Uitgever: Bronkerk Ugchelen

Paasbijeenkomst
senioren samen met
Duikeruit

Woensdag 9 maart 2022 - 59e jaargang - nummer 4

Voorjaarsmarkt WPU

Zondagmiddag 10 april is er
een Paasbijeenkomst in de
Duiker. Alle senioren in Ugchelen worden van harte uitgenodigd voor deze middag. Elkaar
ontmoeten, samen zingen, genieten van een heerlijk diner
en een diapresentatie over Het
Leesten door Wim van der Doe.
U bent welkom vanaf 15.30 uur
en om 16.00 uur is er koffie of
thee met wat lekkers. De eindtijd is ongeveer 19.00 uur. Heeft
u geen vervoer, geef dit dan bij
opgave door, u wordt dan opgehaald. U kunt zich opgeven tot 5
april bij Ans van Amersfoort tel.
06 55588273. De kosten voor
deze middag zijn € 15,00 inclusief 2 drankjes en koffie of thee.
U bent van harte welkom.

Stekken voor de
Waterloopleinmarkt
De Waterloopleinmarkt vraagt
voor de planten en bloemenkraam op de markt van 21 mei
a.s. stekjes, zaailingen etc.
Gaat u aan het werk in uw tuin
en scheurt u uw vaste planten of hebt u zaailingen of zomerbloeiers over, breng ze in
de week voor 21 mei naar De
Duiker.
Heeft u vragen bel met
Hettie Wouda Tel: 5221201
Al vast hartelijk dank.

Foto: Johan van Veen
Eindelijk was het weer zover op 5 maart organiseerde de Werkgroep Waterloopleinmarkt Ugchelen voor het eerst na corona weer een markt. Een
rijk aanbod van curiosa, brocante, tweedehands
boeken en spullen uit grootmoeders tijd werd te
koop aangeboden.. Binnenshuis, in de grote zaal
van De Duiker werd weer ouderwets gehandeld en

de ‘koopwaar’ ging gewild over de toonbank. Het
was goed om ook weer op deze manier mensen
te ontmoeten uit Ugchelen en daarbuiten. De opbrengst van de markt was uiteindelijk: € 2500, een
mooi bedrag. De Werkgroep is ook al druk doende
met de voorbereidingen voor de grote Waterloopleinmarkt, noteer 21 mei a.s. al vast in uw agenda.

Ugchelen in de steigers
Het gaat hard met de sloop in het
centrum. Op de foto is het laatste
stuk van de bibliotheek te zien,
inmiddels is dat gedeelte ook verdwenen. Er is ruimte gemaakt voor
de nieuwbouw, als het grondwerk
is verricht kan met de bouw van
de appartementen gestart worden.
De werkzaamheden achter Albert
Heijn vorderen, in een rap tempo
is er uitgegraven en de fundering
gestort.
>> Lees meer over sloop en
bouw op pagina 13: ‘Bouwputten’.

Storm-m-achtig

Foto: Johan van Veen
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Kerkdiensten

Eetcafé Duikeruit
Op zondag 20 maart is er weer
een eetcafé Duikeruit! Bent u 60
jaar of ouder en vindt u het gezellig om samen met anderen te
genieten van een vers gemaakte
3- gangenmaaltijd? Dan bent u
op 20 maart om 12.00 uur van
harte welkom in kerkelijk centrum de Duiker, Hoenderloseweg
10. De kosten zijn € 9,00, exclusief drankjes. In verband met de
boodschappen voor de maaltijd
is het wel noodzakelijk dat u zich
hiervoor aanmeldt. Dit kan tot 17
maart bij Ans van Amersfoort,
tel. 06 55588273.
We zien u graag op 20 maart!
Het team van Duikeruit

Feestje in de kerk
Op zondag 13 maart zijn kinderen met hun ouders en/of opa’s
en oma’s van harte welkom in
de Bronkerk. Vanaf ’s middags
4 uur houden we daar een gezellige middag. We starten met
diverse activiteiten, spelletjes
en knutselwerkjes. Daarna houden we een viering over het Bijbelverhaal “Jozef en zijn jas vol
dromen”. Tot slot eten we samen
een eenvoudige maaltijd. Einde
ongeveer 18.30 uur. Opgeven
kan tot uiterlijk vrijdag 11 maart
via feestjeindekerk@bronkerk.nl
Iedereen is van harte welkom!

