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Plantjesmarkt
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
op 20 en 21 mei wel een tuinartikelen en planten verkoop. Daarom
vraagt het team van de Home &
Garden kraam van de Waterloopleinmarkt om stekjes, zaailingen,
tuinbloempotten, kleine tuin accessoires, kweekbakjes, gereedschap
etc. Natuurlijk organiseren we de
verkoop zo dat het corona proof 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 dan contact op.
De verkoop is op: 20 mei van
15 tot 21 uur en 21 mei van
15 tot 21 uur. Adres: Klein
Hattem 66, Ugchelen.
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Aldo Klein onderscheiden
Het heeft de koning behaagd om dit jaar onze dorpsgenoot Aldo Klein te benoemen tot Lid in de orde van
Oranje-Nassau. Natuurlijk was de koning ingefluisterd… Een betrouwbaar comité van aanbeveling,
onder leiding van Ellen, Aldo’s echtgenote, had de
formele voordracht voorbereid. Zij heeft anderhalf
jaar lang ‘een dubbelleven geleid’ en in het geheim
alle correspondentie en telefoontjes afgehandeld.
Pas toen burgemeester Ton Heerts Aldo belde, kwam
deze positieve samenzwering van intimi aan het licht.
En direct daarna stond wethouder Joon aan de deur
om Aldo de, bij de onderscheiding behorende, versierselen op te spelden. En toen waren daar ineens ook
de familie en vrienden om hem te feliciteren. Allemaal
afgesproken werk! Feestelijk was het, ondanks de beperkingen die de naleving van de corona voorschriften
met zich meebrachten. Een zonnige en gelukkige dag!
De koning had, wat mij betreft, groot gelijk om Aldo te
onderscheiden. Hij is een prachtmens en het is goed
dat zijn grote inzet wordt gezien en gerespecteerd.
De voordracht werd dan ook ruimhartig ondersteund
door een aantal organisaties waarbinnen Aldo hulp
geeft aan kwetsbare mensen. Bij Parc Spelderholt in
Beekbergen gaf hij kinderen met een verstandelijke
beperking training in sociale vaardigheden.Vanuit het
mentorschap Gelderland/Overijssel begeleidt hij probleemgezinnen of alleenstaanden als die er zelf niet
meer uitkomen. Als vrijwilliger bij VluchtelingenWerk
Nederland is Aldo coach en maatje van gevestigde
vluchtelingen.
Door een ongeval werd Aldo twintig jaar geleden eenzijdig totaal verlamd. In het ziekenhuis reflecteerde

Voor vragen of overleg kunt
u bellen met Hettie Wouda
Tel: 5221201.
Al vast hartelijk dank.

hij op zijn
deplorabele situatie
en koos ervoor zichzelf
niet
als gehandicapte te
gaan zien,
maar
als
de talentvolle mens
die hij is.
Hij accepteerde alle
hulp zolang
dat nodig
Foto: Johan van Veen
was; maar
ook zeker niet langer! Vanuit eigen kracht trainde hij
zijn zelfredzaamheid en dat maakt hem nog steeds tot
een voorbeeld voor zijn cliënten. Hij verbindt zich met
hen, geeft hen wat ze zelf nog niet kunnen en leert
hen wat ze wel kunnen. Dat geldt voor de meervoudig
gehandicapte tiener, voor het verstandelijk beperkte
echtpaar, voor de vluchteling en voor de TBS-er. Hij
leert ze dat krijgen moet overgaan in geven.
En niet alleen met woorden verbindt Aldo zich met
mensen. Hij verbindt zichzelf met hen. Aldo ziet in de
ander een mens, ongeacht waarin deze afwijkt van
‘normaal’. En dat voel je als met deze vriendelijke reus
van twee meter contact hebt…
Nico van Dam

Kerkdiensten weer met
30 aanwezigen
Nu de coronacijfers stabiel blijven of zelfs iets dalen, heeft de Kerkenraad van de Bronkerk besloten
de diensten weer open te stellen voor maximaal
30 gemeenteleden exclusief medewerkers en kinderen. De behoefte om weer samen naar de kerk
te gaan is groot en veel ouderen zijn inmiddels gevaccineerd. Het CIO, het overlegorgaan overheid
en kerken, heeft ook een positief advies gegeven.
De coronaregels blijven onverminderd van kracht.

Ugchelse haiku
de eerste blaadjes
ragfijn onthullen ze
de naakte takken
Nico van Dam

Tijdens de oecumenische pinksterdienst op 23 mei
worden 5 kinderen gedoopt. Helaas kunnen dan
alleen de doopouders en hun familie en vrienden
bij de dienst aanwezig zijn.
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Heeft u nog plaatjes?

"Ondanks de koude maand april bloeit de Beektuin
volop, ook laagstammen Notarisappel, Kweepeer
en andere fruitbomen."

Kerk open op vrijdagavond in de maand mei en
juni
Ook in de maanden mei en juni is de kerk open
op vrijdagavond van 19.00-20.00 uur. U kunt er
terecht voor het aansteken van een kaarsje, luisteren naar muziek, een voorbede schrijven in het
gebedenboek of een gesprekje aangaan met de
gastheer/gastvrouw.
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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 2 juni
Kopij via: ugchelendebron@bronkerk.nl
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór dinsdag 25 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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Kerkdiensten

Kerk op Schoot
Op zondag 30 mei is er na een
lange tijd weer een ‘Kerk op
schoot-viering’ met ds. Beer.
Deze viering is voor kinderen
van 0 - 5 jaar met hun ouders
en/of grootouders. Kom gezellig luisteren naar het Bijbelverhaal over Jezus zegent de kinderen afgewisseld met liedjes
op de beamer.
Na aanleiding van het thema
van deze viering is het leuk
als je een foto van jezelf meeneemt. Die gebruiken we om
iets leuks van te maken om
mee te nemen naar huis.
Ds. Eline van Iperen is er deze
keer ook bij en zal ons iets vertellen over de doop en het geboorteraam.
Deze viering begint om 11.00
uur.
Wij vinden het leuk als jullie komen. In verband met de Corona
maatregelen moeten volwassenen een onderlinge afstand
van 1,5 meter houden tijdens
de viering. Het is noodzakelijk
dat je je van te voren even aanmeldt op onderstaande email.
Ady te Hennepe en Tiety Feijen
kerkopschoot@bronkerk.nl

3

De Corona-maatregelen zijn iets
versoepeld. Dat betekent dat er
weer 30 mensen bij een viering
in de Bronkerk aanwezig kunnen
zijn. 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. 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 website van de
Emmaüs parochie in de gaten.
(http://www.emmaus-apeldoorn.
nl) 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 diensten
in Randerode gaan voorlopig nog
niet door.

toor Hermens en diaken R. Dashorst, Credo.

