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STARTZONDAG

DVDuiker

Bronkerk
DVDuiker:
Film:		

8 Oktober 2021
The Little Comrade

The Little Comrade is een indrukwekkende film uit 2018, geregisseerd door Moonika Siimets die de
jaren vijftig in Sovjet-Estland vanuit een uniek perspectief in beeld
brengt. Het verhaal is gebaseerd
op twee autobiografische romans
van Leelo Tungal, een geliefd auteur in Estland. Het is 1950 en Sovjet-Estland gaat gebukt onder de
Stalinistische terreur. Als de moeder van de 6-jarige Leelo wordt afgevoerd, zegt ze tegen haar: ‘als je
je goed gedraagt, zal ik snel terug
zijn’. Woorden die Leelo niet kan
vergeten. Ze doet daarom haar uiterste best om braaf te zijn, maar
wat precies goed en fout gedrag is,
wordt steeds verwarrender. Waarom is de Estlandse vlag ineens
verboden? Wie is toch die vijand
van het volk? Ondanks alle pogingen om zich goed te gedragen, rolt
Leelo van het ene probleem in het
andere. En diep van binnen groeit
bij het kleine meisje de angst dat
het haar schuld is dat haar moeder
nog steeds niet thuis is.

Foto: Johan van Veen
Op 26 september vierde de Bronkerk “startzondag” met als thema “Kom je huis uit”.
Meer foto’s op pag. 11 en www.bronkerk.nl

De buurtbus rijdt!

U bent van harte uitgenodigd voor
deze film van DVDuiker, de eerste na een lange tijd vanwege de
Corona maatregelen. De filmavond begint om 19.45 uur, inloop
vanaf 19.30 uur. Entree is € 7,50,
voor jongeren € 3. Voor aanvang
van de film, die kort ingeleid wordt,
krijgt u een kopje koffie of thee
aangeboden. De opbrengst van de
film gaat naar het diaconale project
in Moldavië “Casa Speranta”.

Terugblikken

Vanaf 27 september rijdt de buurtbus een rondje Apeldoorn-Ugchelen.
Dit zijn enkele vrijwilligers die als chauffeur de buurtbus laten rijden.

Foto: Dirk Reiding
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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 20 okt.
Kopij via: ugchelendebron@bronkerk.nl
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 11 oktober 19 uur.
Coördinator advertenties:
Teun van Amersfoort, tel. 5411491
bronadvertenties@bronkerk.nl
Verspreiding en bezorgklachten:
bronbezorging@bronkerk.nl
tel. 5422382
PRAKTISCHE GEGEVENS KERK
Zalencentrum:
“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: Collectebonnen,
Vragen en Ledenadministratie
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

Feestje in de Kerk
Kinderen van ongeveer 3 t/m
11 jaar en hun (groot)ouders
zijn van harte welkom op zondag 10 oktober om 16.00 uur
in de Bronkerk. Dan starten
we met het Feestje in de Kerk,
waarbij we samen ontdekken,
samen vieren en samen eten.
Het Bijbelverhaal dat deze
keer centraal staat is: Naäman.
Rond dit verhaal doen we eerst
spelletjes, een proefje en andere activiteiten. Daarna volgt
een viering, waarin dit Bijbelverhaal verteld wordt. Tot slot
eten we samen een eenvoudige maaltijd en ontmoeten we
elkaar. Om ongeveer 18.30 uur
is dit Feestje afgelopen.
Iedereen is welkom, wel graag
aanmelden via feestjeindekerk@bronkerk.nl.

