
Uitgever: Bronkerk Ugchelen Woensdag 9 februari 2022 - 59e jaargang - nummer 2

Houtkachels uit, 
kerncentrale aan!?

De winterstop is voorbij. We gaan 
weer wandelen. U bent van harte 
welkom op zaterdag 12 februari 
om 9:30u in de Jachtlaankerk, 
Jachtlaan 143. Er wordt een 
kleine bijdrage gevraagd. Na 
een korte inleiding kunt u een 
spirituele wandeling maken van 
ongeveer 9 km. Route verkorting 
is mogelijk. Wilt u iets drinken in 
het pauzerestaurant neem dan 
uw QR-code mee. Graag tot dan!

Present slaat een brug tussen 
mensen die iets hebben te bie-
den en mensen die daarmee ge-
holpen kunnen zijn. Als makelaar 
in vrijwilligerswerk biedt Present 
de mogelijkheid voor (groepen) 
vrijwilligers om zich in de eigen 
woonplaats in te zetten voor men-
sen die te maken hebben met ar-
moede, een slechte gezondheid 
en/of een sociaal isolement. Voor 
één dagdeel of voor langere tijd. 
In de maanden januari en febru-
ari zijn de uitgangscollectes voor 
deze stichting Present bestemd. 
Door enkele acties als Zomer-
pakketten en Kerstengel probe-
ren ze vrijwilligers in te zetten 
voor de zwakken in onze samen-
leving. Dat is onze ondersteuning 
wel waard. Voor meer info kijkt u 
op hun website https://stichting-
present.nl/apeldoorn/

Het wekelijks spreekuur van wijk-
agent Petra van Doorn is op dins-
dagavond van 18.30 tot 19.30 
uur in het hoofdbureau van politie 
aan de Europaweg.

Bidden met de benen

Routewijziging Buurtbus 
In het januari-nummer van De Bron werd al aangekon-
digd dat de route van de Buurtbus, lijn 519, iets verandert. 
Vanaf 14 februari gelden de volgende aanpassingen:

Van Ugchelen naar Apeldoorn
1 de halte ‘De Cloese’ aan de Hoenderloseweg (bij de 
brievenbus) wordt weer gebruikt. Passagiers die daar wil-
len opstappen kunnen dat laten weten door hun hand op 
te steken. De bus is er steeds vlak ná het hele uur: om 
07:02u. en dan steeds een uur verder tot 18:02u.

2 de route over de Ugchelseweg tussen de Molecatenlaan 
en de ring vervalt. De nieuwe route gaat door de wijk De 
Bouwhof. Vanaf de halte Ugchelsegrensweg wordt over 
de Molecatenlaan, Bazemolenweg, Marten Orgeslaan, 
Bouwhofweg en Klein Hattem naar de ring gereden. Hal-
tes zijn er op de Bazemolenweg vlak vóór de kruising met 
de Nijenbeek en op de hoek van de Bouwhofweg en Klein 
Hattem (dicht bij Rumah Saya). En ook hier kunnen pas-

sagiers hun hand opsteken om mee te rijden. De bus is 
bij halte Bazemolenweg om 07:07u, hoek Klein Hattem 
07:08u en dan steeds een uur verder.

Van Apeldoorn naar Ugchelen
3 Op de terugweg gaat de bus op de ring linksaf naar 
Klein Hattem. Haltes zijn er op de hoek bij Rumah Saya 
en vlak vóór de kruising van de Bazemolenweg met de 
Molecatenlaan. Tijden 07:48u resp. 07:49u en dan steeds 
een uur verder.

De gemeente en Keolis zorgen ervoor dat bordjes bij de 
haltes worden geplaatst.

Alle informatie staat ook op de website van Buurtbus 
Ugchelen. Die is sinds 1 januari te vinden op 
www.buurtbusugchelen.nl

De buurtbus wordt steeds leuker!

Waterloopleinmarkt start voorzichtig op

Stichting Present 

Spreekuur Wijkagent

Corona, in ieder bericht, overal 
heeft het invloed. We leven met 
beperkingen en we kijken uit maar 
nieuwe versoepelingen van regels 
en mogelijkheden om een verkoop 
te houden.

Op zaterdag 5 maart a.s. staat er 
in de agenda dat er een markt is 
van de Werkgroep Waterlooplein-
markt Ugchelen. De jaarlijkse voor-
jaarsmarkt. Voor de vaste bezoe-
kers geen nieuwe markt. 
Al jaren staan de zalen van de 
Duiker achter de Bronkerk vol met 
tweedehands artikelen en in de 
centrale hal kon men samen komen 
voor een kop koffie. Dit jaar is het 
anders, er zijn maatregelen en we 

moeten rekening houden met af-
stand, mondkapje en QR code. 

We mogen een winkel inrichten in 
de kerkzaal en de Duikerzaal, maar 
we wachten op een vergunning van 
de Gemeente Apeldoorn. Het zijn 
plannen en we kijken er naar uit. 
We houden u via de website van de 
Bronkerk op de hoogte.

Ook de voorbereidingen voor de 
grote waterloopleinmarkt op 21 
mei zijn gestart, de vaste medewer-
kers van de markt worden in de ko-
mende periode weer gebeld, maar 
ook nieuwe medewerkers zijn van 
harte welkom. Hebt u tijd om ons 
te komen helpen en lijkt het u leuk, 

neem dan contact op via de website 
of onderstaand telefoonnummer.

