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Ugchelen in de steigers

Het thema voor Actie Kerkbalans 2022 is “Samen voor
de kerk van morgen!”. Dat
ook u mee wilt werken aan de
Bronkerk van morgen heeft u
laten zien met de financiële
toezeggingen die we de afgelopen weken hebben ontvangen. Op dit moment is het
resultaat € 151.500 maar omdat nog niet alle toezeggingen
binnen zijn en uiteraard kunt u
dat alsnog doen, verwachten
we dat het eindresultaat rond
de € 154.000 zal zijn.
Een geweldige opbrengst en
passend in de lijn van de afgelopen jaren. We willen u
heel hartelijk bedanken voor
uw financiële toezeggingen,
een prachtig resultaat. Maar
ook de werkgroep Actie Kerkbalans en alle lopers die ook
dit jaar weer gezorgd hebben
voor een perfecte organisatie
en de verwerking van de alle
gegevens. Jullie hebben geweldig werk geleverd.
Namens de
Bronkerkgemeente,
heel hartelijk bedankt

Sinds vorige week wordt
het centrum van Ugchelen
gekenmerkt door sloopwerkzaamheden. Bestaande gebouwen als De Bogaard en
de bibliotheek maken plaats
voor nieuwbouw. Het gebouw
van De Bogaard maakt plaats
voor de uitbreiding van Albert
Heijn en op de plek van de
voormalige bibliotheek komen
appartementenwoningen. Als
Bron blijven we ‘Ugchelen in
de steigers’ met belangstelling
de komende weken volgen.
>> Lees meer op pagina 9:
Gezocht herinneringen aan
de bibliotheek.
Foto’s: Dirk Reiding

5 maart 2022 - WPU Curiosa en Boekenmarkt
pen jammer genoeg niet betalen met
pin, neem dus contant geld mee. Kijk
voor actuele informatie op de website.
We hopen u op 5 maart a.s. op de
markt te ontmoeten!

Ugchelen op de (s)loop.

Op zaterdag 5 maart a.s. organiseert de Werkgroep Waterloopleinmarkt Ugchelen een Curiosa en
Boekenmarkt. Een gezellige markt
binnenshuis, die nu weer gehouden
mag worden. In de grote zaal van De
Duiker vindt u een grote verscheidenheid aan boeken. De kerkzaal
is ingericht met een groot aanbod
aan curiosa, brocante en spullen uit
grootmoeders tijd. U kunt uw aanko-

De verkoop wordt gehouden van
9.00 tot 15.00 uur in De Duiker

achter de Bronkerk aan de
Hoenderloseweg 10 te Ugchelen.
Voor informatie: www.bronkerk.nl
Ook de voorbereidingen voor de grote waterloopleinmarkt op 21 mei a.s.
zijn inmiddels van start gegaan.
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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
Jan van Middendorp, tel. 5333672
Eindredacteur volgende Bron:
Warner Bruins, tel. 5416403
Fotograaf van deze Bron:
Dirk Reiding, tel. 5336538
Fotograaf volgende Bron:
Johan van Veen, tel. 5062373
Volgende Bron verschijnt op 9 mrt.
Kopij via: ugchelendebron@bronkerk.nl
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 28 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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Kerkdiensten

Feest voor kinderen uit
Ugchelen in de Bronkerk
Dit is een uitnodiging voor alle
kinderen in Ugchelen.
Wij zouden het leuk vinden als
jullie met je ouders en/ grootouders mee willen doen aan ons
Feestje in de kerk op zondag
13 maart. We beginnen om 4
uur ’s middags met een aantal
activiteiten, spelletjes, knutsels
enz. Die hebben te maken met
ons Bijbelverhaal over Jozef en
zijn jas vol dromen. Om half 6
houden we een viering in de
kerk waarin dit verhaal centraal
staat. Daarna eten we nog samen een eenvoudige maaltijd.
Als team zijn we heel blij dat
we jullie weer “gewoon” welkom kunnen heten, zonder teveel beperkingen. Ook als je
nog nooit bent geweest, als je
de Bronkerk niet kent, maar wel
zin hebt in een gezellige middag: Van Harte Welkom!
Wel
graag
opgeven
via
feestjeindekerk@bronkerk.nl.
Dan weten we op hoeveel mensen we moeten rekenen bij het
eten.

40dagentijd
Op 2 maart begint de 40dagentijd. In het boekje staat voor
elke dag iets dat inspireert en/
of tot actie aanzet. Hebt u interesse dan kunt u dit laten weten
aan jendedijk@kpnmail.nl

Uit de Bijbel
wo 23 feb
do 24 feb
vr 25 feb
za 26 feb
zo 27 feb
ma 28 feb
di 1 mrt
wo 2 mrt
do 3 mrt
vr 4 mrt
za 5 mrt
zo 6 mrt
ma 7 mrt
di 8 mrt