Eetcafe Duikeruit

Na een lange tijd van stilte is
het gelukkig weer mogelijk: er
is weer een Eetcafé Duikeruit!
Iedereen vanaf 60 jaar is van
harte uitgenodigd om hier aan
mee te doen op zondag 17 oktober. Om 12.00 uur bent u welkom in de Duiker, Hoenderloseweg 10 om elkaar te ontmoeten
en gezellig samen te genieten
van een versbereide 3 gangenmaaltijd.
De kosten zijn € 7,50 per persoon exclusief de drankjes.
Aanmelden is wel noodzakelijk,
dit kan tot 14 oktober bij Marinus Ditzel, tel. 06-348.27.579
of bij Ans van Amersfoort, tel.
06-555.88.273

Bidden met de benen

Deze oecumenische werkgroep
uit Apeldoorn en omgeving start
weer een nieuw seizoen met
als thema : “Op adem komen”.
Op zaterdag 9 oktober om 9:30
uur is er een wandeling vanuit
de dorpskerk van Wilp, Kerkstraat 35. Nader info 055 541
3183. U bent van harte welkom!

Uit de Bijbel
wo 6 okt		Johannes 8:37-47
do 7 okt		Johannes 8:48-59
vrij 8 okt		Jesaja 28:1-13
za 9 okt		Jesaja 28:14-22
zo 10 okt		Jesaja 28:23-29
ma 11 okt		Jesaja 29: 1-8
di 12 okt		Jesaja 29:9-16
wo 13 okt		Jesaja 29:17-24
do 14 okt		Marcus 10: 1-12
vrij 15 okt		Marcus 10:13-22
za 16 okt		Marcus 10:23-31
zo 17 okt		Marcus 10:32-45
ma 18 okt		Marcus 10: 46-52
di 19 okt		Efeziërs 5: 21-33
wo 20 okt		Efeziërs 6:1-9
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• De Corona-maatregelen zijn
versoepeld. Dat betekent dat
er momenteel 95 mensen bij
een viering in de Bronkerk aanwe- zig kunnen zijn. Mogelijk
kan dat aantal de komende tijd
gaan toenemen. Houd daarvoor
de website (zie hieronder) in de
gaten!
• U hoeft zich niet aan te melden
als u een viering wilt bijwonen.
Wel worden de Corona richtlijnen in acht genomen. Kom niet
als u Corona-klachten heeft.
• De kerkdiensten in de Bronkerk
blijven ook via www.kerkomroep.nl digitaal te beluisteren.
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
(www.bronkerk.nl)
voor actualiteiten.
• In de Onze Lieve Vrouwekerk
kunnen 100 kerkgangers de
viering bijwonen. Mogelijk wordt
dit aantal de komende tijd meer.
Houd daarvoor de website van
de Emmaüs parochie in de gaten.(www.emmaus-apeldoorn.
nl) De vieringen zijn ook online
te volgen.
• Als u bij de kerkdienst in de
Onze Lieve Vrouwekerk aanwezig wilt zijn, moet u zich
daarvoor aanmelden via: www.
meevieren.nl.
• Wat betreft de diensten in Randerode melden wij dat deze
voorlopig nog alleen toeganke- lijk zijn voor bewoners en
de vrij- willigers die hen halen/
brengen.
Zaterdag 9 oktober
ONZE LIEVE VROUWEKERK,
Hoofdstraat 18, Apeldoorn.
16.30 uur: Eucharistieviering;

Voedselbank
In de maand oktober sparen
we voor de Voedselbank
BROODBELEG .
Ook
andere
houdbare
producten zijn altijd welkom.
De
producten
kunnen
afgeleverd
worden
op
zaterdagochtend van 9.0012.00 uur in de krat voor
de
garagedeur
aan
de
Karhulstraat 19 en natuurlijk
ook in de mand in de kerk.

pastoor J. Hermens, Cantor.
Zondag 10 oktober
BRONKERK
10.00 uur: ds. H. van Boggelen
(Deventer).
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering; pastoor J. Hermens, Gregoriaans.
13.00 uur: Doopviering; pastoor J.
Hermens.
Zaterdag 16 oktober
ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur: Gebedsviering; diaken
R. Dashorst.
Zondag 17 oktober
BRONKERK
10.00 uur: ds. E. van Iperen.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00
uur:
Eucharistieviering;
pastoor J. Hermens, Lucente.