We lezen (gedeeltes uit) het Pinksterverhaal: Handelingen 2: 1-42

Aansluitend aan deze viering is er
een Kerk op Schoot viering. Ds
Beer vertelt een verhaal en heeft
voor deze viering speciaal de kinderen uitgenodigd die de laatste
jaren in de Bronkerk gedoopt zijn.
Het wordt een heel bijzondere viering! (Zie ook verder in dit blad)

Zondag 23 mei - Pinksteren
BRONKERK
09.30 uur: ds. E. van Iperen en G.
Disberg Oecumenische viering met
bediening van de doop.
ONZE LIEVE VROUWEKERK,
Hoofdstraat 18, Apeldoorn.
11.00 uur: Eucharistieviering; pastoor Hermens en diaken R. Dashorst, Gregoriaans.

Diaconie collecte: Oecumenisch
werk in Ugchelen….
Uitgangscollecte: Sant’Egidio..

Diaconie
collecte:
Eigen
diaconie..
Uitgangscollecte: Sant’Egidio.

Zondag 30 mei
BRONKERK
09.30 uur: ds. A. R. Davelaar.
11.00 uur: Kerk op schoot
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering; pas-

BIJ DE DIENSTEN
Zondag 23 mei
Vandaag vieren we het Pinksterfeest in een oecumenische viering,
die is voorbereid door de Oecumenische stuurgroep. Voorgangers
zijn vanmorgen ds. Eline van Iperen en Gerard Disberg. Beide zijn
inmiddels vertrouwde bekenden
in oecumenische vieringen. Extra
feestelijk wordt de viering, omdat
vandaag de doop wordt bediend
aan 5 kinderen. Al met al een heel
bijzondere viering! U kunt de viering alleen digitaal meevieren; het
beperkte aantal zitplaatsen in de
kerk gunnen we aan de familie van
de dopelingen.
Thema van de viering: Water en
Vuur.

Zondag 30 mei
Vanmorgen, zondag Trinitatis, gaat
ds Regina Davelaar in de Bronkerk
voor.
Uit Kind op Zondag: Gesprek in de
nacht.
Nikodemus is een farizeeër. Hij
komt in de nacht naar Jezus toe
en praat met Jezus over wat het
betekent om opnieuw geboren te
worden.
We lezen Johannes 3: 1-16

God laat ons niet alleen en stuurt
zijn Geest. Met deze Drie-eenheid
(God-Zoon-Heilige Geest) mogen
we op weg in het dagelijks leven.

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

Geen Onderwegkerkdiensten
dagen in de maanden juni, juli en augustus geen
doorgang kunnen vinden. De werkgroep mist de
vieringen en haar bezoekers enorm en betreurt
het zeer dat zij voor het tweede achtereenvolgende jaar de kapel gesloten moeten houden. Ze
hoopt dat de deuren volgend jaar weer wijd open
kunnen om de bezoekers welkom te heten.

Uit de Bijbel
wo 19 mei
do 20 mei
vrij 21 mei
za 22 mei
zo 23 mei
ma 24 mei
di 25 mei
wo 26 mei
do 27 mei
vrij 28 mei
za 29 mei
zo 30 mei
ma 31 mei
di 1 juni
wo 2 juni

Ezechiël 40:38-47
Ezechiël 40:48–41:15a
Ezechiël 41:15b-26
Psalm 104:1-18
Pinksteren Ps.
104:19-35
Deuteronomium
4:44–5:5
Deuteronomium 5:6-21
Deuteronomium
5:22-27
Deuteronomium
5:28–6:3
Deuteronomium 6:4-12
Deuteronomium
6:13-25
Trinitatis Johannes
3:1-13
Johannes 3:14-21
Johannes 3:22-30
Johannes 3:31-36

Ook voor dit jaar is het helaas, vanwege corona,
niet mogelijk kerkdiensten te organiseren in de
kapel van Hoog Soeren. Het is nog steeds niet te
voorzien hoe de vieringen gaan verlopen ook als
er mogelijke versoepelingen komen. Helaas heeft
de werkgroep Onderwegkerk, in afstemming met
de voorzitter van de kerkenraad Jachtlaankerk,
dan ook voor dit seizoen moeten besluiten dat alle
vieringen in de kapel in Hoog Soeren op de zon-

Werkgroepleden Onderwegkerkdiensten

DE BRON 19-05-2021

4

DE BRON 19-05-2021
In gesprek met
gebiedswethouder
Jeroen Joon
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.
Op afstand, maar toch dichtbij
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!”

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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Nog niet zo lang terug

Ik ben er nog maar
eens naar toe gelopen. Waar het huis
van Esse Jantje
stond, op de hoek
van de Karhulstraat
en de Richtersweg.
Haar
armoedige
huisje is al lang afgebroken. Er staat
nu een kast van een
Foto: Johan van Veen
huis. Zo staan er nu
vele vorstelijke huizen in de Sokkenbuurt. Vorstelijk
vergeleken met de kotjes die daar in het midden van
de vorige eeuw nog stonden. Nog maar één mensenleven terug! Ook de huidige bewoners leven als
vorsten. Als je het vergelijkt met hoe Esse Jantje
daar leefde met haar man en kinderen…
Esse Jantje was nog geboren en grootgebracht in een grondhut in de afgelegen
bossen van Woeste Hoeve. Daar waren
er toen meer van. Misschien heeft u daar
wel eens een foto van gezien: een gat in de grond.
Die grond lag er als een wal omheen en stammetjes
en takken droegen een dak van plaggen. Daar door
heen stak een pijpje om de rook af te voeren. Een
armer bestaan dan dát bestond niet.
In die verlatenheid groeide Esse Jantje op. Ze ging
niet naar school om taal en rekenen te leren. Het
was een zwijgzame omgeving. Zich goed uiten, dát
kon ze daarom niet. ‘Ik ben Jantje’ kon ze niet zeggen, als haar werd gevraagd hoe ze heette. Er kwam
dan ‘esse Jantje’ uit haar mond. Zo kwam ze hier in
Ugchelen aan haar naam. Ze trouwde met een landarbeider uit Twello. Met het jonge gezin kwam ze
naar Ugchelen op een kar met huisraad en aardap-