Lucas 7:11-17
Amos 1:1-10
Amos 1:11–2:5
Amos 2:6-16
Amos 3:1-8
Amos 3:9–4:3
Amos 4:4-13
Amos 5:1-9
Johannes 11:1-27
Johannes 11:28-44
Johannes 11:45-57
Johannes 12:1-11
Psalm 91
Amos 5:10-20
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Gelukkig zijn de meeste coronamaatregelen losgelaten en
mogen er weer een onbeperkt
aantal mensen de diensten bezoeken. Registratie is in de Bronkerk niet meer nodig. Voor de
diensten op zondag in de OLV
moet u zich in de maand februari
nog aanmelden via:
www.meevieren.nl
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_
afmeldendigitalenieuwsbrief@
bronkerk.nl
Online diensten
Bronkerk: via
www.kerkomroep.nl en You Tube.
Een link hiervoor staat op de
website van de Bronkerk en in
de DNB.
Onze Lieve Vrouwekerk: via
Kerkdienstgemist.nl.
Een link hiervoor staat op de
website van de OLV.
Randerode: alleen toegankelijk
voor bewoners en dienstdoende
vrijwilligers.
Zaterdag 26 februari
ONZE LIEVE VROUWEKERK,
16.30 uur Eucharistieviering;
pastoor J. Hermans met cantor
Zondag 27 februari
BRONKERK
10.00 uur: ds. M. Valk; Twello
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering;
pastoor J. Hermens, m.m.v.
Lucente
Zaterdag 5 maart
ONZE LIEVE VROUWEKERK.
16.30 uur Eucharistieviering;
pastoor J. Hermens, stille mis

Zondag 6 maart
BRONKERK
10.00 uur: ds. E. van Iperen
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering;
pastoor J. Hermens, m.m.v.
Sostenuto.

BIJ DE DIENSTEN
Zondag 27 februari
Voorganger: ds. Menno Valk uit
Twello is deze zondag de voorganger. Kinderkring:– Johannes 11:45-54 En nu?
De hogepriesters en Farizeeën
horen dat Jezus Lazarus uit de
dood heeft opgewekt. Ze bespreken wat ze moeten doen. Als het
zo doorgaat, zal iedereen in Jezus gaan geloven en grijpen de
Romeinen misschien in.
Hogepriester Kajafas zegt dat
een man moet sterven voor het
volk.
Diaconie collecte: Eigen
Diaconie.
Uitgangscollecte: Stichting
Present.
Zondag 6 maart
Voorganger: ds. Eline van Iperen
Vandaag is het de eerste zondag
in de 40-dagentijd, de tijd van
bezinning op wat het betekent
om Jezus te volgen op zijn weg
naar een (ver)nieuw(d)e wereld.

Dit jaar spitsen we die bezinning
toe op duurzaamheid. Elke week
staan we stil bij een werkwoord
dat van belang is op de weg naar
meer duurzaamheid. Deze eerste zondag gaat het om: kiezen.
Diaconie collecte: Kerk in Actie.
Uitgangscollecte: Schuldhulpmaatjes.
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

Van de beleidswerkgroep
De beleidswerkgroep is gestart
met nadenken over een nieuw
beleidsplan en wil ook te weten
komen wat er bij u als Bronkerkgemeente leeft. Daarom is u via
de mail op woensdag 16 februari een enquête toegestuurd. De
werkgroep hoopt op deze manier meer mensen te bereiken

Voedselmand
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.

‘Zoals een boom
geplant aan helder water
zo is de mens
die op de Heer vertrouwt’

dan met een gemeentevergadering. Wilt u deze invullen voor 4
maart? Heeft u geen email, dan
kunt u vanaf zondag 20 februari
een papieren versie meenemen
uit de hal van de kerk en deze
ingevuld retourneren.
beleidswerkgroep@bronkerk.nl
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OVERWEGING

Paasgroetenactie 2022
Ieder jaar worden via de Paasgroetenactie vanuit het hele
land tienduizenden paaskaarten naar gevangenissen gestuurd. Ook in de Veertigdagentijd 2022 organiseert de
Bronkerk deze actie om gedetineerden een kaartje te sturen
met Pasen.

Troost

Het ontvangen van een paasgroet doet goed. Gevangenen
realiseren zich dat er mensen
zijn die zich inleven in hun
situatie. “De vrouw die dit geschreven heeft, kent mij helemaal niet en toch krijg ik deze
kaart,” was de verbaasde reactie van een vrouwelijke gedetineerde toen ze een paasgroet
ontving.
U kunt de kaarten vanaf 27
februari ophalen in de
Bronkerk of een eigen kaart
sturen.Vermeld een mooie
groet en uw naam (niet uw
adres!) op de kaart.
Als u een 2e lege kaart met
postzegel in een verzamelenvelop doet, kan de gedetineerde zelf ook een kaart versturen
aan een dierbare. “Een man
was zo blij met zijn kaart, hij
had zijn familie nog niet kunnen bereiken en had geen geld
voor een telefoonkaart. Hij had
gebeden om een oplossing en
de kaart voelde voor hem als
gebedsverhoring”.
De kaarten kunnen t/m 11
maart
worden
opgestuurd
naar:
Protestantse Kerk in
Nederland
T.a.v. Paasgroetenactie
Postbus 8504
3503 RM Utrecht
Site: kerkinactie.nl/paasgroetenactie