Uit de Bijbel
wo 9 mrt
do 10 mrt
vr 11 mrt
za 12 mrt
zo 13 mrt
ma 14 mrt
di 15 mrt
wo 16 mrt
do 17 mrt
vr 18 mrt
za 19 mrt
zo 20 mrt
ma 21 mrt
di 22 mrt
wo 23 mrt

Amos 5:21-27
Amos 6:1-7
Amos 6:8-14
Johannes 12:12-19
Johannes 12:20-36
Johannes 12:37-50
Johannes 13:1-15
Johannes 13:16-30
Psalm 103
2 Korintiërs 1:1-11
2 Korintiërs 1:12-22
2 Korintiërs 1:23-2:13
2 Korintiërs 2:14-3:6
Psalm 125
2 Korintiërs 3:7-18
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Vanaf 27 februari zijn ook voor de
kerken de meeste coronamaatregelen losgelaten en mogen er
weer een onbeperkt aantal mensen de diensten bezoeken.
Aanmelden en registreren is in
de Bronkerk en Onze Lieve Vrouwekerk dan ook niet meer nodig.
Wel vragen wij u rekening te
houden met hen die een kwetsbare gezondheid hebben en een
verhoogd risico lopen. Zo maken
we het voor iedereen mogelijk de
diensten weer te bezoeken.

Zondag 13 maart
BRONKERK
10.00 uur: ds. G Ruiterkamp;
Apeldoorn
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering;
pastoor J. Hermans; Gregoriaans
13.00 uur: Doopviering; pastoor
J. Hermans,

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

Zaterdag 19 maart
ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur Gebedsviering; Wim
Vroom, pastoraal medewerker

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.
Woensdag 9 maart
BRONKERK
17.30 uur Maaltijd op weg naar
Pasen
Zaterdag 12 maart
ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur Eucharistieviering;
pastoor J. Hermans met Ger
Derks en Ed van Egmond

Woensdag 16 maart
BRONKERK
17.30 uur Maaltijd op weg naar
Pasen

Zondag 20 maart
BRONKERK
10.00 uur: ds. W Kievit;
Apeldoorn
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering;
pastoor J. Hermans, m.m.v.
Credo
Woensdag 23 maart
BRONKERK
17.30 uur Maaltijd op weg naar
Pasen

BIJ DE DIENSTEN
Zondag 13 maart
Voorganger: ds. Gerrit Ruiterkamp uit Apeldoorn is deze
zondag de voorganger. Het is
de tweede 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 zondag is
dat het werkwoord ‘inzien’

Voedselmand
In de maand maart wordt
de voedselmand voorin de
kerk gevuld met houdbare
zuivelproducten of andere
houdbare
producten.
De
producten kunnen afgeleverd
worden op zaterdagochtend
van 9.00 – 12.00 uur in het
krat voor de garagedeur aan
de Karhulstraat 19.
Natuurlijk kan het ook in de
mand voor de preekstoel in
de kerk ingeleverd worden.
Foto: Johan van Veen

‘Zoals een boom
geplant aan helder water
zo is de mens
die op de Heer vertrouwt’
Diaconie collecte: Kerk in Actie;
Binnenlands Diaconaat.
Uitgangscollecte: Schuldhulpmaatjes.
Zondag 20 maart
In deze dienst hoopt voor te gaan
ds. Wim Kievit. Vandaag is het de
derde 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. Het werkwoord van deze
zondag is ‘kans geven’.
Diaconie collecte: Kerk in Actie;
Werelddiaconaat.
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
MELDPUNT BIJ ZIEKTE/
HERSTEL BRONKERKLEDEN
mevr. B. Rigterink, tel. 5333718
meldpunt@bronkerk.nl
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Nieuws vanuit de Dorpsraad
De Dorpsraad heeft in de laatste bestuursvergadering kennisgemaakt met het nieuwe bestuur van Ugchelens Belang. Het was een prettige kennismaking
en we hebben met elkaar verkent waar we elkaar
kunnen versterken en ondersteunen. Goed nieuws
over de enquête: deze is af! We hebben hierbij zoveel mogelijk de input vanuit een kleine steekproef
die we hebben gehouden meegenomen. Hoe en op
welke wijze u kunt deelnemen aan deze enquête zal
nog worden gecommuniceerd. Daarnaast kregen
we vragen over het belang van het lidmaatschap van
de Dorpsraad. In de volgende Bron vertellen we u
hier meer over. We hopen dan dat deze informatie