BIJ DE DIENSTEN
Zondag 10 oktober
Vandaag gaat de vertrouwde persoon van ds. Hannie van Boggelen in de Bronkerk voor. Fijn om
haar weer in ons midden te mo- gen
begroeten.
Uit Kind op Zondag: Gaat er al een
lichtje branden??
Jezus vertelt in de tempel dat hij het
licht van de wereld is. De Fa- rizeeën begrijpen het niet. Ze vin- den
dat iets alleen waar kan zijn als
tweegetuigen het zeggen, en Jezus
zegt het alleen over zich- zelf. Of
toch niet?
We lezen Johannes 8: 12-20.
Diaconie collecte: Kerk in Actie Vredesweek.
Uitgangscollecte: Stichting
Leergeld
Zondag 17 oktober
Deze morgen is ds. Eline van Iperen

Een bevrijdend licht! Als we in de
ban zijn van onszelf, hebben we er
geen oog voor.
Jezus is bevrijdend licht.
onze voorganger.
Uit Kind op Zondag: Vrij zijn
Jezus spreekt de mensen in Jeruzalem toe. Hij zegt dat hij ergens
heen zal gaan waar zij niet kun- nen
komen. De mensen begrijpen hem
niet. Ook niet als Jezus zegt dat de
waarheid hen zal bevrijden. De reactie van de toehoorders is: ‘Wij zijn
nooit iemands slaaf ge- weest – hoe
kunt u dan zeggen dat wij bevrijd
zullen worden?’ We lezen Johannes
8: 21-36
Diaconie collecte: Kerk in
Actie-Werelddiaconaat.
Uitgangscollecte: Stichting
Leergeld.
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
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Zwerfvuilactie

Foto: Johan van Veen
Op 25 september is er, na anderhalf jaar, weer zwerfvuil verwijderd uit de bermen van de Ugchelse toegangswegen. Opvallend was enerzijds het grote
aantal deelnemers (28) en anderzijds de mindere hoeveelheid zwerfvuil. Meer foto’s op www.ugchelen.nu

Zonnebloem zoekt
vrijwilligers

De nieuwe Dorpsraad geïnstalleerd

De Zonnebloem zet zich in
voor mensen, jong en oud,
met een lichamelijke beperking die daardoor in een sociaal isolement dreigen te raken.
Zonnebloemafdeling
De
Dorpenstreek
(Beekbergen,
Hoenderloo, Ugchelen) is dringend op zoek naar vrijwilligers
voor verschillende activiteiten.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Hanneke
Terburg, Tel. 055 5418369

Bronnetje
Hulp gezocht:
Wie wil mij wekelijks 3 of
4 uur helpen met
huishoudelijk werk?
Telefoon 055-5331062

vlnr staand: Ron Brummelkamp; Bas ter Riele; Maik van Liempt; Harco Wolters;
vlnr zittend: Diane Kokke; Tom Mulder Foto: Johan van Veen
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OVERWEGING

Zorg voor het verhaal
Ik was er vaak langs gefietst, langs woonzorgcentrum
Rumah Saya, waar Indische Nederlanders hun laatste levensfase mogen doorbrengen. Voor mij was dat
een onbekende wereld, een gesloten boek.
Meer dan een miljoen mensen in
Nederland voelen zich erg eenzaam. Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. De invloed van
eenzaamheid is groot. Zeker als
het langdurig aanhoudt, leidt eenzaamheid tot gezondheidsrisico’s,
minder mee kunnen doen in de
samenleving en het gevoel van
het tekortschieten van welzijn of
geluk. Er kan een vicieuze cirkel
ontstaan waarbij deze gevolgen
het gevoel van eenzaamheid versterken. Centrum voor Levensvragen Oost-Veluwe organiseert
over dit thema op 7 oktober van
19.30 – 21.00 uur een interactieve avond. Plaats: Restaurant de
Wilde Pieters. Geestelijk verzorgers Christine van Dijk en Egbertina Tessenmaker gaan na een
inleiding waarin luisteren centraal staat, ieder met een groep
deelnemers een aantal vragen
bespreken en sluiten daarna in
gezamenlijkheid af. Iedereen die
eenzaam is, of belangstellend is
naar wat het Centrum voor Levensvragen kan bieden, is welkom Aanmelden voor deze avond
kan via een mail naar info@
levensvragenoostveluwe.nl.
Er
is plaats voor 16 deelnemers.
Bij veel belangstelling wordt een
extra avond georganiseerd. Kijk
wat u / jij kunt doen op www.eentegeneenzaamheid.nl. Voor meer
informatie: b.koekoek@gelre.nl,
tel: 06-36581651

