijeenroepen van
zo’n ALV is op dit moment verboden. Omdat zowel in
het voorjaar als in het najaar van 2020 de algemene
vergadering is uitgesteld heeft het bestuur nu moeten
besluiten om gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheid om een digitale ALV te houden op donderdag 27 mei om 19:30 uur. De belangrijkste reden om
dit te doen is om de bestuursleden officieel te (her)

benoemen, zodat UB een door een ALV benoemd en
rechtsgeldig bestuur behoudt. Het bestuur hoopt van
ganser harte dat de ALV in het najaar van 2021 op de
gebruikelijke manier in het dorpshuis gehouden kan
worden.
Vanwege de voorbereidingen zullen de leden die
willen deelnemen aan deze digitale ALV zich vooraf
moeten aanmelden.
Nadere informatie met de uitnodiging, agenda en bijbehorende stukken, is vanaf 20 mei op de website
www.ugchelensbelang.nl te vinden.

Verkeersdrempels remmen hardrijders af
Nieuwe verkeersdrempels op de Ugchelseweg en Hoenderloseweg. Maar zijn ze wel hoog genoeg?

Appeltaart voor
Zonnebloemgasten

Voor de gasten van Zonnebloemafdeling “De Dorpenstreek”
kreeg Bevrijdingsdag 2021 een
extra feestelijk tintje: zij ontvingen een heerlijke appeltaart! De
appeltaarten werden gedoneerd
door Albert Heijn Van den Heuvel
in Ugchelen. De gasten in Ugchelen en Beekbergen waren blij
verrast toen de afdelingsvrijwilligers met de feestelijk ingepakte
appeltaarten bij hen voor de deur
stonden.
Zonnebloemafdeling
“De Dorpenstreek” bedankt Albert Heijn van den Heuvel van
harte voor de lekkere traktatie!

Jeugd Buurt Bibliotheek
De Bouwhof gaat sluiten

Sinds 2012 is er een Jeugd
Buurt Bibliotheek gevestigd in
de Bouwhofschool. Het gebouw
gaat dicht en de school verhuist samen met de Touwladder
naar de nieuwgebouwde brede
school aan de Bogaardslaan.
Zowel in de Touwladder als in de
Eloyschool is geen ruimte om de
J.B.B. te huisvesten. Als vrijwilligers hebben we actief meegedacht aan een alternatieve plaats
voor de bieb. We hebben altijd
met heel veel plezier de jonge lezertjes (én hun ouders) wegwijs
gemaakt in de jeugdbieb en de
jeugdbibliotheek draaiend gehouden. Helaas, de deuren sluiten....we zullen ‘onze kinderen’
en hun ouders missen!

Foto: Dirk Reiding

Trots op Ugchelen
Bovenstaande tekst leen ik even uit het verzamelboek van onze plaatselijke grutter. Enkele weken
geleden stond er in de Bron het verzoek om via de
diaconie kinderen uit het AZC te sponseren met geld
voor een voetbaltenue. Na deze publicatie ontvingen we al snel een mailtje van de diaconie dat er
gul werd gegeven voor deze actie. Super en bedankt
alle gevers! Fijn dat in dit mooie dorp zoveel mensen
wonen die op deze wijze helpen om voetballen op
echte voetbalschoenen en in voetbaltenue voor de
kinderen uit het AZC mogelijk maken.
Het idee om kinderen uit het AZC uit te nodigen voor
een potje voetbal begon met de start van de voetbalschool bij Albatross. De afgelopen vrijdagavonden is
vol enthousiasme getraind. Er zijn dan ongeveer 15
kinderen uit het AZC die de oefeningen afwerken die
door de trainers Marcel, René en Pim zijn uitgezet.
Afsluitend natuurlijk een partijtje waarbij het fanatiek toegaat. Met de giften en met medewerking van
sponsoren Futurumshop.nl, 100% Voetbal en Promohouse is het gelukt om al aan ruim 25 kinderen
voetbalschoenen, scheenbeschermers en een tenue
met opdruk te geven. Sponsoren hartelijk bedankt!