Iemand schreef: ‘Troost is schaars in deze tijden
van pandemie’. En ik vraag me af of dat ook onze
ervaring is. Bij het woord troost hebben we, denk
ik, allemaal direct de associatie met verdriet. Verdriet om het overlijden van vader of moeder, van
de partner, van een kind. Verdriet om een ernstige
ziekte. Het verdriet van degenen die niet meer weten hoe ze de eindjes aan elkaar moeten knopen,
die hun bedrijf kapot zien gaan. Verdriet om de
vele jongeren die depressief zijn geworden. Zoals
die leerlingen die in de examenklas zitten, in hun
bank hangen en de ene na de andere onvoldoende
halen; ze zijn hun motivatie kwijt. Hun docente zegt
tegen een van hen: “Dit gaat ‘m zo niet worden, hè
Niels.” “Ach mevrouw,” zegt hij, “het heeft gewoon
geen zin meer…” In al deze en veel andere niet
genoemde situaties is er behoefte aan troost.
Ik denk dan niet direct aan troost die uitgedrukt
wordt in woorden. Woorden kunnen soms heel
anders overkomen dan we bedoelen. Van de Canadese schrijver Michael Ignatieff kwam onlangs
het boek uit met de titel ‘Troost’. In dit boek (een
aanrader) laat hij zien wat troost betekent voor bekende schrijvers, componisten, leiders en denkers.
Een van de kernvragen die Ignatieff probeert te beantwoorden is de vraag: “Zijn er momenten in het
leven dat het onmogelijk is een ander te troosten?”
Hij antwoordt: “Het bemoedigen van een ander
blijkt soms niet afdoende.

Er zijn grenzen aan wat taal kan doen en soms
is verdriet onoplosbaar of bestaat het, simpelweg,
slechts uit diepe eenzaamheid.”
Over het troosten van een ander zegt hij in een
interview: “Je moet in alle gevallen proberen iets
te doen voor iemand. Neem iemand in de armen,
luister naar diegene. Maak niet de fout te denken
dat jij het verschil kunt maken. Vaak is dat namelijk
niet zo.” “Er is iets wat je wel kunt doen,” zegt de
bekende Belgische rouwtherapeut Manu Keirse “je
moet eerst en vooral luisteren. En daarna moet je
luisteren. En als je dit hebt gedaan, probeer dan
nog eens te luisteren.”
Michael Ignatieff schrijft: “Wanneer iemand samen
met jou lijdt en begrijpt waar je doorheen gaat, kan
dat troosten. Het is een ervaring van solidariteit.
Ik hoop dat mijn boek laat zien hoeveel mensen al
met verlies en angst hebben moeten omgaan en
toch een manier hebben gevonden om daar betekenis aan te geven. Het geeft hoop om door te
gaan…. de hoop om stapje voor stapje vooruit te
gaan.” We maken allemaal tijden mee dat we behoefte hebben aan troost. En dat is heel legitiem.
Ik hoop dat er dan iemand is die oprecht troost
biedt met woord en gebaar of zomaar door aanwezig te zijn en te luisteren.
Anja van der Hart

Wat de toekomst brengen moge
“Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand, moedig sla ik dus de ogen naar het
onbekende land”. Zolang ik predikant ben behoort dit lied tot de
meest uitgekozen liederen bij
een doopdienst, een trouwdienst,
een begrafenisdienst. Juist op
momenten dat de toekomst onzeker, onbekend is, en mensen
moed verzamelen om er tóch in
te stappen, ervoor te gaan, weet
ik dat het hen troost en steunt
te weten dat er een Hand is die
hen niet loslaat, en die hen zelfs

leidt/de weg wijst. Het is een lied
dat getuigt van groot vertrouwen,
van geborgenheid en van moed,
ondanks het onzekere/onbekende dat voor hen ligt. Mensen die
het graag zingen, herkennen zich
daarin, en dat is mooi, ontroerend
en bemoedigend. Tijdens het
“koffiedrinken met de dominee”
kwam het gesprek ook op dat
lied. Er was iemand die het zinnetje uit het lied “leer mij volgen
zonder vragen” graag veranderd
zou zien in “leer mij volgen mét
mijn vragen”. En die de laatste

regel “loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land” graag
veranderd zou zien in: “loop ik
met mijn ogen open naar het onbekende land”. Ik hou daar wel
van, van zulke prikkelende en tot
nadenken stemmende opmerkingen. En ik kon ook iets vertellen
over de achtergrond van het lied:
het lied is geschreven door iemand (Jacqueline van der Waals,
1863-1922) op haar sterfbed. Het
getuigt van haar vertrouwen, geborgenheid en moed op dát moment.