Dat boek ging open op 15 augustus. Ik was, samen
met 3 andere muzikanten, uitgenodigd daar de Indiëherdenking mee te maken en bij het hijsen van de
Nederlandse vlag het Wilhelmus te spelen. Ik kwam
inderdaad binnen in een andere wereld. Interieur, kleding, planten, muziek, hapjes die we kregen, de mensen en het voelbare respect voor oude mensen: alles
ademde een indische sfeer.
Maar het waren de verhalen, verteld tijdens de herdenking, die de geschiedenis van de Indische Nederlanders tot leven brachten. Verhalen over japanse bezetting, jappenkampen, dwangarbeid aan de
Birma-spoorlijn, (pas) bevrijd worden op 15 augustus
1945……. én een daaropvolgende nieuwe oorlogsperiode, eindigend met de uitroeping van de Republiek
Indonesia. Verhalen ook over vogelvrij zijn vanwege
bewezen loyaliteit aan Nederland. Verhalen over alles
achter laten, en per schip naar Nederland reizen. Verhalen over het moeizame leven in het koude Nederland waar het ontbrak aan een warm welkom en aan
interesse voor hun verhaal, en waar toch een nieuw
bestaan moest worden opgebouwd.
Ze hebben dat gedaan! Ik zag ze zitten, daar in
Rumah Saya. Wat een levens! Wat een verhalen dragen zij met zich mee! Er werd gezegd dat Indische Ne-

derlanders vaak
zwijgen over hun
verleden, maar
dat dat niet betekent dat dat verleden bij hen niet
leeft. Er klonken
instemmende reacties in de zaal.
En ik dacht: hoe belangrijk is goede zorg voor het
verhaal dat mensen met zich meedragen. Want ieder
mens draagt een (levens)verhaal met zich mee. Daar
zitten hoofdstukken bij met pijn en verdriet, heimwee,
onvervuld verlangen, aangedaan onrecht, beschadigd
zijn. Wie te snel de bladzijde omslaat en zegt: “Wat
geweest is is voorbij, we gaan verder”, die doet zichzelf of anderen tekort. Dan lijkt het of het verhaal er
niet helemaal mag zijn, of mensen er niet helemaal
toe doen.
Gezegend zij die recht doen aan het verhaal van mensen. Die ervoor zorgen dat mensen zich gehoord, gekend weten. Die met respect luisteren. Die durven te
benoemen wat te moeilijk is om zelf te verwoorden.
Dat verbindt. Trekt mensen uit hun isolement. Brengt
hen bij wat vreugde geeft. Zorgt dat er weer iets gaat
stromen.
In Rumah Saya werd na de herdenking gedanst, door
personeel en bewoners samen.
Ds Eline van Iperen.

Bronkerk heet azc-kinderen welkom

Kerkelijk werker
Remko Groen stopt

Na vier jaar loopt Remko’s contract in oktober af en zal zijn functie als kerkelijk werker stoppen.
Remko heeft in zijn tijd verschillende dingen georganiseerd vooral gericht op de jeugd en jonge
gezinnen. Remko heeft in de tijd
dat hij in Ugchelen heeft gewerkt
een hersentumor gehad. Hij heeft
dan ook aangegeven dat hij geen
afscheidscadeaus wil, maar als
mensen iets willen geven, dat ze
dan een gift geven aan de stichting Stophersentumoren.nl. Als u
via deze link geeft kunt u ook een
boodschap voor Remko bij uw gift
schrijven: https://bit.ly/Bronkerk
Lukt digitaal geven niet dan
is geld overmaken ook een
optie,
rekeningnummer
is:
NL93RABO0136468942
t.n.v.
Stichting Stophersentumoren.nl

Foto: Johan van Veen
Maandagmiddag 26 september bezorgde een kleine
delegatie van de Bronkerk 3 grote bossen bloemen in
de 3 klassen van de school aan de Hoenderloseweg,
waar kinderen van het AZC dit schooljaar les krijgen.

gevraagd om voor dit doel de zondag ervoor één bloem
mee naar de openluchtdienst te nemen. Van die bloemen werden de fantastische boeketten samengesteld
die op maandag naar de AZC-kinderen zijn gebracht.