Door een goede verkoop op de  
komende markten van de Waterloo
pleinmarkt hopen we op een goed 
resultaat zodat we de goede doelen 
met een flink bedrag verder kunnen 
helpen.

De eerste markt wordt gehou-
den op zaterdag 5 maart a.s. 
van 9.00 tot 14.00 uur in De  
Duiker achter de Bronkerk aan de  
Hoenderloseweg 10 te Ugchelen.
Voor informatie: 055-5221201/ 
www.bronkerk.nl

Werkgroep WPU

Foto: Dirk Reiding
Zo druk als het op de foto is, zal het dit jaar niet worden.
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DE BRON
KERK- EN DORPSBLAD
Verspreiding in Ugchelen: 
om de 14 dagen huis-aan-huis
Oplage: 2800 exemplaren
De Bron digitaal: www.bronkerk.nl 
Opmaak: Lutim, www.lutim.nl 
Druk: VESO, www.vanelst.org 

Eindredacteur van deze Bron
Chris de Winter, tel. 06-10917060
Eindredacteur volgende Bron:
Jan van Middendorp, tel. 5333672
Fotograaf van deze Bron: 
Theo Logtenberg, tel. 5336253 
Fotograaf volgende Bron:
Dirk Reiding, tel. 5336538
Volgende Bron verschijnt op 23 feb.
Kopij via: ugchelendebron@bronkerk.nl 
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 14 feb. 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. E. van Iperen, tel. 8438214
predikantEI@bronkerk.nl 
Ds. W. Kievit
predikantWK@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: www.bronkerk.nl

PRAKTISCHE GEGEVENS DORP
Politie Ugchelen:
Politie: Petra van Doorn, 0900-8844 
spreekuur dinsdag 18.30-19.30 uur
politiebureau Europaweg
Vereniging Dorpsraad Ugchelen:
Secretaris en ledenadministratie:
Harco Wolters, tel. 5215008
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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Na de versoepelingen mogen de 
kerken weer open!

Voor de meest actuele informatie 
over de Corona-maatregelen:
Bronkerk (http://www.bronkerk.nl) 
Onze Lieve Vrouwekerk  
(http://www.emmaus-apeldoorn.nl).
Informatie over de Bronkerk leest 
u ook in de digitale nieuwsbrief 
(DNB) van de Bronkerk. Hiervoor 
kunt u zich aanmelden via: aan_af-
meldendigitalenieuwsbrief@bron-
kerk.nl

Online diensten
Bronkerk: via www.kerkomroep.nl 
en You Tube. 
Een link hiervoor staat op de web-
site van de Bronkerk en in de DNB.
Onze Lieve Vrouwekerk: via 
Kerkdienstgemist.nl. 
Een link hiervoor staat op de web-
site van de OLV. 
Randerode: alleen toegankelijk 
voor bewoners en dienstdoende 
vrijwilligers.

Voor de diensten op zondag in de 
OLV moet u zich aanmelden via: 
www.meevieren.nl

Zaterdag 12 februari 
ONZE LIEVE VROUWEKERK, 
16.30 uur Vormselviering; pastoor 
J. Hermans m.m.v. Joke Trees 

Zondag 13 februari
BRONKERK
10.00 uur: ds. R.S.E. Vissinga uit 
Kampen.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering; 
pastoor J. Hermens, Gregoriaans

Zaterdag 19 februari
ONZE LIEVE VROUWEKERK.
16.30 uur Gebedsviering

Zondag 20 februari
BRONKERK
10.00 uur: ds. E. van Iperen; Preek 

van de Leek Evelien van Dijk.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering; 
pastoor J. Hermens, Credo.

Zondag 13 februari
Voorganger: ds. Richard Vissinga 
uit Kampen. Kinderkring: Waar 
was je nou? Johannes 11:17-27

Jezus is op weg naar het huis van 
Lazarus, die gestorven is. On-
derweg komt Marta, de zus van  
Lazarus hem al tegemoet. Jezus 
vertelt haar dat Lazarus uit de dood 
zal opstaan.

Diaconie collecte: Project 
Moldavië. 
Uitgangscollecte: Stichting 
Present.

Zondag 20 februari
Voorganger: ds. Eline van Iperen ; 
Preek van de leek. De leek is 
Evelien van Dijk. Zij heeft als thema 
gekozen: “God, help the outcasts”
Aan de hand van een filmfragment 
uit “De klokkenluider van de Notre 
Dame” laat zij ons kijken naar an-
deren.

Kinderkring: Kom tevoorschijn! 
Johannes 11:28-44
Jezus gaat naar het graf van  

Lazarus, die vier dagen geleden 
gestorven is. Hij dankt de Vader, 
omdat Hij al Jezus’ gebeden ver-
hoort. Dan roept Jezus Lazarus 
tevoorschijn uit het graf.

Diaconie collecte: Eigen diaconie.
Uitgangscollecte: Stichting 
Present.

BEREIKBAARHEID PREDIKANTEN
Ds. Eline van Iperen: bij voorkeur 
’s morgens op maandag tot en met 
vrijdag - 055 8438214

MELDPUNT BIJ OVERLIJDEN
Ans van Amersfoort, 
tel. 06-5558 8273

Kerkdiensten

BIJ DE DIENSTEN

Op zondag 20 februari is er weer 
een eetcafé Duikeruit! Bent u 60 
jaar of ouder en vindt u het ge-
zellig om samen met anderen te 
genieten van een vers gemaakte 
driegangenmaaltijd? Dan bent u 
op 20 februari om 12.00 uur van 
harte welkom in kerkelijk centrum 
de Duiker, Hoenderloseweg 10. De 
kosten zijn € 7,50, exclusief drank-
jes. Het is wel noodzakelijk dat u 
zich hiervoor aanmeldt. Dit kan tot 
17 februari bij Ans van Amersfoort, 
tel. 06 55588273. Graag tot 
20 februari! 