pelen. Ja, ook die aardappelen moesten mee, want
daarvan moest het gezin eten.
Zoals ze ’t gewend was, zo leefde ze.
Slapen bij de dieren was niet ongewoon
in die tijd. Ook bij haar leefden de kippen
en konijnen boven in huis. Tot de slacht
natuurlijk.. De bakkersknecht die het brood in huis
bracht was inmiddels gewend aan het getik en gekrab van de dieren boven z’n hoofd. Ook overigens
hield Esse Jantje vast aan haar gewoonten. Zo was
ze gewoon om met haar kruiwagen boodschappen
te doen bij de kruidenier in het dorp. Met haar buren
deelde ze de luxe van een waterpomp. Die pomp
stond op de erfgrens en leverde voor beide gezinnen het water dat benodigd was. Dat was heel gewoon in die tijd.
Er zijn nog lezers van De Bron die kunnen verhalen van de armoede destijds in
de Sokkenbuurt. Dit verhaal is er slechts
één. Het beeldje De Sok van Lex Quartel
op de hoek met Voorhoeve kreeg een plekje in het
prachtige verzamelalbum Trots op Ugchelen. Wellicht was het vroegere aanzicht van de Sokkenbuurt
geen fotografie waard, was de armoede té erg. Toen
normaal. Nu niet om aan te zien… Wie het beeld
van Quartel aandachtig bekijkt (er staat een bankje)
kan er zich wel een voorstelling van maken: zó zag
meester de voeten van de kinderen als in de klas
de klompen uitgingen: met gaten in hun, al vaak gestopte, sokken. Ook in de winter…
weer steekt er een teen
uit de sok door moeder gebreid
en laatst nog gestopt
Nico van Dam

Sobere herdenking
Het was een sobere maar toch indrukwekkende herdenking bij de Kei. Door de coronamaatregelen op 4 mei was
er geen bijeenkomst in de Bronkerk, geen stille tocht met
omfloerste trom en geen complete Muziekvereniging
Ugchelen. Wel werd een gering aantal genodigden welkom geheten door Harry Blom namens het Comité 4 mei.
Speciaal werden genoemd dhr. Wouda en de leerlingen
van de Eloy school. De negenentachtigjarige heer Wouda maakte van zijn 8e t/m zijn 13e jaar de oorlog mee
in Apeldoorn-Zuid aan wat nu de Mozartlaan heet. Naast
hem stonden de leerlingen van de school in dezelfde
leeftijdscategorie als dhr. Wouda in de oorlogsjaren. Nadat het geluid van de kerkklokken verstomd was, werd
de Taptoe gespeeld door Wim Vlug. Daarna volgden de
twee minuten stilte. Aansluitend volgde een fraaie uitvoering van het Wilhelmus door Jan Willem van Dokkum en
Wim Vlug. De krans namens de Ugchelense bevolking
werd gelegd door de vertegenwoordiger van de Vereniging Ugchelens Belang mevrouw Nijhof en door de vertegenwoordiger van de Bronkerk dhr. Wouda. Eline Rood
en Dominic Klaas legden een bloemstuk namens de Eloy
school, de school die het monument geadopteerd heeft.
Als laatste legde dhr. Dijkshoorn een bloemstuk namens
de brandweer. De behoefte aan herdenken blijft, dat blijkt
ook wel uit de bloemen die in de loop van de dag waren
neergelegd. Het Comité 4 mei hoopt dat de volgende herdenking weer op de oude wijze kan plaatsvinden.

Foto: Dirk Reiding
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OVERWEGING

Praat voordat je gaat!
Datum: Dinsdag 25 mei 2021
Online via Zoom van 19.30 tot
21.00 uur.
Praten over je levenseinde….
dat omzeilen we het liefst. Waarschijnlijk zijn we allemaal een
beetje bang voor de dood. Bang
omdat je niet weet wat er gaat
gebeuren, bang omdat je voelt
dat je nog niet klaar bent met het
leven, bang om vergeten te worden na je dood. We zijn niet zo
vertrouwd met de dood. We hebben er soms geen woorden voor.
Iedereen is immers een leek in
sterven. Toch is het belangrijk
om over jouw laatste levensfase
na te denken en te praten met
je naasten. In café Doodgewoon
gaan we bespreken wat de waarde is van gesprekken hierover
met naasten en de huisarts. Ook
geven we tips over hoe je deze
gesprekken kan voeren. Mensen met een levensbedreigende
ziekte, hun familie, vrienden en
andere belangstellenden voor dit
thema zijn van harte welkom.
Gastspreker: Leonie Vogels,
psycholoog en begeleider van
mensen in de laatste levensfase.
Zij laat op inspirerende wijze het
belang van deze gesprekken zien
en biedt handvatten.
Café Doodgewoon is dé ontmoetingsplek in Oost -Veluwe waar
informatieve thema’s over palliatieve zorg besproken worden.
Het netwerk palliatieve zorg Oost
Veluwe organiseert deze avonden in de gemeente Apeldoorn.
Er zijn altijd meerdere ervaren
hulpverleners en vrijwilligers
aanwezig van de Kap en hospice Apeldoorn. Deze avond wordt
financieel mogelijk gemaakt door
de gemeente Apeldoorn. Vanwege COVID-19 zijn de bijeenkomsten voorlopig digitaal.
Belangstellenden zijn van harte welkom !
Meer informatie
• Deelnemen kan door aanmelding bij b.koekoek@gelre.nl. Tel
06-36581651
De link voor de Zoombijeenkomst
wordt dan toegestuurd.
• Website: www.netwerkpalliatievezorg.nl/oostveluwe
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De wind stak op……….
dat moment alleen zijzelf.