Het is iedere week weer afwachten hoeveel kinderen er klaar staan en richting Ugchelen fietsen. Een
“tot volgende week” blijkt niet vanzelfsprekend. Het
AZC Apeldoorn is voor tijdelijke huisvesting en gezinnen worden door heel Nederland geplaatst. De
andere kinderen weten dan te vertellen dat het kind
een “transfer” heeft gemaakt naar een ander AZC. Ik
kende deze term alleen uit de voetbalwereld. Kinderen vertrekken, maar er staan ook iedere week weer
nieuwe kinderen te popelen om mee te doen. Soms
komen gezinnen weer tijdelijk terug naar Apeldoorn
en zien we de kinderen ook weer op de training. We
kijken hoe we de training kunnen blijven aanbieden.
Dit maakt ook dat er een blijvende vraag is naar
voetbalschoenen en kleding….
Mocht u nog willen geven voor deze actie dan graag
uw gift onder vermelding van “voetbalschoenen AZC”
ten name van: Diaconie Prot. Gemeente te Ugchelen
IBAN NL72 RABO 0103 1157 73
Namens de diaconie van de Bronkerk en
UVV Albatross
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OVERWEGING

Vakantiegeld
Samen Delen

Er zijn veel mensen die een
goed inkomen hebben. Dat is
fijn. Er is een groeiende groep
mensen die met heel weinig
moet zien rond te komen. Dat
valt niet mee! De coronacrisis
maakt het probleem nog groter. Dat is niet eenvoudig op
te lossen. Wat wel eenvoudig
is en ook nog eens hartverwarmend: een gebaar van verbondenheid!
De kerken – waaronder de
Bronkerk – die meedoen met
Vakantiegeld Samen Delen in
Apeldoorn en omgeving nodigen iedereen die het financieel goed heeft, en mogelijk
volgende maand ook een mooi
bedrag aan vakantiegeld ontvangt, uit om te delen met een
plaatsgenoot die van weinig
moet leven.
Wie weinig inkomen heeft, nodigen we uit een aanvraag te
doen om een extraatje te ontvangen. We gaan heel zorgvuldig om met de privacy! Alle
voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage zijn te lezen in de folder
die u bij de vorige Bron heeft
ontvangen en op onze website:
https://vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl
De actie loopt tot en met 3
juni 2021. Tot die tijd zijn giften en aanvragen van harte
welkom! Om een aanvraag te
kunnen doen moet u wonen
in het gebied waar de actie
gehouden wordt: Apeldoorn,
Ugchelen, Beekbergen, Lieren, Loenen, Hoog Soeren,
Beemte Broekland of Wenum-Wiesel. U kunt uw gift
overmaken op rekeningnummer
NL 69 RABO 037 37 40 298
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn (PKN) o.v.v.
Vakantiegeld Samen Delen.
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Leven als pelgrim
Ik moest iets pakken
helemaal achterin de
berging en stuitte op
mijn fotoalbums. Even
bladeren, even kijken
en zo kwam ik terecht
bij de foto’s van m’n
wandelvakanties. Een
zweem van weemoed
stroomde
door
me
heen. Wat zou het heerlijk zijn om dat weer eens
te doen. Terug naar Schotland of een keer naar
Noorwegen gaan en daar dag in dag uit wandelen: rugzakje op en gaan. Het zit er voorlopig nog
niet in…
Wat ik zo heerlijk vind aan die wandelvakanties,
is dat het aan de ene kant avontuurlijk is, maar
toch ook behoorlijk voorspelbaar, want de route
ligt vast en je hebt van te voren al je doel voor
ogen. Ik houd van de spontane ontmoetingen
onderweg, het improviseren als iets net anders
loopt dan gedacht en ik houd van de eenvoud van
het leven als wandelaar waarin ik me alleen druk
maak over de juiste route, eten, een douche en
een bed. Juist die eenvoud zorgt ervoor dat er
tijdens het wandelen alle tijd is voor reflectie, voor
grote vragen en kleine gedachtes.
Ook het leven kan je zien als een wandelvakantie,
of beter als een pelgrimstocht. We zijn net begonnen met lopen, in volle vaart vooruit, of we gaan
al even mee en lopen met de stok in de hand de
laatste etappe. De richting en de bestemming
staan vast, al zullen verschillende hedendaagse