u over de streep trekt om u aan te melden als lid.
Want lidmaatschap van de Dorpsraad draagt bij om
gezamenlijk Ugchelen mooi en leefbaar te houden.
De datum voor de Algemene Ledenvergadering van
de Dorpsraad is vastgesteld op maandag 10 Mei.
Heeft u nog ideeën voor onderwerpen die we tijdens
de ALV kunnen bespreken, dan kunt u uw suggesties mailen naar info@dorpsraadugchelen.nl
Ook voor vragen of opmerkingen kunt u ons bereiken
op bovenstaand email adres. We horen graag van u!
Veel leesplezier gewenst!

Reacties gevraagd
op recreatiezonering
Vorig jaar hebben we u al geïnformeerd over de
plannen rondom de recreatiezonering en de aanleiding hiervan. De plannen zijn de afgelopen periode verder vormgegeven en nu openbaar gemaakt.
Er is nu de mogelijkheid om vanaf 17 februari tot
en met 31 maart uw zienswijze op het ontwerp te
geven. Dit houdt in dat u uw mening kunt geven
over het ontwerpplan, dat u kunt vinden op www.
recreatiezoneringopdeveluwe.nl. Ook kunt daar een
samenvatting en een kort filmpje over het plan vinden. Voor het indienen van een zienswijze is een
digitaal formulier gemaakt, die u kunt vinden op de
eerdergenoemde site. Als bestuur hebben we ook
naar het plan gekeken en zien geen overkomende
bezwaren. Hieronder vindt u een korte toelichting
wat gaat gebeuren.

denpad komt te liggen, i.p.v. direct terrein af en provinciale weg over. Op basis van uitkomsten onderzoek, maatregelen uitvoeren.

Aanpassen padenstructuur (Hoog Buurlo, Ugchelen, Hoenderloo): Pad verwijderen bij rustgebied en
oud bos, alsook pad bij bosgebied Hoenderloo. Tevens worden twee paden met oude laanbomen en
oud bos verwijderd, i.v.m. ecopassage.

Aanpassen padenstructuur (Het Leesten): Wandelpad Salamandergat verleggen (bestaande pad
opheffen). Nieuwe tracé op grotere afstand van het
ven. Tevens aanbrengen van bebording rondom
ven/ koppelsprengen om betreding tegen te gaan.

Onderzoeken mogelijke aanpassing padenstructuur (MTB en ruiters) (Het Leesten): Onderzoek
naar herinrichting van het MTB/ruiterpad vanaf Het
Leesten, waarbij toegangsroute mogelijk op mid-

Aanpassen bestaande routestructuren (MTB)
(Ugchelen en Hoenderloo): Verkenning herzien en
verbeteren tracé MTB route i.v.m. aantrekkelijkheid
en zonering.

Onderzoeken mogelijke realisatie nieuwe recreatieve voorzieningen (Het Leesten, Hoog Buurlo
en Radio Kootwijk): Onderzoek naar mogelijkheid
realiseren shuttleverbinding voor recreanten vanaf
Het Leesten naar Hoog Buurlo en Radio Kootwijk,
te beginnen op drukke weekenddagen en feestdagen.