Ze was 15 jaar. En ze zei, enigszins uitdagend - ik
was immers dominee - tegen mij: “Ik geloof nergens in. Alleen in mezelf”.
Ik keek haar aan en zei: “Dat is dan in ieder geval
een goed begin!”
Want ik wist dat ze het niet gemakkelijk had thuis.
Ze wist wat onveiligheid was, en onbetrouwbaarheid. Zo zag haar directe omgeving er uit.
Maar wat geweldig was het wat ze zei! Ze durfde, ondanks alles, toch ergens in te geloven. Ze
had, met haar geschiedenis, immers ook kunnen
denken: “Ik ben niks, ik stel niets voor”. Zij durfde
in zichzelf te geloven, wist blijkbaar al wat zelfvertrouwen is, en dat is heel wat waard!
Bovendien had zij al feilloos aangevoeld dat geloven alles met vertrouwen te maken heeft. Niet
met het aanhangen van een leer, of met het je
voegen in een opgelegd systeem van regels/wetten. Geloven is een relationeel woord. Geloven is
vertrouwen durven hebben in iemand, het durven
wagen met iemand. Bij haar was die “iemand” op

Ik heb haar toen (bovenstaande speelde zich lang
geleden af) niet gezegd dat ik hoopte dat haar geloof zich nog zou uitbreiden. Dat er een goedheid
is die haar ervaringen overstijgt. Ik wilde haar
vooral bevestigen, zeggen dat ze op de goede
weg was. Maar ik wist: met alleen zelfvertrouwen
redt een mens het niet. Wie alleen maar in zichzélf gelooft en niets goeds van anderen durft te verwachten of te ontvangen, komt op een eenzaam
eilandje terecht. Dat is de dood in de pot.
Om echt mens te kunnen zijn hebben we geloof
in betrouwbare anderen nodig. Al is het er maar
één. Eén die goed is, van ons houdt, er voor ons
is als we dat nodig hebben.
Het Pinksterverhaal vertelt over een Goedheid,
een wind van Boven, die opstak en mensen aanblies uit hun isolement te komen en de weg naar
de ander te zoeken, het samen te wagen met geloof hoop en liefde.
Die wind waait nog steeds. Blaast nog steeds
mensen aan. Enerzijds om naar buiten te treden,
weg uit het isolement. En anderzijds om betrouwbare medemensen te zijn voor anderen.
En dat meisje van 15? Je kunt zeggen dat ook zij
door die wind is aangeblazen. Ze is intussen gelukkig getrouwd en een goede moeder voor haar
kinderen.
Laat die wind maar waaien!
Ds Eline van Iperen

WIJ GEDENKEN

Elma Schreuder
* geboren op 17 april 1937
† overleden op 21 april 2021
Elma Schreuder groeide samen met haar tweelingzus Anjo op in een onderwijsfamilie in Amsterdam. Ze ging Engels studeren, trouwde en
kreeg een gezin. Toen ze alleen kwam te staan,
had ze naast de zorg en opvoeding van haar kinderen, een baan als docent Engels op een middelbare school in Amstelveen.
Ze was oprecht geïnteresseerd in anderen en
haar hele leven erg betrokken bij de kerk. Ook
nam ze deel aan diverse boeken- en leesclubs.
Ze behaalde haar motorrijbewijs en hoewel de
motor haar knie verbrijzelde, weerhield haar dat
er niet van om de hele wereld over te reizen met
behulp van een wandelstok.
Na haar werkzame leven besloot ze te verhuizen richting Apeldoorn, waar het gezin van haar
dochter woonde. Zo kwam Elma in 2004 aan de
Harsselo wonen in Ugchelen en werd lid van de
Bronkerk. Ze wilde graag actief meedoen aan het

bezoekwerk. Eerst werd ze contactmedewerker
en een jaar later pastoraal ouderling. Op vergaderingen was ze op haar eigen manier duidelijk
en scherpzinnig aanwezig, altijd relativerend en
met een flinke dosis humor. Elma was erg taalvaardig en kon prachtig verwoorden hoe ze over
iets dacht en hoe de kerk in de wereld aanwezig
moest zijn. Het was dan ook moeilijk voor haar
en haar omgeving toen ze daar de controle over
begon te verliezen en allerlei activiteiten niet
meer kon doen. Ook het zelfstandig wonen ging
op een gegeven moment niet meer en Elma verhuisde naar Villa Marianna in Apeldoorn.
Langzaam namen haar krachten af en na een
kort ziekbed is ze op 21 april rustig ingeslapen,
nog geen drie maanden na haar zus Anjo. Op
3 mei was de afscheidsdienst op begraafplaats
Carspelshof in Weesp. Dat Elma nu weer verenigd mag zijn met haar geliefde zus en dat haar
naam geborgen mag zijn in de liefde van God,
mag allen die met haar verbonden waren tot
troost zijn.
Mientje Schep
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Pop-up store
Waterloopleinmarkt
Ugchelen weer open.

Begin dit jaar hoopten we dat
we gewoon konden starten met
de pop-up store in de kelder van
de Duiker, maar het liep anders.
Ook geen 50e Waterloopleinmarkt, maar wel spullen in de
opslagkelder. Heel veel spullen die normaal de op de markt
zouden komen maar nu te koop
zijn in de kelder van de Duiker.
Een gezellige snuffel kelder die
wekelijks aangevuld wordt met
nieuwe artikelen. We openen
de deuren voor de eerste keer
dit jaar op woensdag 12 mei. In
de loop van mei kijken we of er
ook weer beperkt goederen gebracht kan worden. In de kelder
zal een maximum gelden voor
het aantal bezoekers wat tegelijk
aanwezig is, zodat er anderhalve meter afstand gehouden kan
worden. Omdat wij in een kelder
gehuisvest zijn is het lastiger te
bereiken voor mensen die slecht
ter been zijn en afhankelijk van
een rollator.
De openingstijden van de popup store/snuffelkelder zijn op
woensdag van 9.30 – 12.00
uur en op vrijdag van 13.00
– 16.00 uur. Er is geen pinapparaat aanwezig, dus u kunt
alleen contant betalen. De
ingang van de kelder is aan
de achterzijde van de Duiker,
Hoenderloseweg 10, Ugchelen.
Voor actuele informatie kunt u
terecht op www.bronkerk.nl