Vandaar het volgen zónder vragen en het lopen met geslóten
ogen naar het onbekende land.
Voor mij getuigt het van levensen geloofskunst als mensen Jezus hebben durven volgen met
open ogen en mét hun vragen.
Om dan, aan het eind van het leven , die ogen in vertrouwen te
durven sluiten en zich volledig
uit handen te geven, in de handen van God die liefde is.
Ds. Eline van Iperen
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Nieuw speelveldje achter de Bronkerk

Bloembollen voor
Ugchelen Bloeit!
Het voorjaar komt eraan. Overal komen de bloembollen de
grond uit. Sneeuwklokjes, krokussen en narcissen staan al
hier en daar in bloei. Heel mooi
om de natuur zo bezig te zien.
Bloembollen worden ook in
huis gezet. Die staan in een pot
of glas. Die kunnen nadien de
tuin in om volgend jaar weer
mee te doen. Heeft u bloembollen in de tuin of binnen die
u niet meer wilt houden, gooi
ze niet in de GFT container
maar geef ze aan de Ugchelen
Bloeit! tuin. Leg ze bij het informatiebord in de tuin (hoek Bogaardslaan – Hulkestein) of bel
06 -2226 0009 dan worden ze
opgehaald en indien nodig zelfs
uitgegraven.

Foto: Willem Jan Hagens

Klaar voor de komende lente en de zomer, het speelveldje achter de kerk. Het is te hopen dat er veel gebruik wordt
gemaakt van de bankjes om de kinderen te zien spelen.

Op weg naar Pasen
De jaarlijks terugkerende periode van Aswoensdag tot Pasen, noemen
we de Vastentijd. Ook in de kerk staan we dan stil bij de voorbereidingen op dit feest. We proberen 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.

Gezocht: herinneringen
aan Ugchelse bibliotheek

Dit jaar begint de Vastentijd op 2 maart en eindigt op 14 april 2022.
Na twee coronajaren hopen we dat er dit jaar weer de mogelijkheid is
om in de Bronkerk samen te komen voor wekelijks een korte viering
en een sobere maaltijd van brood en soep. Dat is dan steeds op de
woensdagen (2,9,16, 23, 30 maart, 6 en 13 april) om 17.30uur.
We hopen met u en elkaar op hoopvolle bijeenkomsten.
Van harte uitgenodigd!
De voorbereidingscommissie: Gisela vd Bos,
Joke Endedijk, Trijnie vd Vis.

Cantorij
De cantorij van de Bronkerk bestaat uit een groep enthousiaste zangers en een dito dirigent (die we meestal cantor noemen). Wij ondersteunen de gemeente(zang) bij de eredienst. Daartoe repeteren we op
donderdagavond van 19.30 tot ca. 21.00 uur. Wij kunnen wel wat versterking gebruiken voor alle stemgroepen, maar vooral bij de bassen
en tenoren. Zingt u graag? Kom dan gewoon eens naar een repetitie in
de Bronkerk. Informatie: Sientje de Boer, Reina Vink en Hans Bruijn:
hansbruijn@hotmail.com

Confessionele Kring
Op dinsdagavond 8 maart 2022, 19.45 uur is er een bijeenkomst
over het onderwerp ‘Van algemeen theïsme naar christendom’. De
filosoof Emanuel Rutten, Vrije Universiteit Amsterdam spreekt in de
dorpskerk van Vaassen, Marktplein 7, De toegang is vrij. Met inachtneming van coronavoorschriften is reserveren noodzakelijk: Email: cka@
confessionelebeweging.nl. U kunt het ook volgen via de Live stream:
www.hervormdvaassen.nl, onder het kopje ‘Nieuws.

Foto: Dirk Reiding
‘Ugchelen is blij dat het verpauperde pand van de bibliotheek eindelijk plat gaat, en kijkt uit naar de nieuwe appartementen.’ Die
boodschap lijkt de boventoon te voeren, nu de sloop van het voormalige CODA-gebouw is begonnen. Maar een feit blijft, dat heel
veel Ugchelenaren plezier hebben beleefd aan het witte gebouw,
dat van 1994 tot 2012 dienst deed als ‘onze’ eigen dorpsbibliotheek.
Voor een artikel in De Bron ben ik op zoek naar mensen die het
leuk vinden om hun ‘bieb-herinneringen’ te delen. Alles is welkom.
Verhalen van medewerkers die er vanaf het allereerste uur bij waren. Kinderen die uren zochten naar informatie voor een werkstuk.
Ugchelenaren die er hun krantje lazen, internet ontdekten in de
‘Digibieb’, of juist een ‘parel’ van een roman opdoken tussen de
duizenden boeken…
Reacties zijn welkom via e-mail: simon@drukmettekst.nl
Simon Haverschmidt
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‘BROKKELVIADUCT’ A1
Politienieuws

Gevaarlijke weg leidt tot ‘hoofdpijndossier’