pelgrims naar Santiago de Compostella zeggen:
“de reis zelf is mijn bestemming”. En de dichter
Theodore Roethke schreef zelfs: “door te gaan
leer ik waarheen”. De tijd waarin ons leven van
te voren was uitgestippeld is ook wel een beetje
verdwenen. Het is vooral zoeken geworden, twijfelen en van alles uitproberen. Welke richting ga
je op, waar vind je betekenis, een zinvol bestaan?
Stap 1, door gewoon maar te gaan en je open te
stellen voor wat je tegenkomt. En daarvoor hoeven we niet eerst op de trein, de boot of het vliegtuig te stappen. Nee, daarvoor hoeven we alleen
maar onze eigen deur uit te stappen.
Voor onderweg, een gedicht van Nico Vlaming:
Open mij,
les mijn dorst,
stil mijn verlangen
te zijn
wie ik mag zijn,
aanvaard door jou,
Aanwezige,
aanvaard door mezelf,
ongedurig, afwezig.
Zend boden op mijn weg,
engelen met geduld,
naasten met liefde,
vreemden
die vrienden blijken.
Open mij,
stil mijn verlangen.
Ds. Regina Davelaar

Diaconaal project Casa Speranta
Dankbaar zijn we met het financieel resultaat dat we geboekt
hebben in dit alles beperkende
covid-19 jaar 2020. We konden
weinig fysieke acties organiseren. We mochten elkaar niet
‘ontmoeten’. De Duiker zat dicht.
Dan is het verbazingwekkend
hoeveel andere creatieve ideeën
gerealiseerd werden ter ondersteuning van ons diaconaal project: De oprichting van kinderhuis
‘Casa Speranta’ in Moldavië.
Er werden mondkapjes gemaakt
en verkocht aan huis. Cadeaus
samengesteld vanuit de Waterloopleinmarkt, die niet door kon
gaan. Speculaastaarten werden
als gewoonlijk verkocht maar nu
thuis gebracht en Autobedrijf Van
As werd ingericht als afhaal- en
verkooppunt.
We gingen in de nazomer appels plukken in
Welsum. Daar konden we ons aan de 1,5 meter afstand houden.
En last but not least de persoonlijke giften die online werden geschonken. Dat alles heeft een verbluffend resultaat opgeleverd van € 11.423,27!

U kunt Casa Speranta blijven steunen. Elke gift is
welkom en kan worden overgemaakt op Bankrekening: NL72 RABO 0103 115 773 t.n.v. Diaconie
Bronkerk o.v.v. Moldavië
De familie Bejan van Casa Speranta is u dankbaar!
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In gesprek met
gebiedswethouder
Jeroen Joon

9

FRISSE START

Bronkerk viert het voorjaar

Wilt u iets vertellen of heeft u
een vraag voor Jeroen Joon,
de gebiedswethouder voor
Zuid en Ugchelen? Dat kan!
Elke maand (video)belt wethouder Joon met inwoners van
Apeldoorn Zuid en Ugchelen
tussen 9.00 en 10.00 uur. Het
eerstvolgende moment is vrijdag 21 mei a.s.
U kunt zich aanmelden door
een mailtje te sturen naar wethouderjoon@apeldoorn.nl. De
wethouder belt u dan op voor
een gesprek.
Jeroen Joon is gebiedswethouder voor Apeldoorn Zuid en
het dorp Ugchelen. Dat betekent dat hij speciale aandacht
heeft voor de wijk en het dorp.
Voor de coronacrisis was hij
regelmatig te vinden in Zuid of
in Ugchelen. Jeroen Joon: “Ik
vind het belangrijk om te horen wat er leeft. Wat mensen
prettig vinden aan het wonen
en werken in Zuid of Ugchelen.
Maar ook waar ze tegenaan
lopen en waar problemen zitten. Juist in deze corona-tijd is
het belangrijk dat mensen hun
verhaal kwijt kunnen. Ik kan nu
niet zo makkelijk op mensen
af stappen, vandaar dat ik iedereen van harte uitnodig om
even te bellen!”

Speciale dienst
voor kinderen
op 16 mei
Als je wekker ’s morgens om je
oren loeit, en je arme lijf voelt
zich nog steeds vermoeid, Tel
dan je zegeningen, tel ze een
voor een, en je zegt verwonderd: “Ik ben nooit alleen”.
We nodigen alle kinderen
t/m 12 jaar van harte uit voor
deze dienst in de Bronkerk.
De dienst begint om half tien.
Het koor van Gospelkidz uit
Amersfoort zal de dienst muzikaal begeleiden en we gaan
een hele speciale bingo spelen.
De kerkdienst is online te volgen via deze link Bronkerk
Ugchelen – YouTube.
Het
kan zijn dat er ook plaatsen
zijn in de kerk. Houd daarvoor
de website van de Bronkerk of
de digitale nieuwsbrief in de
gaten!