Uitstel Place du Tertre
Caesarea
Het had een levendig en kleurrijk evenement moeten worden.
De kunstmanifestatie Place du
Tertre Caesarea in oktober dit
jaar. De onzekerheden rondom
de verspreiding van corona en
de maatregelen om (groter) onheil te voorkomen hebben de
organisatie doen besluiten om
er dit jaar nog van af te zien.Het
voornemen om rondom de kapel
van Caesarea een tweejaarlijks
terugkerend evenement te organiseren, compleet met een voorafgaande speciale avond, blijft
bestaan. De eerste editie wordt
nu voorzien in 2022 en alle deelnemende kunstenaars willen ook
dan graag meedoen. De Bron
houdt u op de hoogte.
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TERUGBLIK

Koningsdagspelen 2021
Na in 2020 geen Koningsdag
georganiseerd te hebben i.v.m.
corona, vond het JUB (Jeugd
Ugchelens Belang) dat er in
2021 toch wel aandacht besteed
moest worden aan deze feestelijke dag!
Er werd besloten een speuren wandeltocht te organiseren
door Ugchelen! De route werd
4 kilometer lang met onderweg
vragen/opdrachten voor de kinderen! Ook waren er 2 vragen
voor de ouders.
Foto: Dirk Reiding De inschrijving ging per email en
daar werd uiteindelijk door 66 gezinnen gehoor aan gegeven! Ca. 145 hebben de wandeling gemaakt.
Bij vertrek kregen ze een mooi papieren tasje gesponsord door AH Van den Heuvel in Ugchelen mee,
voorzien van een pakje drinken, snoepjes, mandarijn, chocolaatje en een pen! De start was bij Dorpshuis
UB en de finish was bij De Kei. Daar
stond voor de (groot-) ouders een
glaasje oranjelikeur klaar en voor de
kinderen was er een welverdiende
bon voor een ijsje bij IJskaffe De Kei!
Het weer was ons goed gezind, want
het was een stralend mooie dag! Een
geslaagde activiteit, alle deelnemers
bedankt voor jullie enthousiasme.
De antwoorden van de vragen zijn
nagekeken en met de prijswinnaars
is inmiddels persoonlijke contact geweest.
Graag tot een volgende JUB activiteit!

Foto: Dirk Reiding

Ruim baan voor jong talent bij ponyclub de Bosruiters
Ponyclub de Bosruiters uit Ugchelen is een ponyclub
voor kinderen van 6 t/m 18 jaar met eigen- of verzorgpony. Bij de Bosruiters staat het plezier in de ponysport
altijd voorop! Elke woensdagmiddag/avond worden er
dressuur en springlessen gegeven op de accommodatie
van de vereniging aan de Zr. Meyboomlaan tegenover
de ingang van verpleeghuis Randerode. Op deze locatie
beschikt de vereniging over een clubhuis en twee buitenmaneges. Er zijn lessen voor de klasse Groen t/m Z.
Speciaal voor de jongste leden is er bij de Bosruiters nu
een aparte les.
In deze les voor jong talent worden de eerste beginselen van het ponyrijden op een eenvoudige, speelse manier aangeboden die goed aansluit bij de leeftijd van de
deelnemers. Instructeur Rogier Bos is enthousiast over
de nieuwe opzet: “Op deze manier kunnen kinderen al
op jonge leeftijd deelnemen aan de lessen in een groep
met leeftijdsgenootjes en kunnen ze ook aan de andere
activiteiten van de vereniging deelnemen, zoals onderlinge wedstrijden, het ponykamp en de spelletjesdag”.
Kinderen met een eigen- of verzorgpony zijn van harte welkom om een keer een gratis proefles te komen
rijden. Meer weten over de Bosruiters: mail naar
info@bosruiters.nl of kijk op: www.bosruiters.nl of op
de facebookpagina van de ponyclub: https://www.facebook.com/PCdeBosruiters/.
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Vervolg coronavaccinatie

YOGA & MEDITATIE

Wij hebben groen licht gekregen voor het vaccineren tegen
corona van onze patiënten van
60 tot en met 64 jaar (geboren
in 1956-1957-1958-1959-1960).

Wat is het verschil?

Het gaat voor deze groep mensen om twee inentingen: de eerste in mei, de tweede in augustus. Iedereen die in aanmerking
komt, heeft een persoonlijke
uitnodiging en een afspraak van
ons ontvangen voor beide vaccinaties. Deze data staan vast en
het is belangrijk dat u beide dagen komt. Hou er rekening mee
als u vakantieplannen maakt,
want u kunt de vaccinaties niet
inhalen of via de GGD ontvangen.
Het aantal vaccins dat wij hebben, correspondeert met het
aantal uitnodigingen en het is
een complex protocol dat wij
moeten uitvoeren om veilig en
verantwoord te vaccineren.
Daarom kan de afspraak niet
worden verzet naar een andere dag of een ander tijdstip. Wij
vragen uw begrip hiervoor.
Heeft u een uitnodiging ontvangen, lees hem dan zorgvuldig
door en neem de ingevulde formulieren mee naar de afspraak,
want zonder uw formulier kunnen wij u niet vaccineren.
Wij merken dat veel mensen,
die jonger zijn dan 60 jaar en
normaal gesproken in aanmerking komen voor de jaarlijkse
griepprik, ons vragen wanneer
zij aan de beurt zijn. Deze groep
mensen (geboren tussen 1961
en 2003) wordt in de maand mei
door de GGD uitgenodigd.
Huisartsenpraktijk Ugchelen:
Dokter Flenter, Rekveldt en
Roodenburg
Huisartsenpraktijk
Ugchelse
Kei: Dokter Haverkamp en
Mons

Gevonden
Wit kinderfietsje voor Kruitvat
/ Banketbakker Maassen in
Ugchelen.
Contact
opnemen
met
Marianne:
jannewaanders@planet.nl