In het politienieuws ging het
over rijden zonder rijbewijs.
Daar werd extra op gecontroleerd en het resultaat is er
dan ook naar: in januari 2021
werden 22 bestuurders zonder
rijbewijs betrapt en in januari
2022, de maand van de controle, waren dat er 44!
Helaas is er de afgelopen tijd
ingebroken in woningen in
Ugchelen, iets waar u zeker
niet de dupe van wilt worden.
Gaat u weg, wek dan de indruk dat er toch iemand thuis
is. Laat voldoende verlichting
branden en zet bijvoorbeeld de
tv aan. Zorg voor goed hangen sluitwerk. Weet u dat u preventieadvies kunt aanvragen
bij de gemeente Apeldoorn?
U stuurt een mailtje met uw
adres en telefoonnummer naar
preventieadvies@apeldoorn.nl
waarin u aangeeft dat u graag
advies wilt en de gemeente
neemt dan contact op om een
afspraak te maken. Het advies
is gratis en u bepaalt zelf wat u
met het advies doet.
Ook zijn er enkele verdachte
situaties gemeld. Naar aanleiding daarvan ging de politie op
onderzoek uit en werd erger
voorkomen. Ziet u iets waarvan u denkt: dit klopt niet, bel
dan 112! Bel gelijk en niet een
paar uur of een dag later, want
dan kan het al te laat zijn. Als
u lid bent van de whatsappgroep bij u in de buurt, kunt u
het daarna ook in de app zetten, zodat mensen in uw buurt
ook alvast kunnen uitkijken.
Bent u nog geen lid van zo’n
app-groep, dan kunt u zich
aanmelden via
buurtpreventie-ugchelen.nl
Op de site staan ook nog eens
nuttige tips.
Weet dat er ook een Parate
groep in Ugchelen bestaat,
waaraan ‘geselecteerde’ inwoners deelnemen die als ze
thuis zijn en er een verdachte situatie gemeld wordt, gelijk poolshoogte gaan nemen.
Deze groep heeft in de loop
van de tijd al een aantal verdachten aangesproken en
overgedragen aan de politie.
Petra van Doorn
petra.van.doorn@politie.nl
Twitter: Polhurk

Het ‘brokkelviaduct’ over de
A1 bij Ugchelen blijft de gemoederen flink bezig houden.
Plannen voor herbouw liggen
stil, terwijl de veiligheidsrisico’s toenemen. Deze maand
werd duidelijk dat brokken
beton op de snelweg kunnen
vallen. De gemeente Apeldoorn
overweegt nu om het bovenliggende stuk van de Hoog Buurloseweg helemaal af te sluiten.
En daarmee is de kwestie nu
zelfs landelijk nieuws geworden. Tijd voor een samenvatting van alle berichten die er de
afgelopen tijd in de media zijn
verschenen.
Viaduct Hoog Burel, dat Ugchelen verbindt met Hoog Buurlo en
Radio Kootwijk, is dringend aan
vervanging toe. Het werd eind
jaren ’60 gebouwd, bij de aanleg van snelweg A1. Daarbij zijn
fouten gemaakt, mogelijk door
een noodlottig ongeval destijds.
In 2016 werd duidelijk dat het
viaduct aan de onderkant betonschade heeft. De weg is daarom
al enige jaren afgesloten voor
zwaar vrachtverkeer. Sloop en
herbouw bleek de enige optie
voor de gemeente Apeldoorn en
Rijkswaterstaat. Die werkzaamheden zouden in januari beginnen
en een half jaar duren. Een tijde-

Houdt u van koken en lekker samen eten?
Bij ‘kLEEF! kunt u met elkaar aan
de slag in de keuken en direct
genieten van het resultaat. Onder
toeziend oog van een kookdocent
wordt er gehakt en gesneden, gebakken en gebraden. Ervaring is

lijk viaduct zou de Hoog Buurloseweg in de tussentijd open houden. Het bleek echter de start van
een ‘hoofdpijndossier’.
Het tijdelijke viaduct kwam er
niet, vanwege regelgeving over
Natura 2000 en stikstof. Inwoners
van Radio Kootwijk luidden in december als eerste de noodklok:
met de omleidingsroute zouden
zij er 25 minuten over doen om
in Apeldoorn te komen. Lastig
voor inwoners en recreanten,
maar zorgen zijn er vooral over
de hulpdiensten. Die zorgen werden gedeeld door verpleegkundigen van de MeerZorg, onderdeel
van het Leger des Heils. Ook
Stichting Werkgroep Milieuzorg
Apeldoorn (SWMA) sloot zich
aan bij het protest. Want welke
gevolgen heeft zo’n omleidingsroute voor het kwetsbare natuurgebied? De drie partijen vroegen
de rechter daarom om het besluit
op te schorten.
Dat laatste argument sneed voldoende hout voor de voorzieningenrechter in Arnhem. Er ging
een streep door het verkeersbesluit van de gemeente Apeldoorn.
Zij heeft inderdaad onvoldoende
rekening gehouden met de gevolgen voor beschermde diersoorten, oordeelde de rechter. Met als

Koken bij ‘kLEEF!