Foto: Dirk Reiding
Het erf en de ingang van de Bronkerk
en de Duiker zijn weer verfraaid met
nieuwe bloembakken. Deze zijn geplaatst bij de toren en op de muurtjes
van het looppad naar de Duiker. De
mooie bloembakken van duurzaam
Douglashout zijn gemaakt door Leroy,
een van de bewoners van Cesarea.
Een knap stukje werk waar we de pet
graag even voor afnemen. Hans, de
werkbeleider van Leroy, vertelde dat
zijn mensen, op verzoek, ook eigentijds tuinmeubilair maken en dat tegen
schappelijke prijzen. (foto met een
trotse Leroy en zijn werkbegeleider
Hans van Rut)
Hetty Wouda en Nelly de boer hebben de bakken inmiddels gevuld met nieuwe planten. (foto van Hetty en Nelly met
de gevulde bloembakken) Deze dames hebben overigens ook aangeboden om de zorg voor de verdere beplanting
van het erf voor hun rekening te nemen. Uit kostenoverweging gaan we als Bronkerkgemeente, onder de bezielende
leiding van dit groene duo, nu zelf aan de slag. Dit werd tot nu toe, tot volle tevredenheid, gedaan door de Ugchelense
hovenier Hans Koenraads, waarvoor onze dank!
Gert Dijk, CVK

WIJ GEDENKEN

Dora van Putten – van den Hoff
Na een liefdevol, zorgzaam en creatief leven, is Dora van
Putten – van den Hoff in de gezegende leeftijd van 89 jaar
overleden. Ze werd geboren op 21 juni 1931 en stierf op 13
april 2021.
Dora was ruim 65 jaar getrouwd met Aart van Putten
(* 9-september 1929 - † 21-augustus-2018). Na het overlijden van haar grote liefde Aart, was voor Dora de glans van
het leven een beetje verdwenen. Toch wist zij zich hierin te
herstellen, genietend van haar gezin en de kleinkinderen,
achter kleinkind. Tevens genoot zij van de vele bezoekjes
van familie en vrienden. Wij zullen haar warmte, altijd betrokken interesse en haar houden van, enorm missen. Dankbaar,
dat wij zolang elkaars leven hebben mogen delen.
Dora is in besloten kring op zaterdag 17 april 2021, bij Aart in
de aarde ter ruste gelegd.
Namens de familie van Putten,
Henk van Putten
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NATUURLIJK UGCHELEN

Onwelkome gasten
Waarheid
Heb je het ook gezien? Onder
het viaduct aan de Hoenderloseweg staat in krijtletters een
intrigerende tekst, “De waarheid maakt vrij “. Zonder naam
of verwijzing en geen idee hoe
lang het daar al staat. De verleiding is groot direct aan die
club te denken die meent alles
beter te weten over het virus.
Waar staat dit voor? En wat
is waarheid? Het woordje ‘De’
doet vermoeden dat er één
waarheid is. Als je die kent ben
je kennelijk vrij. Deze week
herdenken we 75 jaar vrijheid
+1. Het idealisme van het Nazi
Regiem, gebaseerd op aannames die als waarheid werden
gebracht leidde tot een onvrije
wereld met veel ellende.
We zeggen, ‘de waarheid ligt in
het midden’ en ‘ieder heeft zijn
/haar eigen waarheid,’
Maar maakt die ook vrij? En
welke waarheid maakt vrij?
‘Stem op ons’, roepen sommige populistische partijen.
‘Dan zullen we je de vrijheid
terug geven’. Welke vrijheid?
Dat zij daarmee de waarheid
geweld aan doen zeggen ze
er niet bij. Waarheid in dienst
van het eigen ego. Ook kerken
menen soms zo goed te weten
wat God van hen vraagt, dat zij
zich met die waarheid boven
alles verheven voelen. Waarheid en vrijheid. Ik ben er nog
niet uit.
Ik had hier een gesprekje over
met een dorpsbewoner. Hij
veronderstelde dat het ook een
verwijzing zou kunnen zijn naar
Jezus die zei: “Ik ben de weg,
de waarheid en het leven.”
“Dat geeft jouw de vrijheid om
mens te zijn met al jouw talenten en gebreken, zoekend naar
de waarheid. Je moet de ander
niet vertellen wat waar is, maar
je eigen waarheid laten onthullen”. “Want de waarheid is niet
vast te leggen, maar danst mee
op voortschrijdend inzicht”.
Met deze mooie waardevolle
gedachten kon ik weer verder.
Koesterend het feit dat we al
76 jaar in echte vrijheid leven.