De Bronkerk wilde de kinderen laten weten dat ze bij
hen in beeld en in gedachten zijn als buren van de
Bronkerk. Ze boden hen daarom iets fleurigs en kleurigs aan voor in de klas, als gebaar van buren die hun
nieuwe buren welkom heten. Aan alle kerkgangers was

De actie kan gezien worden als vervolg op de Burendag die heel Ugchelen op zaterdag 25 september zo
uitbundig heeft gevierd.
Ds. Eline van Iperen
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Burendag 2021

Fotocollage: Johan van Veen

Toneelvereniging
“Ernst en Luim”

Zoals al eerder bekend gemaakt is toneelvereniging „Ernst
en Luim“ er in 2020
mee gestopt.
De verkoop van toneelattributen kon vorig jaar niet doorgaan
en is nu op zaterdag
9 oktober 2021 in
gebouw Ugchelens
Belang. De verkoop
is van 13:00 tot 15:00
uur.
Nb. U kunt alleen
naar binnen met een
CoronaCheck

We kwamen ons huis uit!!
Wat hebben velen genoten van
Burendag 2021. Op vrijdag gingen
300 kinderen los bij de coladisco in
Ugchels Belang. Hoewel het nog
een beetje fris was werd op zaterdagmorgen op 4 plaatsen gezellig koffie
gedronken en kwam ‘Knap Eigen
Wijs’ langs om deze bijeenkomsten
op te vrolijken. De brownies van de
Cantharel smaakten daarbij prima.
‘Ugchelen bloeit’ had de koffie met
koek klaar staan, maar mocht helaas niet zoveel bezoekers verwelkomen. Gelukkig is hun tuin aan de
Bogaardslaan altijd open en meer
dan een bezoekje waard! De kinderen konden zich vermaken met
spelletjes bij de brandweer en daar
was veel animo voor.
De buurtbus, die inmiddels door
Ugchelen rijdt, kreeg ook de nodige
geïnteresseerden. Daarna de middagborrel op 10 locaties! Wat een
gezellige ontmoetingen werden dat.
Buren die met elkaar kennis maakten, lief en leed deelden en oude
herinneringen werden opgehaald.
Er stond 2 uur voor gepland, maar
op alle locaties werd het veel later.
Een teken dat er behoefte aan was

elkaar weer te zien en te spreken.
Het Sokkenbuurtkoor en de muziekvereniging Ugchelen kwamen op de
locaties langs en hun bijdrage werd
erg gewaardeerd! Dit initiatief van
de Bronkerk was mogelijk dankzij
de medewerking van de sponsoren en medewerkers van: Vereniging Ugchels Belang, de vrijwillige
Brandweer, De Cantharel, Paviljoen
het Leesten, Albert Heijn, gemeente Apeldoorn, Muziekvereniging
Ugchelen, Sokkenbuurtkoor, Knap
eigen wijs en de Bronkerk. Tenslotte, dankzij de spontane reacties van
de coördinatoren op onze oproep
in hun straat dit te organiseren is
deze Burendag een groot succes
geworden. Dank jullie wel!! Niet alleen door bovenstaande groepen,
ook op andere plaatsen werd in Ugchelen op eigen initiatief Burendag
gevierd met gezellige bijeenkomsten. Met honderden enthousiaste
deelnemers hebben we laten zien
waarin Ugchelen groot kan zijn!
Ugchelen, o Ugchelen wie hold zo
van oe!
Foto’s Johan Veen. Meer foto’s op
ugchelen.nu