niet nodig, de kok leert u graag de
kneepjes van het vak. Het koken
is speciaal bedoeld voor alle mensen die met kanker geconfronteerd
worden, dus ook naasten en nabestaanden.
Dit voorjaar komt de kookgroep
voor vrouwen 5 keer bij elkaar. We

gevolg dat het hele project voorlopig stil ligt en de Hoog Buurloseweg nog altijd open is.
De gemeente Apeldoorn heeft nu
geconstateerd dat er brokken beton op de snelweg kunnen vallen.
Dat levert grote veiligheidsrisico’s
op voor gebruikers van de snelweg. Volledige sluiting van het
viaduct (ook voor licht verkeer)
behoort tot de mogelijkheden.
De gemeente voelt zich echter
niet verantwoordelijk voor een
eventueel ongeluk. Dat is Rijkswaterstaat, als eigenaar van het
viaduct, schrijft de gemeente in
een brandbrief. Ook de verantwoordelijkheid voor een eventuele calamiteitenroute naar Radio
Kootwijk, wordt bij de wegbeheerder gelegd.
Inwoners van Radio Kootwijk vinden dat de gemeente veel te laks
heeft gehandeld. “Ze had alle tijd
om een analyse te maken van de
veiligheidsaspecten”, zeggen zij
in dagblad de Stentor.
Er is in ieder geval nog een lange
weg met hobbels te gaan, voordat Ugchelen en Radio Kootwijk
hun nieuwe viaduct hebben…
Tekst: Simon Haverschmidt
Foto: Dirk Reiding

starten op woensdag 23 februari. Indien je geïnteresseerd bent
meld je dan direct aan. Bel of mail
ons gerust. Bellen kan naar (055)
5762676 mailen naar info@stichtingkleef.nl Kijk ook op onze website www.stichtingkleef.nl of loop bij
ons binnen, Vosselmanstraat 4 in
Apeldoorn.
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Kerkcafé gaat weer
van start!

Op zondagavond 6 maart hopen wij u weer te ontmoeten
in Kerkcafé. Het thema van
deze avond: Geloof in vrede. Hiervoor hebben wij een
gastspreker uitgenodigd. Nabil
Sahhar, geboren en getogen in
Jeruzalem, al 35 jaar wonend
in Nederland maar nog steeds
zeer verbonden met het land
Palestina. Hij komt ons vertellen over de Joods-Palestijnse
kwestie en over de Stichting
Vrede voor Palestina.
Deze Stichting richt zich vooral op jongeren en hoopt hen te
inspireren en stimuleren om te
zoeken naar vrede en gerechtigheid.
We beginnen om 20.00 uur en
vanaf 19.45 uur staat de koffie/
thee voor u klaar.
Van harte welkom!

Wandelen in Ugchelen
Het is weer zover, op dinsdag
1 maart start om 9:30 bij Tennisclub Ugchelen (Ugchelsegrensweg 10) een wandeling.
Het is een gevarieerde route
langs de spoorwegovergang
op De Kleiberg naar de Asselsestraat. Daarna een stuk via
het heuvelachtige Lammertspad, via Berg en Bos en sportpark Orderbos terug naar TCU.
Een route van 12 kilometer. De
deelname is gratis.
Info via: wandeleninugchelen@gmail.com
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MASSAGE EN PEDICURE

Aanwinst voor centrum Ugchelen

Foto: Dirk Reiding
Tekst: Chris de Winter
Kom binnen! Met deze hartelijke
begroeting door Gert ten Have en
zijn trouwe hond Lytse betreed ik
het nieuwe onderkomen van Gert
en Yvonne ten Have. Hun massagepraktijk is sinds kort gehuisvest
in de nieuwbouw aan de Molecatenlaan 9 C. De ruimte delen
ze met Marianne Jongerden van
Fabulous Feet Pedicure. Zij is gediplomeerd basispedicure sinds
2012 en al meer dan 8 jaar werkzaam in Ugchelen. Zij is aangesloten bij Provoet en behandelt
voetproblemen als eelt, likdoorns,
kloven, schimmelnagels en ingegroeide nagels. Marianne voegt
daar aan toe: “Ook ben ik gespe-

cialiseerd in nagelreparatie, dit in
combinatie met gellak geeft weer
mooie nagels waar men zich niet
voor hoeft te schamen”. De praktijk van Marianne is geopend op
maandag, dinsdag en vrijdag.
Na wat omzwervingen door Ugchelen hebben Gert en Yvonne
hier een mooie praktijkruimte ingericht. “Het was veel werk, maar
gelukkig kregen we veel hulp van
vrienden en zijn we blij met het resultaat.” En dat mag er zijn!
Gert is gediplomeerd masseur
en richt zich vooral op stress - en
werk gerelateerde klachten. Ook
voor sportmassage, bedrijfsmassage en ontspanningsmassage
kun je bij hem
terecht.
Met
zijn jarenlange
ervaring weet
hij zijn klanten
binnen enkele
behandelingen
van hun rug- en
schouderklachten te verlossen. Dank zij
een uitgebreid
netwerk kan hij,
als het nodig
is, ook gericht