Op een naburig klompenpad, met
veel route langs watergangen,
struikelden we bijna over een
bijzondere bewoner. Het ongemaaide natte gras bemoeilijkte de
wandeling, dwong onze blik naar
beneden. Gelukkig maar, want
anders was ‘ie geplet onder zware
bergschoenen. De rode signaalkleur waarschuwde ons en om zijn
indruk op ons te vergroten, richtte
hij zich op: de Amerikaanse rivierkreeft.
De Amerikaanse rivierkreeft is
een evasieve exoot: een indringer
die hier niet thuishoort. Hij gedraagt zich beroerd, vreet sloten
en poelen kaal en maakt andersoortige kreeften het leven zuur.
Zo zeer dat die met uitsterven
bedreigd worden. Werd voor het
eerst gespot in de jaren ‘80 in
Zuid-Holland; nu komt ‘ie in heel
Nederland voor. Omdat hij zich
ook over land verplaatst, wordt
hij ook gevonden op plekken
waar een rivier (ver) te zoeken
is. Een heel vervelende eigenschap van het beestje is dat hij ongevoelig is voor
de rivierkreeftpest. En dat terwijl hij zelf de belangrijkste verspreider is. Hoe de Procambarus clarkii
hier gekomen is, blijft de vraag. Is wel uit Amerika
geïmporteerd door kwekers, maar misschien ook
wel gedumpt door onoplettende dierenvrienden
die het beestje zijn vrijheid wilden teruggeven.
Gelukkig heeft de Amerikaanse rivierkreeft hier ook
wel natuurlijke vijanden zoals reigers, grotere vissen
en koks in sterrenrestaurants. Ze schijnen lekker te
zijn, die kreeften.

Woekerplant
Watercrassula oftewel waternaaldkruid is ook een
nachtmerrie voor de beheerders van oppervlaktewater. Waterschap waarschuwt ons niet te dicht
bij oevers te komen, want stukjes stengel gaan zo
maar in het zoolprofiel mee en beginnen elders een
nieuwe carrière. De plant is ook een evasieve exoot.
Komt uit Australië en omdat het een tropische plant
is, stoort hij zich niet aan seizoenen.
Tekst en foto Jan van Middendorp
(naar het voorbeeld van Gerard Koops)

Doe je moeder een bijzondere wandeling cadeau
Bezoek het mooie Leesten en maak een unieke
houten hanger. Staatsbosbeheer en Creawijz slaan
de handen ineen zodat jij je moeder een uniek cadeau kunt geven. Via het Informatiecentrum van
Staatsbosbeheer ga je tijdens een belevingswandeling op het prachtige Leesten opzoek naar een mooi
stukje hout. Van dat stukje hout maak je een hanger
voor een halsketting of sleutelbos met het
creapakketje
van Creawijz.
De pakketjes
zijn te bestellen tot 7 mei
via informatiecentrumleesten@staatsb o s b e h e e r. n l
en kosten 7,50
voor een halsketting en 5,00
voor een sleutelhanger. Je

haalt het pakketje af op afspraak in week 18.
Wanneer je op het Leesten de vele mooie wandelroutes loopt liggen de paden bezaait met takjes en
stukjes hout. Hoe leuk is het als jij één zo’n mooi
klein stukje hout meeneemt en daar een hanger van
maakt voor jouw moeder! Dat kan een hanger voor
een ketting of een sleutelhanger zijn. Behalve dat
je moeder straks iets moois heeft om te dragen is
het echte cadeau natuurlijk om samen iets leuks te
doen. Samen stilstaan bij het moois wat de natuur
te bieden heeft en op een andere manier waar te
nemen dan je normaal misschien doet. Natuurlijk
kun je ook allebei een hanger maken!
De wandeling kun je samen met je moeder op eigen
gelegenheid doen aan de hand van de routes die
op ’t Leesten aanwezig zijn. Bij het pakketje zitten
aanwijzingen van Staatsbosbeheer waar je kunt
wandelen en een paar leuke tips om de natuur te
beleven voor onderweg. In het creapakketje zitten
alle materialen die je nodig hebt om van een stukje
hout een mooie houten hanger te maken met duidelijke aanwijzingen van Creawijz.
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