Verantwoording
Hiernaast leest u leest u hoe Burendag in
Ugchelen is verlopen. Van verschillende kanten
kwamen er ook vragen b.v. waarom men geen
uitnodiging had gekregen. Bij de voorbereiding in
mei/juni wisten we niet hoe het coronavirus zich
zou ontwikkelen en durfden we een grote massale activiteit niet aan. Er is toen gekozen voor een
kleinschalige aanpak per straat of buurt. Het heet
immers Burendag!
In de laatste Bronnen voor de zomervakantie
heeft een oproep gestaan aan de inwoners van
Ugchelen zich aan te melden als coördinator van
een straat of buurt. Daarop hebben van 13 straten/buurten mensen zich aangemeld de organisatie in hun buurt of straat te willen regelen. Zij zijn
daarop in hun omgeving gaan flyeren en moesten de lastige keuze maken tot hoever zij buurtbewoners zouden uitnodigen. Er werd gekozen
voor een zo logisch mogelijke ‘knip’ in hun straat.
Ook om het beheersbaar te houden en de aantallen niet te groot te laten worden. Over elke ‘knip’
valt wat te zeggen. Dat mensen niet uitgenodigd
werden is niet de coördinatoren aan te rekenen,
men had ook zelf het initiatief kunnen nemen door
zich als coördinator aan te melden. Van vele kanten hoorden we dat het voor herhaling vatbaar is.
Laten we er een jaarlijks feestje van maken. Hoe
meer coördinatoren des te groter het feest!
Werkgroep Burendag
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STARTZONDAG BRONKERK

Foto impressie

Fotocollage: Johan van Veen

‘Sprookje’ van IKC Spreng Ugchelen wordt waarheid
‘En ze leerden nog lang en gelukkig…’
De officiële opening van IKC Spreng
Ugchelen werd donderdag 30 september gebracht als een sprookje dat
waarheid werd. Een sprookje over drie
‘sprengen’ (twee basisscholen, één
kinderopvang) die vanaf nu samen één
krachtige en prachtige stroom vormen.
Démen en Dana, de twee oudste leerlingen van de oorspronkelijke Touwladder en Bouwhof, hadden de eer om het
lintje door te knippen. Ze kregen daarbij
hulp van Kiki, zij is één van de jongste
kinderen van MAM’s Kinderopvang.
Voor deze speciale gelegenheid was
ook wethouder Nathan Stukker van de
gemeente Apeldoorn uitgenodigd.

Foto: Johan van Veen

De hele week waren er feestelijke activiteiten rondom de opening. Zo konden de kinderen zich uitleven op een stormbaan,
en kwamen ze op één dag verkleed naar school. De week werd afgesloten met een pannenkoekenfeest.
De eerste maand van dit schooljaar stond in het teken van verbinding: voor leerlingen, personeel én ouders. Van een
groepsverdeling tussen ‘Bouwhof’ en ‘Touwladder’ was gauw geen sprake meer. “We hebben al veel nieuwe vrienden
gemaakt”, aldus Démen en Dana.
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Geslaagde honingmarkt
Mooi weer bij een buitenevenement staat voor een groot deel
garant voor een geslaagde activiteit. Zo ook bij de 55ste Honingmarkt die 18 september
georganiseerd werd door de
imkersvereniging Apeldoorn-Ugchelen.
Het was nog een beetje mistig
toen om 08:00 uur de imkers hun
kramen begonnen in te richten.
Om 10:00 uur stonden de potten honing en ramen raathoning
mooi uitgestald in de kramen en
waren de bezoekers welkom.
Met dertien kramen oogde de
markt gezellig en overzichtelijk waar honingliefhebbers hun
hart konden ophalen. Tassen
werden volgeladen om zo gedurende het hele jaar zeker te
zijn van kwalitatief uitstekende
honing. Honing in potten en ook
heideraathoning zijn namelijk
minstens een jaar houdbaar.
Hoewel er geen officiële opening was heette de voorzitter
tegen 10:30 uur de bezoekers
en kraamhouders welkom. Complimenten werden gemaakt aan
de honingaanvoerders die, door
de goede zorg voor hun bijen,
weer gezorgd hadden voor een
grote variatie aan Nederlandse
honing van uitstekende kwaliteit.
De kraam met biologische tuinplanten inspireerde veel bezoekers hun tuin bij- en vlindervriendelijker te maken door de
aanschaf van drachtplanten. Met
een zon overgoten dag en een
doorlopende
bezoekersstroom
kijkt de vereniging terug op een
geslaagde markt.