Wat is volgens u het verschil tussen Yoga en Meditatie?
Of is dit voor u hetzelfde
of zoals wel gezegd wordt
1 pot nat. Een andere
aanname die ik wel eens
hoor, voor yoga moet je
lenig zijn. Is dit waar? Of
is het zo dat yoga leidt tot
meer
(lichaams)bewustzijn. En gaat het juist om
het plezier van het bewegen & bewustwording? En
daardoor geschikt voor iedereen, van jong tot oud.
Graag vertel ik wat meer
over Dru Yoga & Meditatie
en de mogelijkheden die
yoga & meditatie bieden om meer rust te ervaren
in je leven. Waarbij binnen de yoga vaak wordt gezegd dat yoga de voorbereiding is voor meditatie.
Dit kun je als volgt zien: Dru yoga zorgt ervoor,
mede door de opbouw van de lessen dat je spanning loslaat en energie opbouwt. Een onderdeel
van Dru Yoga zijn EBR’s (Energy Block Release)
Dit zijn zorgvuldig samengestelde series, waarbij
bewegingen vloeiend in elkaar overgaan en o.a.
energie blokkades oplossen. Deze series creëren
meer ruimte voor je lichaam en geest. Waardoor er
ook meer balans ontstaat tussen beide. Daarnaast
is de adem ook een belangrijk aandachtspunt,
tijdens de yoga oefeningen, maar ook als apart
aandachtspunt. En er is voldoende tijd voor rust

en ontspanning, iets waar we onszelf vaak te weinig tijd voor gunnen. Al deze voorbereiding zorgt
ervoor dat er meer ruimte is voor mediteren, na
beweging en ontspanning komt je lichaam makkelijker tot stilte. Mediteren zelf is iets, wat tijd kost
om op te bouwen, maar wat zichzelf op veel manieren terug betaald. Een aantal voorbeelden zijn,
discipline, betere concentratie, verbetering van
gezondheid, beter slapen en een tevreden gevoel.
Je bent van harte welkom voor een proefles.
Voor meer info kunt u kijken op de website:
www.yoga-on-the-go.nl , waar je ook een proefles
kunt aanvragen of mail naar mat7@online.nl of bel
0651692283. Adres Bogaardslaan 14B, 7339 AH
in Ugchelen.

IKC Spreng Ugchelen verwelkomt eerste kinderen
De nieuwe basisschool aan de Bogaardslaan
heet IKC Spreng Ugchelen. De deuren gaan
officieel in september open, maar kinderen uit
groep 1 en 2 hebben alvast de primeur gekregen. Zij werden maandag 10 mei feestelijk verwelkomd. Het afgelopen jaar kregen de kleuters
les in het overgebleven gedeelte van het oude
schoolgebouw.
Onderwijskoepel PCBO Apeldoorn start een
zogenoemd Integraal Kindcentrum, waar straks
ruim 300 kinderen basisonderwijs krijgen. De
nieuwe school ontstaat uit een fusie tussen De
Touwladder en De Bouwhof. Daarnaast biedt
het gebouw onderdak aan MAM’s Kinderopvang.
De naam Spreng Ugchelen kwam naar voren uit
een prijsvraag. “Meerdere inzendingen verwezen naar de sprengen in en rond Ugchelen. De
blauw-groene kleuren van het logo zijn geïnspireerd op het water en de bosrijke omgeving”,
licht PCBO-woordvoerder Marije Meijer toe.
Naast de omgeving van de school, speelt ook
de symboliek mee. “Een spreng wordt gezien
als een plek voor ontwikkeling.”
De ontwikkelingen in aanloop naar de opening
in september zijn te volgen op Facebook en
Instagram.

Foto: PCBO
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KINÈSIS GEZONDHEIDSCENTRUM

Fysiotherapie helpt bij revalidatie na corona
Heel Ugchelen spaart
Vol verbazing kijk ik naar de
stapel plaatjes die op de eettafel liggen naast een boek met
de titel: ‘Trots op Ugchelen’.
Ik kijk mijn allerliefste partner
vragend aan, zie dan op de
nog ongeopende zakjes staan:
‘Verzamel alle historische beelden!’. “Die heb ik gekregen bij
Albert Heijn. Als je voor 10€
koopt krijg je een zakje met 4
plaatjes van historisch Ugchelen! Leuk hè, ga ik sparen, totaal 216 plaatjes, moet kunnen.
Je kunt immers de dubbele plaa
tjes ruilen. Bovendien wil niet
iedereen de plaatjes hebben bij
het afrekenen, kan ik ze mooi
vragen...toch?”.
Ik kijk haar ongelovig aan, mijn
gedachten gaan volledig op de
loop. Het zal toch niet zo zijn
dat ze ieder vrij moment benut
om samen met andere ‘oudere’ Ugchelenaren plaatjes te
ontfutselen aan de uitgaande
AH-klanten die de plaatjes niet
willen hebben? Zoals horden
jongeren dat doen bij het sparen van voetbalplaatjes. Ik zie
in gedachten elkaar fanatiek
aftroevende ouderen, op zoek
naar de ontbrekende plaatjes.
Een echte AH-spaaractie: Achter het Hek.
Ik kom weer terug in de realiteit
en vraag aarzelend: “Jij gaat
toch niet achter zo’n hek staan
bij AH?”. “Nee, natuurlijk niet,
ik kijk wel uit. Er staan trouwens helemaal geen hekken
vanwege Corona. Maar ik ga
ze wel ruilen in de buurt, heb al
afgesproken met de buren. Iedereen doet mee, we willen alle
plaatjes hebben om ‘Trots op
Ugchelen’ compleet te maken.”
Blijkbaar heeft deze ‘Achter
het Hek’ spaaractie van AH iets
losgemaakt bij alle dorpsbewoners.
Diezelfde zaterdag breng ik
voor het maandelijkse diaconale spaarproject ‘Voedselbank’ een paar potten groente
en een paar zakken soep naar
het ‘verzamelspaarpunt’ aan de
Karhulstraat. Helaas, heel Ugchelen spaart daar nog niet ....
Maar als we daar allemaal ook
aan mee gaan doen, kunnen we
echt ‘Trots op Ugchelen’ zijn.