doorverwijzen naar een fysiotherapeut of andere specialist.
Hun bedrijfsvisie is duidelijk:
“Onze praktijk is bewust kleinschalig en laagdrempelig en dat
moet ook zo blijven. De klant
van de pijn afhelpen, een ontspannen gevoel geven, dat staat
voorop. Daarvoor is een duur en
tijdrovend intakegesprek vaak niet
nodig.” Het feit dat Gert blind is
maakt dat hij een sterk gevoel in
zijn handen heeft ontwikkeld en
niet bevooroordeeld is door hetgeen de klant laat zien als hij of zij
binnenkomt.
Door de lockdown lag de praktijk
enige tijd stil, maar is nu weer
volop in bedrijf. Nu hun praktijk
centraler in het dorp is gehuisvest
trekt dat nieuwe klanten aan; niet
alleen uit Ugchelen, maar ook uit
de regio.
Gert, Yvonne en Marianne zijn
dan ook terecht trots op hun nieuwe praktijkruimte op deze fraaie
A locatie in het centrum van Ugchelen.
Voor meer informatie en contact:
tel 06 53737927 (massage) of
info@gerttenhave.nl
Tel: 06 41198208 (pedicure) of
info@fabulousfeetpedicure.nl

Nieuw onderkomen dierenartsen
Dierenartsen Ugchelen is per 24 januari verhuisd naar
de Molecatenlaan. Dierenarts Jasper Wilders: “Het
is een fijne plek voor mensen en dieren geworden.
Midden in Ugchelen, de beek stroomt bij ons langs.
En ook: een mix van oud en nieuw. We zijn als team
superblij met deze nieuwe ruimte.”
Wilders: “Het nieuwe gebouw is ingericht met het oog
op zieke en gezonde dieren én hun baasjes. Binnen
is het licht, warm en rustig qua kleuren. Ook hebben
we ons best gedaan om zoveel mogelijk te hergebruiken.” De praktijk startte in 1977 aan de Ugchelseweg.
De afgelopen 13 jaar waren de Ugchelse dierenartsen

gevestigd in de Bogaard aan de Bogaardslaan.
Afgelopen maanden werd een nieuw pand gerealiseerd aan de Molecatenlaan. Wilders: “Het nieuwe
gebouw is een stuk duurzamer dan onze vorige huisvesting aan de Bogaardslaan: goed geïsoleerd en
gasloos. Onze energie komt van lokale bronnen, die
nemen we af bij energie coöperatie deA. Het gebouw
is lopend, per fiets of auto makkelijk te bereiken en je
kunt voor de deur parkeren.”
Het is een fijne plek om te werken. Wilders: “Ja, we
zoeken nog een collega dierenarts. Want er is hier
genoeg te doen!”
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Opgeven voor
Vrouwendag 2022

Voel je welkom op onze vrouwendag op zaterdag 12 maart!
Vrouwendag 2022 is voor alle
vrouwen uit Ugchelen. Als je
het leuk vindt om deel te nemen
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 ontmoeten, samen eten en creatief bezig zijn.
Dit jaar loopt duurzaamheid als
rode draad door het programma.
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STAATSBOSBEHEER

Vrijwilligers gezocht voor ‘t Leesten

- 9.45 uur tot 10.00 uur: Inloop
en ontvangst 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: Kledingbeurs voor goed doel, een
ieder mag twee 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
workshop je deel wilt nemen en
of je een dieet volgt.
De kosten voor deze geheel verzorgde dag bedragen
€ 20.- We gaan er een gezellige
dag van maken.
Lideke Jansen, Riet van den
Brand en Marijke van der Roest.

Staatsbosbeheer zoekt nieuwe
vrijwilligers die in het Informatiecentrum op ’t Leesten willen
werken. De vrijwilligers geven
bezoekers informatie over het
gebied en helpen ze op weg
voor een mooie wandeling of
fietsroute. Ze helpen mensen
een leuk kadootje of souvenir te
vinden in het winkeltje waar met
name streek producten, duurzame artikelen en natuurboeken
te krijgen zijn. Ook zijn er materialen te koop om kinderen te
helpen de natuur te ontdekken.
De kinderen die in het Informatiecentrum komen worden door
de vrijwilligers op weg geholpen
in de expositie, het educatieve

bosdierenpad buiten of een van
de andere activiteiten. Nu er
weer meer kan binnen de coronaregels zullen er ook meer
activiteiten voor volwassenen
en gezinnen georganiseerd
worden.
Het Informatiecentrum wordt
niet gesubsidieerd en kan alleen bestaan door inkomsten te
genereren uit de verkoop in de
winkel en het organiseren van
activiteiten. Dat is ook de reden
dat we werken met vrijwilligers.
Omdat Staatsbosbeheer het belangrijk vindt zichtbaar te zijn
en bereikbaar te zijn voor de
bezoekers in het gebied is het

Informatiecentrum in het Bospaviljoen ’t Leesten gevestigd.
Ben je minimaal een dag in de
week beschikbaar en ook wat
vaker in het weekend? Lijkt
het je leuk om met mensen te
werken en meer te weten over
de natuur en de omgeving van
’t Leesten? Ben je klantvriendelijk en wil je Staatsbosbeheer helpen mensen bewust
te maken voor hun mooie omgeving? Neem dan contact op
met informatiecentrumleesten@
staatsbosbeheer.nl voor meer
informatie over deze vrijwilligersfunctie. We zien je graag op
’t Leesten!
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OOK UGCHELEN