Dorcas werkt al 25 jaar in Oekraïne en kent daardoor de situatie goed. Ze heeft een groot netwerk
opgebouwd van lokale partners. Daardoor is de
organisatie in staat om snel noodhulp te verlenen.
Om meer te bereiken voert Dorcas actie samen
met het Christelijk Noodhulpcluster dat bestaat
uit Dorcas, Kom over en Help, Tearfund, Red een

Bent u partner van iemand met
kanker en heeft u behoefte daar
met gelijkgestemden van gedachte over te wisselen? Dat kan
bij Stichting ‘kLEEF! en wel op
woensdagmiddag 16 maart 2022.
Soms is een partner meer verzorger/ mantelzorger geworden
dan geliefde. Hoe ga je hiermee
om? Hoe houd je alle ballen in
de lucht? Hoe vind je de balans
tussen zorgen voor je partner en
zorgen voor jezelf?
De bijeenkomst op woensdag 16
maart 2022 is van 10.00 uur tot
12.00 uur. Indien u geïnteresseerd bent meldt u 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 aan de Vosselmanstraat 4 in Apeldoorn.

Onderzoek realiseren nieuwe recreatieve voorzieningen (Het Leesten): Onderzoek naar mogelijkheid voor aanleggen mindervalidenroutes Het
Leesten.

Dorcas in actie voor Oekraïne
De Dorcas-winkel in Apeldoorn voert de komende weken actie voor noodhulp in Oekraïne. In de
winkel kunt u bij uw aankoop een donatie doen.
Het geld zal besteed worden aan eerste noodhulp
aan mensen op de vlucht voor het geweld. Dorcas
helpt bijvoorbeeld met voedselpakketten, hygiëneproducten en slaapzakken. De organisatie doet
dit in Oekraïne maar ook in buurlanden Roemenië
en Moldavië, waar vluchtelingen worden opgevangen.

Ontmoetingsmiddag
voor partners met
kanker bij ‘kLEEF!

Kind, Woord en Daad en ZOA.
Over Dorcas
Dorcas is een christelijke organisatie voor noodhulp en internationale samenwerking. Dorcas
investeert in duurzame verandering in het leven
van mensen die achtergesteld zijn. Dorcas komt
in actie bij armoede, uitsluiting en crisis en creëert
mogelijkheden voor mensen en gemeenschappen
om tot bloei te komen. Dorcas heeft verspreid over
heel Nederland 42 kringloopwinkels. Duizenden
vrijwilligers en donateurs dragen bij aan het werk
voor mensen in nood.
Dorcas op het bedrijvenpark Ugchelen aan de
Laan van Westenenk 108 (vanuit Ugchelen met
fiets of lopend via park De Goudvink) is open van
dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Ugchelens Belang (UB)
Kom eens langs!
Toon en Gon, iedere Ugchelenaar kent ze wel van naam of
heeft ze wel eens gezien. Altijd
druk om samen met u, ons dorp
Ugchelen nog meer te verbinden.
Naast het actieve UB-bestuur, de
commissies, alle verenigingen en
vrijwilligers zijn zij de spil in het
afstemmen van alle agenda’s en
het (commercieel) draaiend houden van de horeca binnen ons
mooie Dorpshuis.
U zult versteld staan hoe druk en
gezellig het er vaak is, ook in de
avonden. Alle ruim 20 verenigingen zijn er actief, ontmoeten elkaar, praten en proosten. Als inwoner móet je je gezicht eigenlijk
wel eens (vaker) laten zien. Dit
onder het genot van een drankje
of … genieten van al het moois
dat Ugchelen, UB, de verenigingen, commissies en Toon en Gon
te bieden hebben.
Samen Ugchelen verbinden, een
dorpsgevoel toch!
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Vastenmaaltijd
Schuift u ook aan bij de volgende
Vastenmaaltijd op 9 mrt en 16 mrt
in de Bronkerk? Een korte bezinning om 17.30u bezinning op deze
tijd tot Pasen. Een tijd die ineens
wel heel veel vragen en ongeloof
oproept. De samenkomst wordt
besloten met brood en een kop
soep. Fijn als u meedoet.
Joke, Gisela, Trijnie