Door de coronacrisis is het aantal spier- en gewrichtsklachten toegenomen, merken ze bij Kinèsis Fysiotherapie & Gezondheidscentrum in Ugchelen. Dat komt niet
alleen door het vele thuiswerken, waarbij mensen vaak in
een verkeerde houding zitten. “Ook mondkapjes kunnen
voor klachten in de kaak en nek zorgen. Daarnaast kan
spanning over de hele coronasituatie meespelen”, zegt
fysiotherapeut Wouter van Leeuwen (rechts op de foto).
Samen met Ivo Rigter is hij mede-eigenaar van de praktijk, die nu vijftien jaar gevestigd is aan de Bogaardslaan.
In totaal werken er zes fysiotherapeuten. Ook is er gelegenheid tot zelfstandig fitnessen, zodra dat weer mag
volgens de richtlijnen van het RIVM.
De fysiotherapeuten moesten hun praktijk vorig jaar drie
maanden dicht houden, vanwege de coronamaatregelen voor contactberoepen. Toch zijn ze wel aan het werk
gebleven. Van Leeuwen: “Dankzij beeldbellen via een
beveiligde verbinding hebben we veel mensen kunnen
helpen. Dat was wel even omschakelen, want we zijn
natuurlijk gewend om consulten ‘face-to-face’ te geven.
Maar het leverde veel positieve ervaringen op. Het gros
van de patiënten kon de oefeningen zelfstandig uitvoeren. Zelfredzaamheid is ook een belangrijk uitgangspunt
van onze behandelingen.’’
De pandemie heeft ook voor een nieuwe groep patiënten
gezorgd: mensen die revalideren van corona. Hiervoor
hebben de fysiotherapeuten een aanvullende training
gevolgd, gericht op conditie, ademhaling en longfunctie.
Kinèsis biedt nog meer specialisaties. Zo werkt Van
Leeuwen als kaakfysiotherapeut. Hij helpt bij gezondheidsproblemen die te maken hebben met het niet goed
functioneren van spieren en gewrichten in het hoofd,
halsgebied en kauwstelsel. Rigter is juist gespecialiseerd
op het gebied van oncologie-fysiotherapie. Mensen die
met kanker te maken hebben, kunnen bij hem terecht
voor een persoonlijk revalidatieplan. “Sommigen komen van heinde en verre naar Ugchelen’’, zegt Rigter.
“We werken zoveel mogelijk samen in een netwerk van
medisch specialisten, ook buiten Kinèsis. Dat blijven we
verder uitbreiden en verdiepen.” Van Leeuwen vult aan:

Foto: Theo Logtenberg
“Daar moet de zorg naartoe: een brede samenwerking
vanuit meerdere disciplines.”
De therapeuten willen zich ook meer gaan richten op
psychomotorische therapie (PMT). Dat is een behandelmethode voor mensen met psychische klachten en
problemen. Hierbij wordt dus ook het geestelijke welzijn
betrokken bij de fysiotherapie. Dat past bij de sfeer van
het gezondheidscentrum, zoals Van Leeuwen die omschrijft. “We vinden het belangrijk dat mensen zich hier
veilig en op hun gemak voelen. Wat we veel van patiënten horen, is dat het hier open en laagdrempelig is. Een
huiskamergevoel.”
Simon Haverschmidt

WIJ GEDENKEN

GERRIE VAN DE GRAAF – BROEKHUIS
Op 26 april 1938 werd Gerrie geboren in Beekbergen,
daar groeide ze op in een hecht gezin. Ze leerde Dik
van de Graaf kennen, na 4,5 jaar verkering en 1,5 jaar
verloving zijn ze getrouwd op 8 mei 1964. Toen ze
trouwden hebben ze 3 jaar in Beekbergen gewoond,
daarna aan de Jan van Houtumlaan in Ugchelen en
met heel veel plezier, een hechte buurt met goede contacten. Ger was een lieve attente en betrokken vrouw.
Haar grote passie waren de honden met name het ras
Welsh Springer Spaniel. Ook het trimmen van de honden ging haar bijzonder goed af. Honden bij naam en
op stamboom, wat hebben ze ervan genoten en wat
waren ze trots op de mooie prijzen die ze wonnen op
de hondenshows.
Ger en Dik zijn heel dankbaar dat ze zoveel vrienden
en kennissen hieraan hebben overgehouden. Ook heb-

ben ze veel genoten van de mooie vakanties op Texel,
mooie herinneringen aan de stacaravan en aan de lieve
mensen om hun heen. 50 jaar lang hebben Ger en Dik
met hart en ziel gezongen bij het Christelijk koor Crescendo. Hun motto was: zingen maak je blij!
Vorig jaar werd Ger ziek en dat veranderde hun leven
radicaal. De laatste tijd voelde ze dat haar krachten
afnamen, maar zei ze: “elke dag ervaar ik als een geschenk”.
Op zondag 25 april is ze rustig ingeslapen. In de afscheidsdienst kwamen we uit op Psalm 23, De Here is
mijn Herder, mij ontbreekt niets, in U heb ik alles.
Ger wist zich gedragen door de onzichtbare aanwezige
die haar in zijn liefde heeft opgenomen. Dat mag allen
die in liefde met haar zijn verbonden tot troost zijn.
Bert Brink
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Rondtrekkende
heideschapen

Staatsbosbeheer is begin mei
het begrazingsseizoen gestart
op t Leesten in Ugchelen. De
heideschapen helpen bij het
beheer van de heide onder
leiding van een herder. De
begrazing wordt uitgevoerd
in samenwerking met begrazingsbedrijf Herder Jeroen. De
schaapskudde is op 10 mei jl.
lopend verplaatst van ‘t Leesten naar Schenkenshul. Schenkenshul is een ander heideterrein van Staatsbosbeheer zo’n
4 km verderop. Diverse dorpsgenoten waren bij de start van
de wandeling aanwezig.
Heidebeheer
Mede door de stikstofdepositie
(neerslag van stikstof) neemt
de vergrassing op de heide
steeds verder toe. De schapen
helpen Staatsbosbeheer om
de vergrassing tegen te gaan.
Waar gras verdwijnt krijgen
jonge heideplanten en andere
kruiden een kans om te ontkiemen. Het resultaat is een heideterrein met veel variatie en
structuur in de vegetatie en met
een grote diversiteit aan diersoorten.
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OM DE KEI 055 (10-04-1996)