Het team van Duikeruit

De jaarlijks terugkerende periode 
van Aswoensdag tot Pasen, noe-
men we de Vastentijd. Ook in de 
kerk staan we dan stil bij de voor-
bereidingen op dit feest. We probe-
ren ons meer open te stellen voor 
Het Woord en solidair te zijn met 
hen die het moeilijk hebben. Een 
wat meer sobere levensstijl past 
goed in dit plaatje. Dit jaar begint 
de Vastentijd op 2 maart en eindigt 
op 14 april 2022. Na twee Corona-
jaren hopen we dat er dit jaar weer 
de mogelijkheid is om in de Bron-
kerk samen te komen voor weke-
lijks een korte viering en een sobe-
re maaltijd van brood en soep. Dat 
is dan steeds op de woensdagen 
(2,9,16,23,30 maart, 6 en 13 april) 
om 17.30u. We hopen met u en el-
kaar op hoopvolle bijeenkomsten. 
Van harte uitgenodigd!

De voorbereidingscommissie: 
Gisela vd Bos, Joke Endedijk, 

Trijnie vd Vis

do  10 feb Psalm 1
Als een boom
vr  11 feb Jesaja 47:1-15
De rollen zijn omgedraaid
zo  13 feb Jesaja 48:12-22
De HEER roept
ma  14 feb Jesaja 49:1-7
Het verborgene zichtbaar gemaakt             
di  15 feb Jesaja 49:8-13
Goede reis
wo  16 feb Jesaja 49:14-26
Ik vergeet jou nooit
do  17 feb Psalm 3 
Al ga ik door een dal ...
vr  18 feb Lucas 6:1-11
Sabbats(on)rust
za  19 feb Lucas 6:12-26
In de leer bij Jezus
zo  20 feb Lucas 6:27-38
Christelijke assertiviteit
ma  21 feb Lucas 6:39-49
Wie ogen heeft om te kijken, moet 
zien
di  22 feb Lucas 7:1-10
Geloof, hoop en liefde
wo  23 feb Lucas 7:11-17
Opwekking

In de maand februari sparen we voor de 
Voedselbank pasta en rijstproducten, 

olijfolie, blikken of pakjes soep. 

Ook andere houdbare producten zijn 
altijd welkom. De producten kunnen 

afgeleverd worden op zaterdagochtend 
tussen 9.00- 12.00 uur in de krat voor 
de garagedeur aan de Karhulstraat 19 

en natuurlijk, zodra dat weer mogelijk is, 
ook in de mand die voor in de kerk staat.  

Alvast hartelijk bedankt. 

Voedselmand 

Eetcafé Duikeruit

‘Zoals een boom 
geplant aan helder water

zo is de mens 
die op de Heer vertrouwt’Maaltijden op weg

naar Pasen 2022

Uit de Bijbel

Bibliodrama is op creatieve en 
speelse wijze op zoek gaan naar 
zingeving en spiritualiteit in de ont-
moeting tussen (bijbel)verhalen en 
het persoonlijke leven in de eigen 
leefomgeving en de brede maat-
schappelijke context. Het wil door 
uitbeelding en doorleving verhalen 
weer levend maken en de inspiratie 
voelbaar in eigen lijf en leden. Bibli-
odrama maakt gebruik van inleving, 
toneel, drama, rollenspel, poppen-

spel, uitbeelding, e.a. lichamelij-
ke werkvormen. Ook vormen van 
dans, muziek, kunst, verbeelding, 
spel, schilderen en andere expres-
sie vormen enz. kunnen er deel van 
uitmaken. Binnenkort start een 
bibliodrama-groep in de Bronkerk. 
Data: in ieder geval 1 en 29 maart, 
en 26 april, en in overleg een datum 
na 26 april. Van 19.30 –
 21.30/22.00 uur. 

ds. Eline van Iperen

Bibliodrama
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Even terug in de tijd. In 2017 heb-
ben we voor alle winnaars van de 
Dorpsprijs een boom laten plan-
ten in de Goudvink. Dit initiatief 
van de Commissie Groen werd 
door de gemeente enthousiast 
ontvangen en werd de afspraak 
gemaakt: de Dorpsraad bekostigt 
de bomen en de gemeente zou 
zorgen voor het voorbereiden 
van de plantplekken, het planten 
en het onderhoud van de bomen. 
Vervolgens heeft de Dorpsraad 
gezorgd voor goed leesbare 
bordjes, waarop de namen van 
de winnaar en het bijbehorende 
jaartal werd gegraveerd. Door 
het graveren blijft de tekst lang 
zichtbaar.  