Kerkcafé

Kerkcafé Gelukkig! Het Kerkcafé
mag weer open! We pakken de
draad weer op! Van harte welkom op zondagavond 10 oktober
in de Bronkerk. Graag nodigen
we je uit om voor deze avond na
te denken over iets wat jou de
laatste periode positief heeft beroerd en dat met elkaar te delen!
Dat zou kunnen zijn: vakantie ervaringen, een ontmoeting, een
mooie foto, een gedicht, een krantenartikel, etc. 19.45 - uur kerk open
20.00 - uur start avond.
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OOK UGCHELEN

Olifantenpaadjes
QR
Startzondag, Burendag, geen anderhalvemetersamenleving meer,
de Buurtbus die gaat rijden..., wat
een bijzonder weekend maak ik
mee als ik aan het eind van het
weekend op zondagavond deze
column schrijf. Zaterdag, Burendag, wel vijfhonderd mensen
op de been om ‘Uit hun huis te
komen’. Het vervolg daarvan op
Startzondag achter de Bronkerk.
Een openluchtkerkdienst waarin we opgeroepen worden om
‘Samen in beweging te komen’.
Een echte ‘warming up’ als start
van het komende seizoen. En
dan maandag erna, de eerste
dag dat de Buurtbus in Ugchelen
gaat rijden waarmee Ugchelen
weer een busverbinding krijgt met
Apeldoorn centrum. Het is één en
al beweging dat de klok slaat. Dat
vraagt om een ‘snelle reactie’ als
vervolg.
Kan dat allemaal zomaar in coronatijd...? Ja natuurlijk, want in
datzelfde weekend wordt de anderhalvemetersamenleving
los
gelaten. We kunnen weer ‘knuffelen’, elkaar aanraken, samen
actief zijn, samen zingen,... Toch
zit er nog wel een ‘addertje onder
het gras’. Als je heerlijk op een terrasje zit, tussendoor even naar het
toilet moet, dan moet je aantonen
dat je gevaccineerd bent. Datzelfde geldt als je wilt ‘dansen met
Jansen’. Een test of een QR-code
tonen is dan verplicht om mee te
doen. Voor sommige mensen is
dat hét signaal om alsnog te vaccineren en een QR-code op te
halen.
Gelukkig, voor Burendag of Startzondag was het niet nodig om een
QR-code te tonen. Je kunt zonder
zoiets ‘Uit je huis om in beweging
te komen’. Het roept wel op tot
een actief vervolg. Niet stil blijven
zitten maar reageren!
Wat een mooie boodschap, Startzondag begint als een ‘warming
up’ voor het nieuwe seizoen, Burendag vraagt om een actief vervolg, het loslaten van de anderhalvemetersamenleving vraagt om
een QR-code.
Kent u trouwens de betekenis van
QR? ...Quick Response, snelle
reactie… Ugchelen daarvoor een
mooie testlocatie...? Denk het wel!