Bouwhofmolen, monument achter hek

Fouten
“Fouten maken mag.” “Van je
fouten moet je leren.” Dit hebben velen op school te horen
gekregen. Het ging dan om reken- of taalfouten en die werden met pedagogische liefde
toegedekt.
Fouten in de geschiedenis
zijn van een andere orde. Ook
daarvan kun je leren of verwacht je op z’n minst dat men
er iets van leert. Ieder mens
herinnert zich wel een gebeurtenis, situatie of uitspraak
waar je niet met trots op terug
kijkt. Helaas zijn ‘resultaten’ in
het verleden dan geen garantie voor de toekomst.
Ja, omstandigheden waren
anders, de maatschappelijke
context is niet vergelijkbaar,
veel zaken waren en zijn tijd
en plaats gebonden. Er zijn
excuses genoeg te bedenken.
Past daar dan begrip voor?
Niet vergeten, maar hoe moeilijk ook, soms wel te begrijpen.
En met dat begrip verwacht je
dat er andere keuzes gemaakt
worden. Nooit meer…
Helaas vergeten de haantjes in
de wereld de lessen uit het verleden. Te vaak bepalen macht,
geld, aanzien of een doorgeslagen ideologie de koers van
een land. Wat zij zich niet realiseren is dat na tien of vijftien
jaar de wereld er anders uit
kan zien. Dan zijn de keuzes
van nu sleets en achterhaald.
De dooddoener is dan ‘Met de
kennis van nu………’
Regeren is vooruitzien, maar
vooruitzien is moeilijk, zo niet
onmogelijk. Bij elk besluit zou
de vraag gesteld moeten worden: “Wat betekent dit voor ons
nageslacht, voor onze kinderen en kleinkinderen?” “Geeft
het welvaart, gezondheid, vrede? Dient het een rechtvaardige samenleving?” Het laat (in)
direct ook de betrekkelijkheid
zien van die dingen waar we
ons nu zo druk om maken.
Zoals zoveel organisaties en
bedrijven stelt ook de Bronkerk een (beleids) plan op voor
de komende jaren. Ze vragen
zelfs dorpsgenoten daarin mee
te denken. Het zou mooi zijn
als daar veel respons op komt.
Toch hoop ik ook dat er een
beetje ‘Relax man’ doorheen
klinkt.

Al twee jaar staat er een hek om
een monument in Ugchelen! Op
een terrein met een publieksfunctie,
met een openbaar pad. Natuurlijk
gaat het om de Bouwhofmolen,
een gemeentelijk monument. Daarover stond in november een artikel
in de Stentor. Er werd gesproken
over mogelijke heropening. Maar
de gemeentemolens werken niet
of traag. Er lijkt NIETS te gebeuren
met betrekking tot de molen. Vier
Ugchelenaren hebben zich daarover in het verleden al meermalen
gemeld bij de gemeente en in de
Stentor nogmaals hun zorgen geuit!
Maar zij horen niets meer van de
gemeente. De gemeente had al een
plan om een wandelroute aan te
leggen bij de Bouwhofmolen richting
Hoenderloseweg, waar de Hamermolen staat. In 2014 werd er zelfs al
een subsidie verstrekt voor restauratie van het waterrad met houten
molengoot. Molens en sprengen
horen bij Ugchelen, als zout bij een
eitje. Al meer dan vier eeuwen stonden er in loop de jaren meer dan
tien! Er zijn molens afgebrand (en
soms weer herbouwd) en gesloopt.
Ook de Winnemolen is deels weer
uit de as herrezen. Er staan er nu
nog maar drie. De functie veranderde in de loop der jaren vaak van
papiermolen naar wasserij. En waterkracht werd in de loop der jaren
vervangen door stoomaandrijving
en elektriciteit. Eigenlijk een tegenstrijdige gedachte nu we weer terug
gaan naar water- en windkracht in
deze tijd van energietransitie. De
koppeling watermolens en spren-

gen vormt een toeristische trekpleister voor ons dorp en is een bron van
inkomsten voor de middenstand.
In Wenum-Wiesel en Beekbergen
worden de molens zelfs verhuurd
aan groepen voor feestjes, partijen en zakelijke bijeenkomsten. In
Beekbergen loopt er ook een klompenpad langs. En in Loenen is er
zelfs een museum in de Middelste
Molen ingericht. Voor het in stand
houden van de Hamermolen bestaat een ‘Stichting Vrienden Van
De Hamermolen’. Die streeft naar
instandhouding van molens. De
Hamermolen en Bouwhofmolen
zijn in particuliere handen gekomen,

waardoor inwoners van het dorp
minder band kunnen krijgen met die
molens. Aan de buitenkant kunnen
we nog wel van die molens genieten. Dus waarom niet van de Bouwhofmolen? Soms vraag ik me wel
eens af of Ugchelenaren af en toe
niet wat meer burgerlijke ongehoorzaamheid aan de dag zouden moeten leggen. Mogelijk is het een goed
voornemen van de gemeente om in
dit nieuwe jaar WEL een oplossing
te vinden voor het geschetste probleem.
Tekst: Theo Tomassen
Foto: Dirk Reiding (archief)
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