Zoals altijd bij nieuwe bomen 
werden de nieuwe jonge bomen 
voorzien van twee steunpalen 
en een waterzak om de overle-
vingskans in de eerste jaren zo 
groot mogelijk te maken. Tijdens 
een recente inspectie van de bo-
men door de Commissie Groen 
vonden we dat de bomen het zo 
goed deden, dat volgens ons de 
steunpalen en de waterzakken 
wel weg konden. Afdeling On-
derhoud en Beheer van de ge-
meente was het met ons eens 
en daarom zijn onlangs de palen 
en de waterzakken verwijderd. 
Gelijk werd ook allerlei opschot 
dat te dicht bij de bomen stond 
verwijderd. Ook heeft Commis-
sie Groen de naambordjes weer 
schoongemaakt, zodat deze 
weer duidelijk te lezen zijn.  
De oplettende wandelaar zal op-
merken dat de jonge kastanje 
die achter de twee bankjes aan 
het begin van de Goudvink staat 
nog geen naambordje heeft. Dat 
klopt helemaal want deze boom 
staat er nog relatief kort en het 
naambordje moet nog worden 
geplaatst, maar daar zat corona 
ons dwars. 

Bomen Dorpsprijswin-
naars op eigen benen 

In 2021 is er landelijk vanuit de 
diverse omgevingsdiensten een 
initiatief geweest waarbij het ver-
wijderen van asbest gefaciliteerd 
werd. In Apeldoorn werd dit ge-
faciliteerd door de gemeente.  In-
dien er bij u nog sprake is van de 
aanwezigheid van asbest, dan zou 
dit een mooie gelegenheid zijn om 
hiervan werk te maken. De om-
gevingsdiensten zijn nu aan het 
inventariseren hoeveel vraag er 
is vanuit verschillende buurten, 
zodat ze hier ook concreet acties 
aan kunnen verbinden. 
Als u zich hiervoor wilt aanmelden, 
dan kan dat op https://www.odve-
luweijssel.nl/asbest-actiedag/. 
Er wordt onder andere hulp gebo-
den bij het doen van de sloopmel-
ding, het aanleveren van benodigd 
materiaal voor de sloop etc.

Bij de Dorpsraad is het verzoek 
binnen gekomen om de speeltoe-
stellen die nu bij de Eloy staan, in 
te zetten voor de buurt aangezien 
de Eloy gesloopt wordt en hier 
nieuw gebouwd zal worden. De 
Dorpsraad probeert de partijen 
bij elkaar te brengen om te kijken 
of er hiermee op een simpele en 
goedkope manier een speelgele-
genheid in de buurt kan worden 
gecreëerd. 

Vanuit een bewoner van Ugchelen 
is het verzoek binnen gekomen 
om een pumptrack te realiseren. 
Een pumptrack is een aaneenge-
sloten, verhard fietsparcours met 
heuvels en bochten. Je kunt het 
zien als een kruising tussen een 
BMX-baan en een skatepark. Er 
wordt nu gekeken naar plekken 
waar dit mogelijk gerealiseerd kan 
worden. Daarnaast wordt er ge-
zocht naar mogelijke samenwer-
kingspartners.

De afgelopen periode hebben we veel reacties 
ontvangen vanuit Ugchelen waar we in deze Bron 
editie aandacht aanbesteden. Het zijn uiteenlopen-
de onderwerpen zoals een nieuw initiatief voor een 
mogelijke Pumptrack, het welzijn van de bomen of 
overlast door houtrook.

Verder merken wij dat de Gemeenteraadverkie-
zingen voor de deur staan. We worden door ver-
schillende partijen benaderd om met hen over de 
leefbaarheid in Ugchelen te spreken. We gebrui-
ken hierbij de ervaringen vanuit de verschillende 

commissies en de informatie die jullie via mail of 
persoonlijk met ons delen. Dus blijf ons benaderen 
door ons aan te spreken of door een mail te stu-
ren naar info@dorpsraadugchelen.nl. Samen met u 
kunnen we Ugchelen mooi en leefbaar houden!

Ten slotte zijn we aan het kijken wanneer we de 
Algemene Leden Vergadering weer kunnen gaan 
houden. We verwachten dat dit met de nieuwe 
Corona-maatregelen weer fysiek mogelijk wordt zo 
rond eind april/begin mei van dit jaar.  

Nieuws vanuit de Dorpsraad 

Houtrook,
voor de één een lust,
voor de ander een last 
Hoe gezellig is het niet om in deze dagen samen met uw gezin en/
of vrienden rondom een open haard of houtkachel te zitten en het 
helpt ook nog eens om de energierekening lager te houden. 

Stoken veroorzaakt echter ook overlast. Ongeveer één op de drie 
Nederlanders heeft wel eens last van de open haard, houtkachel, 
barbecue of vuurkorf van de buren. Sommige mensen vinden de geur 
gewoon onprettig, anderen hebben gevoelige luchtwegen of moeten 
hun ramen en roosters zelfs dichthouden om de rook buiten te houden. 
Vooral mensen met COPD, astma, bronchitis en gevoelige luchtwegen 
kunnen veel last hebben van rook en (onzichtbare) verbrandingsgas-
sen.

De afgelopen periode is hierover veel in het nieuws geweest en 
bepaalde gemeentes denken er zelfs over om het te gaan verbieden. 
Of het zover komt zal de toekomst uitwijzen.  

Wat we nu al kunnen doen is hierover met elkaar in gesprek gaan. Uit 
onderzoek is namelijk gebleken dat 3 van de 4 houtstokers bereid zijn 
maatregelen te nemen om overlast te beperken. Met een aantal sim-
pele maatregelen kun je al minder schadelijk stoken zodat de buren 
minder overlast hebben. 