Olifantenpaadjes zijn vernoemd naar het verschijnsel dat olifanten altijd de kortste route nemen, ongeacht of ze daarbij obstakels tegenkomen of niet. Door veelvuldig gebruik ontstaan er
uiteindelijk uitgesleten paden. Dat gebeurt ook
bij mensen. Je komt ze vaak tegen in parken op
grasvelden. En het zijn meestal kromme vormen.
Ze ontstaan omdat het vervolg van een route gemakkelijker kan worden vervolgd.
Als je in de bossen rondom Ugchelen wandelt,
heb je ook vaak de keuze in tal van routes die je
verder brengen door de natuur, of juist sneller terug naar het startpunt. De meest logische verklaring die hiervoor wordt gegeven is dat weggebruikers het liefst zo prettig mogelijk lopen of fietsen
en zo snel mogelijk hun doel bereiken. Dit betekent dat ze zoveel mogelijk kunnen doorlopen.
Haakse hoeken onderbreken juist onze beweging,
we moeten dan even inhouden. Ontwerpers en
beheerders van de openbare ruimte kijken op

verschillende manieren naar olifantenpaadjes.
Als een vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid.
Anderen zien het als iets wat een gevaar voor de
verkeersveiligheid is.
Een opvallend groot olifantenpaadje in Ugchelen
ligt tussen de Ugchelseweg en de Laan van Westenenk, door De Goudvink via het industrieterrein
naar de Laan van Westenenk. Het is een voor de
hand liggende route voor verkeersdeelnemers die
de stoplichten willen vermijden of lekker door De
Goudvink willen rijden.
Deze veilige en snelle route werd maanden geleden afgesloten met een hek, waarschijnlijk omdat
de bedrijven op het industrieterrein er last van
hadden. Maar gelukkig heeft actie vanuit het dorp
ervoor gezorgd dat deze route open kon blijven.
Theo Tomassen

Geachte redactie
Wij lezen De Bron altijd met plezier en zijn dan weer op de hoogte van het
nieuws in Ugchelen. De Bron is een uitgave van de Bronkerk en de artikelen
gaan vaak over sociale gebeurtenissen voor zowel jongeren als ouderen, elkaar helpen en noaberschap, zowel fysieke als geestelijke hulp, kortom naastenliefde. In de laatste Bron staat echter een artikel waar geen sprake van
naastenliefde is, eerder aansporen tot discriminatie en tweespalt, het artikel
van Tri-angel. Het venijn zit in de staart van De Peuk.
In de 30, 40 er jaren van de vorige eeuw kwamen in een aantal Europese landen krachten in beweging die door media-propaganda (herhaling is de
kracht van de reclame, dit geldt ook voor propaganda) het volk door de sluier
van onwetendheid ophitste tegen een minderheid en aanzette tot haat en polarisering, met alle gevolgen vandien.
Nu zijn weer zulke krachten aan het werk maar nu in geheel Europa en andere
delen van de wereld. Via regeringen en andere organisaties wordt een sfeer
gecreeerd die veel lijkt op die van de 30, 40 er jaren van de vorige eeuw,
door de media wordt de bevolking gehersenspoeld en aangezet tot polarisering,
tweespalt en discriminatie. Hetzelfde principe als in de vorige eeuw alleen in
een ander jasje en een andere doelgroep.
Op 15 september 1941 werd een bevolkingsgroep de toegang tot cafe’s en
restaurants, bioscopen en culturele centra verboden, Vanaf 25 september 2021
heeft een bevolkingsgroep geen toegang tot dezelfde instellingen. De auteur die achter Tri-angel schuilgaat heeft zich ook laten meesleuren in deze
waanzin, jammer van deze dissonant in doorgaans vredig kerk en dorpsblad.Wij
komen allemaal voort uit De Bron, en die is Liefde.

Maarten Amsen

De redactie
reageert
Wie geen rijbewijs wil halen, die
mag de weg niet op. Verkeersveiligheid... Logisch toch?
Wie geen bewijs van vaccinatie
kan tonen, die mag het theater
niet in. Da's voor velen nog even
wennen, maar het komt op hetzelfde neer. Volksgezondheid..!
De invoering van het rijbewijs
heeft ook nooit “aangezet tot polarisering, tweespalt en discriminering”.
De columnist van de Triangel
uit de vorige Bron spreekt over
de consequenties die een keuze heeft. Hij benoemt ook dat
de vrijheid van keuze een groot
goed is, maar dat dan ook de gevolgen van die keuze geaccepteerd moeten worden.
De meerderheid van de Tweede
Kamer is het daarmee eens en
de redactie ook.
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