Drempels
Men wil de Ugchelse kei verplaatsen. Als de Ugchelse kei een paar meter naar achteren wordt verplaatst,
wordt het veiliger. In wat voor wereld leven wij nu toch?
Hoezo veiliger? Er staan toch geen drommen mensen
om de kei verzameld om te zien, welke gebeurtenissen
zich afspelen in Ugchelen? Ja, eens per jaar is er een
herdenking en wanneer de politie het niet vergeet, wordt
het verkeer tegengehouden. Dat gaat toch goed? Dat
moet zo blijven. Daarnaast zou het kruispunt niet overzichtelijk zijn. Nou, als het overzichtelijker wordt, dan
wordt er natuurlijk ook weer harder gereden.
Verkeers-veiligheid dus. Waren er geen andere voorzieningen te bedenken, dan een kei te verplaatsen,
die daar al tientallen jaren staat? Ik dacht aan een
verkeersdrempel bijvoorbeeld. Waarbij schoolkinderen
veilig over kunnen steken en de verkeersbrigade niet
meer nodig is? Volgens mij is het oversteken daar ècht
gevaarlijk. Wat is het toch moeilijk in Ugchelen. De
Ugchelseweg heeft met zijn hobbelige oppervlak wel
een natuurlijke belemmering, om de snelheid van de
voertuigen af te remmen. Meer dan zo’n mooie nieuwe
drempel bij de scholen in de Bouwhof aan de Klingelbeek. Ik heb daar staan kijken, wat automobilisten doen
bij die zichtbare drempel. Flink gas, totdat men vlakbij
de drempel is, afremmen, de drempel “nemen” en dan
weer gas geven. De veiligheid neemt af, omdat de blik
strak gericht is op het obstakel en men dan en-passant
ook nog even kijkt of er misschien nog kinderen aan het
oversteken zijn.
Wat er zou moeten veranderen, is de mentaliteit en dat
is een kwestie van opvoeding. De vergelijking met het
bestuur van Ugchelens Belang dringt zich op. Als in een
vereniging het aantal bestuursleden aan de krappe kant
dreigt te worden, is er hetzelfde verschijnsel aan de

Een bestuur moet democratisch gekozen worden. Dat
betekent, dat je een keuze zou moeten maken uit een
groep mensen, waar je de besten uit kunt kiezen. Maar
het is erg moeilijk om mensen te krijgen, die in een bestuur van een vereniging zitting willen nemen. Het zijn
hardwerkende vrijwilligers, die dan nog blootstaan aan
kritiek en als enige beloning bij de beëindiging van hun
taak een schouderklopje in ontvangst kunnen nemen.
Er is enige schroom om zichzelf te melden. Onbekendheid met het werk en de verplichting om elke keer bij
elkaar te komen is de drempel, waar men overheen getild moet worden.
Over Ugchelens Belang hoor je zeggen, dat was een
mooi feest en hartstikke goed georganiseerd, maar
men realiseert zich niet, hoeveel voorbereiding eraan
is voorafgegaan. Daarachteraan komt de gedachte, dat
we toch in een fijn dorp wonen en hoewel er veel mensen van buiten zijn gekomen en de oorspronkelijke Ugchelenaren in de minderheid zijn, moet het toch kunnen
om een paar goede bestuursleden erbij te krijgen, want:
Ugchelen is zó!
“Uwe Kijker”
Deze column verscheen in april 1996 in De Bron. Uwe
Kijker, de columnist, geeft er zijn visie op het effect
van verkeersdrempels. Hoogst actueel nu Ugchelen
drie verkeersdrempels rijker is…Een selectie van zijn
columns is uitgekomen in het boek ‘Om de Kei’ en is
verkrijgbaar bij Primera Westra. Leuk om te lezen, leuk
om te geven.

Ook Ugchelen
Ik zie heel veel mensen wandelen. Ugchelen biedt daartoe volop mogelijkheden met haar mooie bossen. Daar
maken ook veel Ugchelenaren gebruik van, met of zonder hond. Een gezonde zaak. Bovendien kom je onderweg in de gelegenheid om gesprekjes aan te knopen met
bekenden of onbekenden. Dat waren we vóór de Corona
bijna vergeten.

Zaadverspreiding
De
verplaatsing
van
de
schaapskudde heeft ook een
doel, namelijk zaadverspreiding. Het is voor het eerst in
jaren dat we dit bewust inzetten in het beheer van de heide. Doordat de schapen een
gebied doortrekken waar ook
andere vegetatie aanwezig is,
kunnen de schapen zaden in
hun vachten om maag meedragen. De zaadverspreiding vindt
zo op een natuurlijke manier
plaats.

Je kunt zelfs wandelcompetities houden met collega’s! Er zijn in Ugchelen veel bedrijven. De werknemers gaan tijdens lunchtijd, en zeker met mooi
weer, naar buiten om een luchtje te scheppen (en
mogelijk dus punten te scoren in wandelgroepen).

Laurens Jansen
Boswachter Publiek
Veluwe Midden
Staatsbosbeheer
Otterloseweg 116
7339 GZ Ugchelen
T 055-533 00 57
M 06-23552435
E l.jansen@staatsbosbeheer.nl
Aanwezig op ma, din, woe en
don

hand als bij een verkeersdrempel. Het wordt onveiliger
voor de leden: minder mensen kunnen minder doen en
de ondergang van de club dreigt.

Hebt u de app “Ommetje lopen” of “Stappenteller” ook al?
Elke dag 20 minuten lopen is volgens Erik Scherder goed
voor hart en hersenen. Je kunt zelfs wandelen in virtuele wandelgroepen en daarmee scoren op een lijst met
grootste afstand.

Maar ook om hun lunch te nuttigen. Die lunch komt dan
uit een zelf meegenomen box of wordt verzameld bij onze
middenstanders, de supermarkt, de visboer en de snackcounter. En in het najaar bij onze oliebollenkraam. Helaas
zijn er ook wandelaars die het niet zo nauw nemen met
het verwijderen van hun afval (of het per ongeluk verliezen (?); denk aan al die mondkapjes!). Gelukkig zijn er
ook nog Ugchelenaren die dergelijk afval oprapen en in
een prullenbak deponeren.
Wandelen schijnt volgens Erik zelfs goed te zijn voor onthaasting, creativiteit, productiviteit en het energieniveau.
Dus doe er uw voordeel mee!
Tekst en foto: Theo Tomassen
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