Hieronder alvast negen stooktips om minder ongezond te stoken voor 
houtkachel en open haard. Voor een uitgebreidere beschrijving van 
deze tips en meer achtergrond informatie kijk op de website van milieu 
centraal 
https://www.milieucentraal.nl/huis-en-tuin/gezonde-leefomgeving/
overlast-van-hout-stoken/

Stooktips
1. Steek de open haard of houtkachel alleen bij speciale gelegenhe-
den voor de sfeer aan en check dan eerst via de app of site 
Stookwijzer.nu of je verantwoord kunt stoken. 
2. Stook alleen droog hout, dat geeft de minste fijnstof en rook. 
3. Stook nooit hout dat is geverfd, gebeitst of geïmpregneerd: bij de 
verbranding komen zware metalen vrij (daarom is het zelfs verboden). 
Ook gelijmd hout -zoals spaanplaat, vlokkenplaten en laminaatvloeren 
hoort níét in de haard of kachel. Ook papier en karton verbranden is 
verboden.
4. Volg de instructies van de fabrikant of leverancier van de kachel of 
haard op voor het aansteken van het vuur. 
5. Laat de schoorsteen minstens één keer per jaar goed vegen, zodat 
de rook goed naar buiten kan. 
6. Zorg voor goede luchttoevoer. Laat het hout dus niet smoren en laat 
het vuur vanzelf uitbranden. 
7. Zorg voor voldoende ventilatie door de ventilatieroosters of een 
raampje open te zetten. 
8. Controleer of je goed stookt: een goed vuur heeft gele, gelijkmatige 
vlammen en er komt bijna geen rook uit de schoorsteen. 
9. Gebruik haardhout met het FSC- of PEFC-keurmerk. Dat garan-
deert dat het uit verantwoord beheerd bos komt.

Dag van de 
asbestvrije schuur

Speeltoestellen Eloy

Pumptrack
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De troubadour
OVERWEGING

Tijdens De Week van Gebed voor de eenheid 
van de Christenen stond het licht van de ster van 
Bethlehem centraal: het thema van de week was 
Licht in het duister. Er was toen en er is nu een 
grote behoefte aan licht, verlichting, een helpen-
de hand, een omziende blik, een luisterend oor, 
een blijk van empathie in onze wereld die veel 
donkere plekken en momenten kent. Het was Je-
zus’ nadrukkelijke oproep aan ons om kritisch te 
zijn op alle situaties van onrecht, onderdrukking 
en geweld. Hij liet ons zien dat het dan juist nodig 
is een tegengeluid of tegenlicht te laten zien. Hij 
wil ons aanstoten om  in de donkere situaties te 
proberen een vorm van licht te brengen. 

In het verhaal van de opwekking van Lazarus, te 
vinden in het Johannes 11 evangelie, wil Johan-
nes ons laten zien dat hij eraan hecht dat de op-
standing uit de doden hier en nu begint: Lazarus 
staat voor het oude Israël dat moet sterven om 
met Jezus op te staan tot een nieuw leven.  Jezus 
wil ons inspireren om donkere en duistere situa-
ties aan de kaak te stellen zodat er kieren kunnen 
ontstaan waardoorheen licht kan schijnen.  Licht 
dat een nieuwe situatie kan laten ontstaan, dat 
nieuwe perspectieven geeft. Licht dat verlichtend 
werkt in welke vorm dan ook.  Raakt dit misschien 
aan het idee van Jezus dat we samen met Hem 
het Rijk God kunnen opbouwen, hier en nu?? 
Is dit wat Lenny Kuhr voor ogen heeft met haar 
Troubadour?? 

Licht in welke vorm dan ook, is dat waar wij zelf 
soms wachtend, soms verlangend naar uitkij-
ken??  Naar mijn idee proberen wij, als de situatie 

daarom vraagt, ook een vorm van troubadour te 
zijn zoals Lenny Kuhr zich dat voorstelt. Herkent 
u zich daarin?? 

Gerard Disbergen

Binnen de Bronkerk is gestart met de ontwikkeling van een nieuw beleidsplan. 
Een werkgroep bestaande uit Danielle Brands, Warner Bruins, Ottolien Gelder-
loos, Wim Hart, Henk Kerkdijk, Hermien Lubbers, Inge van Vemde en Patricia 
van der Zwan heeft de opdracht aanvaard om dit nieuwe beleidsplan vorm te 
geven.

Elke vier jaar moet er namelijk een beleidsplan worden opgesteld waarin uit-
gangspunten en doelen voor de komende jaren worden opgesteld. Het nieuwe 
beleidsplan zal worden geformuleerd voor de jaren 2022 t/m 2026. Het streven 
is om dit in juni te kunnen presenteren.

We leven in een tijd waarin kerkbezoek niet meer vanzelfsprekend is. Krimp van 
het aantal leden heeft gevolgen voor de financiële positie. Ook het niet meer 
kunnen beschikken over voldoende vrijwilligers kan leiden tot het moeten maken 
van ingrijpende keuzes. Het aanbod aan activiteiten dient afgestemd te worden 
op de reële situatie.

Hoe willen en kunnen wij kerk zijn in een veranderde samenleving waarin we 
streven naar een volwaardig gemeente-zijn met diaconale, pastorale inzet en 
geestelijke vorming?

Tijdens de gemeentevergadering in november 2021 is de vraag gesteld wat 
men persoonlijk belangrijke speerpunten vindt van de Bronkerk.

Dit vraagt de werkgroep nogmaals, aan alle inwoners van Ugchelen: hoe kijk je 
naar de Bronkerk en wat voor functie of betekenis heeft ze voor jou? 
Dit kan veel helderheid verschaffen en verrijkend zijn voor de uiteindelijke in-
houd van het beleidsplan. 

Mail je reactie naar: beleidswerkgroep@bronkerk.nl 

Op zondag 13 februari aanstaande 
is er weer een ‘Kerk op schoot 
viering’ met ds. Beer. Kom gezel-
lig luisteren naar een Bijbelverhaal 
over een trouwfeest, afgewisseld 
met veel liedjes. De kinderen 
doen zo mogelijk zelf mee in het 
verhaal. Het zou leuk zijn als jullie 
voor deze gelegenheid in feestkle-
ren komen. Natuurlijk zijn je vader, 
moeder, opa, oma, broertje, zusje, 
vriendje, vriendinnetje, buurjongen, 
buurmeisje ook van harte welkom. 
Deze viering begint om 11.30 
uur.

Wij vinden het leuk als jul-
lie komen. Graag opgeven via  
kerkopschoot@bronkerk.n l  
zodat we weten hoeveel kinderen 
er komen.

Hartelijke groet,
Ady te Hennepe en Tiety Feijen

kerkopschoot@bronkerk.nl

Uitnodiging voor 
kinderen van 0 - 6 jaar.
Kerk op schoot

Beleidsplan Bronkerk 2022-2026

Foto: Theo Logtenberg 
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Landschapswandeling op ‘t Leesten

Foto: Jan van Middendorp (De Bron)

Ga mee met de natuurgids van 
Staatsbosbeheer op 24 februari of 3 
maart voor een landschapswandeling 
op ’t Leesten. De wandeling start om 
14.00 uur bij het Informatiecentrum 
en eindigt rond 16.00 uur. De kosten 
zijn 7,00 voor volwassenen en 4,50 
voor kinderen t/m 12 jaar. Geef je op 
via de website van Staatsbosbeheer 
www.staatsbosbeheer.nl/landschaps-
wandelingleesten

De gids van Staatsbosbeheer neemt 
je mee door het glooiende landschap 
op de Veluwe met heide, bossen en 
cultuurhistorie. Van oudsher is dit 
natuurgebied een bron geweest van 
materialen die de mens goed kon ge-
bruiken. Denk aan hout, ijzer, grind en 
zand. Ook het houden van schapen 
op de heide en het gebruik van de 
waterkracht van de sprengenbeken 
horen bij de cultuurhistorie van dit 
gebied. De wandeling is ongeveer vijf 
km lang, dus een goede conditie en 
wandelschoenen komen van pas.

Het Informatiecentrum van Staats-
bosbeheer bevindt zich in het Bospa-
viljoen ’t Leesten aan de Hoenderlo-
seweg 191 in Ugchelen. U kunt hier 
terecht voor informatie over recrea-
tieve mogelijkheden op de Veluwe, 
natuurboeken en leuke souvenirs en 
kadootjes. Er zijn wandel- en fiets-
kaarten te koop en het is een uitste-
kend startpunt om de Veluwe te ver-
kennen richting bijvoorbeeld Radio 
Kootwijk en Hoog Buurlo. Er is ruime 
gratis parkeergelegenheid en is goed 
toegankelijk voor mindervaliden. Foto: Staatsbosbeheer

Nestkastjes timmeren 
op ‘t Leesten
Staatsbosbeheer organiseert 
in de voorjaarsvakantie op 26 
februari een activiteit bij Infor-
matiecentrum ’t Leesten waarbij 
je zelf een nestkastje in elkaar 
kunt timmeren en versieren met 
natuurlijke materialen. Voor 9,95 
haal je een bouwpakketje voor 
een mezenkast die je naderhand 
in je eigen tuin kunt ophangen. 

De winter is altijd moeilijker voor 
vogels. Ze zoeken naar voedsel en 
schuilgelegenheid. Met een nest-
kastje in je tuin kun je de vogels 
niet alleen de winter door helpen, 
ze weten meteen waar ze in het 
voorjaar hun nestje kunnen bou-
wen. Door nu al een nestkastje op 
te hangen gaan de vogels alvast 
hun territorium bepalen en weten 
ze het kastje te vinden als ze gaan 
broeden.

Met de activiteit op ’t Leesten ver-
zorgt Staatsbosbeheer bouwpak-
ketjes voor mezenkasten en alle 
benodigdheden om het kastje ter 
plekke zelf in elkaar te timmeren. 
Daarna is er de mogelijkheid om 
het kastje te versieren met takken 
en bladeren om de vogels zich snel 
thuis te laten voelen. Natuurlijk zijn 
er ook kant en klare nestkastjes 
verkrijgbaar bij het Informatiecen-
trum van Staatsbosbeheer die je 
zo op kan hangen in de tuin of op 
balkon.
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Het centrum van Ugchelen verandert af en toe in 
een bouwput. Als startpunt de nieuwbouw aan de 
Molecatenlaan tussen “by Mariléne” en de spreng. 
Dat pand is inmiddels het hoofdkwartier geworden 
van Dierenartsen Ugchelen en massagepraktijk 
Gert en Yvonne ten Have. De voormalige bieb en 
de benzinepomp van de Witte staan op het ver-
langlijstje. En Albert Heijn gaat binnenkort ook op 
de schop, voor een grote uitbreiding aan de Bo-
gaardslaan.  Dat zal een spectaculair groot nieuw 
pand opleveren, nog net geen AH XL. Dan zal 
het ook noodzakelijk zijn om de verkeerssituatie 
aan te passen voor de veiligheid. De ingang zal 
ter hoogte van de parkeerplaatsen komen. Het ligt 
in de bedoeling de nieuwe winkel na een sluiting 
van enkele weken aan het einde van dit jaar te 

openen. Zodanig dat de kerstinkopen in de nieuwe 
sfeer gedaan kunnen worden. En de vraag is dan 
wanneer het centrum van Ugchelen verder aange-
pakt gaat worden. Ook weten we nog niet wat ons 
allemaal te wachten staat op de bouwterreinen 
aan de Ugchelseweg. En volgens een artikel in De 
Bron van 10 februari 2021 zouden er voor meer-
dere doelgroepen ook woningen gebouwd moeten 
worden op de FSG campus. Moeten we daar blij 
mee zijn? Ja, want stilstand is achteruitgang, ze-
ker als de bevolking en de daaraan gekoppelde 
woningbehoefte maar blijft groeien. En we willen 
onze jeugd toch ook in Ugchelen houden!? Wen er 
maar aan. De middenstand is al een vreugdedans-
je aan het maken!

Theo Tomassen

Ugchelen in de steigers
Wordt u dit jaar óók een van de 
13.000 collectanten die de straat 
opgaan om geld in te zamelen voor 
Amnesty International? De jaarlijk-
se collecteweek van Amnesty vindt 
plaats van 13 tot en met 19 maart 
2022. Amnesty zoekt in Ugchelen 
nog vrijwilligers die een paar uur 
willen collecteren. Wilt u meer in-
formatie of wilt u zich aanmelden 
als collectant? Kijk dan op 
www.amnesty.nl/collecte. Of mail 
naar collecteservice@amnesty.nl. 
U kunt ook via email contact opne-
men met de collectecoördinator in 
Ugchelen, Marisca Rutte, 
marisca.rutte@hotmail.nl. of 
telefoon: 06 38810500.

Amnesty International komt op 
voor de slachtoffers van mensen-
rechtenschendingen, waar ook 
ter wereld. Daar zijn hoge kosten 
mee gemoeid. Amnesty wil altijd 
en overal kunnen zeggen wat ze 
wil. Om haar onafhankelijkheid te 
waarborgen, neemt de organisatie 
voor onderzoek en actie geen geld 
aan van overheden of politieke 
groeperingen. Juist daarom is de 
opbrengst van de jaarlijkse collec-
te voor Amnesty van onschatbare 
waarde. Met het geld dat tijdens 
de collecte wordt opgehaald, kan 
Amnesty haar werk voortzetten 
voor mensen zoals Germain Ruku-
ki uit Burundi. Hij werd tot 32 jaar 
veroordeeld nadat hij zich inzette 
om marteling in zijn land tegen te 
gaan. Wereldwijd voerde Amnesty 
intensief actie voor hem. Na 4 jaar 
kwam Rukuki vervroegd vrij.
Kijk voor meer informatie over het 
werk van Amnesty International op 
www.amnesty.nl.

Amnesty zoekt
collectanten

Waarom collecteren?

Foto: Theo Logtenberg 

Vrouwendag 2022
Voel je welkom op onze vrouwendag 
op zaterdag 12 maart! 
Vrouwendag 2022 is voor alle vrou-
wen uit Ugchelen en we hopen dat de 
vrouwendag dit jaar door kan gaan.
Als je het leuk vindt om deel te ne-
men aan een gezellige vrouwendag 
dan ben je welkom van 10.00 uur tot 
16.00 uur in De Duiker. Vrouwendag 
staat voor plezier maken, elkaar ont-
moeten, samen eten en creatief bezig 
zijn. Dit jaar loopt duurzaamheid als 
rode draad door het programma. 

- 9.45 uur tot 10.00 uur: Inloop en ont-
vangst met koffie en lekkers
- 10.15 uur tot 11.45 uur: Creatieve 
workshop met duurzaam karakter/ 
een vogelhuisje of een ketting maken.
- 12.00 uur tot 12.30 uur: Kleding-
beurs voor goed doel, een ieder mag 

2 items meenemen, leuk geprijsd, de 
opbrengst is voor Casa Speranta.
- 12.30 uur: Lunch
- 13.30 uur: Cabaret met aandacht 
voor duurzaamheid
- 15.30 uur: Napraten en afsluiten met 
een drankje.

Opgeven kan tot 7 maart via de flap-
over in de hal van De Duiker. Of (bij 
voorkeur) via mail naar Lideke@live.
nl of telefoon: 055-5333187. 
Geef dan gelijk door aan welke work-
shop je deel wilt nemen en of je een 
dieet volgt. 
De kosten voor deze geheel verzorg-
de dag bedragen € 20.- We gaan er 
een gezellige dag van maken.                                                                         

Lideke Jansen, Riet van den Brand 
en Marijke van der Roest.

Studiekring 50-plus zoekt
enkele nieuwe deelnemers

Nieuwe mensen ontmoeten, geestelijk actief blijven en nieuwe dingen le-
ren. Dit vat het doel van Studiekringen goed samen. Nederland telt op dit 
moment meer dan 100 studiekringen, waarvan er vier in Apeldoorn functio-
neren. Bij een studiekring kom je eenmaal in de twee weken samen met tien 
tot vijftien andere senioren om zelfgekozen verschillende onderwerpen en 
actualiteiten te bespreken. Vaak hebben die onderwerpen, die men met een 
ander wil delen, betrekking op actuele zaken, hobby’s of verworven kennis. 
Zo blijft iedereen op een plezierige manier op de hoogte van interessante 
dingen en/of ontwikkelingen. Je ontmoet leeftijdgenoten in een gemoedelij-
ke, veilige en respectvolle omgeving. Tijdens de studiekring doet iedereen 
nieuwe kennis op en worden nieuwe dingen ontdekt. Onze Studiekring vindt 
tweewekelijks plaats in de bibliotheek van DOK ZUID op de woensdagoch-
tend van 10.00 tot 12.00 uur. Op 9 februari komen wij weer voor het eerst, 
na lange tijd, weer bij elkaar. Senioren kunnen zich opgeven voor de Stu-
diekring via a.h.n.coster@kpnplanet.nl. , de contactpersoon van deze kring. 
Deelname is gratis. U betaalt alleen mee aan de door ons zelf gezette koffie/
thee. Een koekje erbij verzorgen wij per toerbeurt. Wilt u meer weten, kijk 
dan op www.studiekringen50plus.nl .

Antoon Coster
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Momenteel zijn er geen concrete 
plannen voor de bouw van een 
nieuwe kerncentrale in Nederland. 
De nieuwe regering overweegt 
wel om in de toekomst hieraan 
te werken: ineens is kernener-
gie weer bespreekbaar. Op de 
vraag of de kernongevallen in Fu-
kushima (Japan 2011), Tsjernobyl 
(voorm. Sovjet-Unie 1986) en Har-
risburg (V.S. 1979) vergeten zijn, 
is het antwoord kennelijk: Ja!

In 1989 verscheen er een boek 
met de titel ‘Zwartboek over het 
nucleaire tijdperk’. Als we dit boek 
doorbladeren, dan blijken de be-
kende kernongevallen absoluut 
niet de enige te zijn. Afgezien van 
ongelukken (en ongelukjes) bij ci-
viele kerncentrales komen ook de 
problemen aan de orde bij de ura-
niumfabrieken, het transport van 
nucleair materiaal en de opslag 
van afval. (En ook de militaire tak, 
zoals het kwijtraken van kernwa-
pens en het testen ervan). Vanaf 
die tijd werden veel landen het 
erover eens dat kernenergie voor 
de toekomst niet meer gewenst 
was. Duitsland bijvoorbeeld. Dit 
land heeft zelfs de eigen nucle-
aire industrie (Kraftwerk Union, 
een dochteronderneming van Sie-
mens en AEG) verkocht aan het 
Franse Framatome/ Areva. Frank-
rijk is duidelijk een voorstander: 
het overgrote deel van de Franse 
energie wordt opgewekt in kern-
centrales én ze hebben belangrij-
ke bedrijven in deze industrie.
 
De argumenten van de overheid 
om kernenergie te overwegen 
verbazen mij enigszins: we willen 
niet afhankelijk zijn van Russisch 
gas en kerncentrales stoten wei-
nig CO2 uit. 

Maar het benodigde uranium komt 
toch ook uit landen die niet al te 
stabiel zijn? (Zoals Kazachstan). 
En dan het argument van de CO2. 
Tijdens de bouw en gedurende de 
opwerking van het uranium, om 
deze geschikt te maken voor ge-
bruik in de kerncentrale, wordt er, 
lijkt mij, erg veel CO2 uitgestoten. 
En de opwerkingsfabrieken die 
nodig zijn om gebruikt uranium te 
verwerken, hebben niet bepaald 
een groen imago.

Hopelijk denkt men hierover nog 
eens goed na… 

Kernenergie

Bosruiter Gustina Karssen Kringkampioen

De afgelopen maanden stre-
den pony springruiters van de 
kring Noord Veluwe en Oost 
Flevoland tijdens drie selectie-
wedstrijden om het Kringkam-
pioenschap. Na afloop van de 
derde wedstrijd die onlangs in 
Nunspeet werd verreden, kon 
Gustina Karssen, lid van pony-
club de Bosruiters uit Ugchelen, 
worden gehuldigd als Kring-
kampioen. De 12-jarige Gustina 
won met haar pony Turbo Toby 
de titel in de klasse M springen 

categorie C. Het was de eerste 
titel met Turbo Toby voor de ta-
lentvolle amazone die tijdens 
de beslissende wedstrijd knap 
foutloos bleef in een snelle tijd. 
Er was nog meer succes voor 
de Bosruiters want de Ugchelse 
amazone Kyra Klopman werd 
met Ice reserve kampioen in 
de klasse M springen catego-
rie D/E. Beide talenten van de 
Bosruiters plaatsten zich met 
deze goede prestaties voor de 
kampioenschappen van de re-

gio Gelderland/Flevoland op 25 
februari. Gustina zal daar ook 
aan de start verschijnen met 
King in de klasse M springen 
categorie D/E en Kyra staat in 
dezelfde klasse voorlopig re-
serve met Bruno Mars. Tijdens 
de Regiokampioenschappen 
kan een startplaats voor de Ne-
derlandse Kampioenschappen 
worden verdiend.

Voor meer informatie over de 
Bosruiters: www.bosruiters.nl

Foto: De Bosruiters
Gustina Karssen en Turbo Toby.
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