Ds. Wim Kievit

Van verschillende kanten kreeg
de kerkenraad te horen dat men
erg blij is met de pastorale ondersteuning die ds. Wim Kievit in onze
gemeente verricht. De contactmedewerkers en ouderlingen kennen
hun sectie en weten waar extra
pastorale zorg gewenst is. In overleg met hen bezoekt ds. Wim Kievit
deze gemeenteleden. Met hem is
afgesproken dat na een aanloopperiode er gekeken gaat worden of
het aantal uren voldoende is voor
de werkzaamheden die hij verricht
in de Bronkerkgemeente. Corona
bemoeilijkte in de afgelopen jaren
vaak het huisbezoek, gelukkig is
er nu weer meer mogelijk. Aangezien er nog geen nieuwe predikant
is kunnen we de financiële ruimte
benutten in het pastoraat, één van
de belangrijkste pijlers van het gemeentezijn. De kerkenraad is van
mening dat het goed is hier (tijdelijk) extra tijd en geld voor uit te
trekken.
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OVERWEGING

Zieltjes winnen
Lange tijd was dit onderwerp min of meer taboe.
Het riep teveel gevoeligheden op. Variërend van
zendingsdrang tot een sticker op de deurpost met
een vetgedrukt NEE erop. En alles ertussenin.
Ik deel de irritatie t.a.v. mensen die anderen hun
overtuiging willen opdringen, of hen wat al te gretig
bij “hun club” willen betrekken, hen willen “binnenhalen”. Alsof geloof/God/Jezus een product is dat
aan de man gebracht moet worden en alsof het
gaat om de groei van de eigen organisatie.
Ik weet waar die gedachtes vandaan komen: het
was Jezus zelf die zijn leerlingen (oorspronkelijk
vissers) tot vissers van mensen wilde maken. Die
terminologie is gemakkelijk te associëren met visserstermen als “aan de haak slaan”, “vangen”, en
“binnenhalen”. Hoe groter de vangst hoe liever,
want, zegt men dan vroom: “Hoe meer zielen hoe
meer vreugd”.

Arme gevangen vissen, denk ik dan. Want gaat het
bij dit soort zieltjes winnen wel om de ziel? Het lijkt
er eerder op dat alle aandacht is gericht op het
hebben en het overdragen van de juiste overtuiging. Waarbij de ziel van mensen er niet toe doet,
in de kou blijft staan.
Gevangen worden en ergens bij mogen horen
vanwege je opvattingen is iets anders dan recht
gedaan worden in wie jezelf ten diepste bent en
zou kunnen worden. Oog hebben voor het feit of
iemand er de juiste opvattingen op na houdt, is
iets anders dan oog hebben voor wat er leeft in
iemands ziel.
Ik las laatst ergens: “Het gaat er in de kerk centraal
om, zieltjes te winnen, want die zieltjes moeten zielen worden”. Ik vond dat prachtig! Het helpt anders
te kijken. Allereerst naar mijn eigen “zieltje”, heeft
dat kunnen uitgroeien tot een volwassen ziel? Eén
die weet wat het is om gekend en aanvaard te zijn,
die daarom zichzelf kan accepteren en vrij van
angst en dwang kan leven en liefhebben? Wie/wat
heeft daarbij geholpen, binnen en buiten de kerk
en durf ik daarin de hand van God/Jezus te zien?
Het helpt ook anders naar anderen te kijken. Oog
te hebben voor wat hun ziel benauwt of juist ruimte
geeft. Blij te zijn als mensen groeien, meer mens
worden. Of als er, soms, eentje het gevoel heeft uit
het diepe te zijn opgevist en zegt: “Ik heb eindelijk
leren leven!” Hoe meer van zúlke zielen, hoe meer
vreugd. Gezegend wie hieraan een bijdrage levert.
Ds Eline van Iperen

Kerk op schoot
Zondag 13 februari was het feest bij Kerk op Schoot. De kinderen zaten gezellig op de grond rond dominee Beer en de brandende kaars. Het
verhaal van de bruiloft te Kana werd verteld, hoe Jezus zorgde dat het feest toch door kon gaan toen de wijn op was. De kinderen leefden erg
mee met de gasten in het verhaal. Als afsluiting werd er iets gedronken en wat lekkers gesnoept.
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SEPP UITVAARTZORG

‘Uitvaart steeds vaker kleinschalig’
Een kleinschalige uitvaart zal in de toekomst
steeds gebruikelijker worden. Dat verwacht Erik
Sepp, uitvaartverzorger in Ugchelen.
“De coronamaatregelen hadden in het begin een
grote impact”, blikt hij twee jaar later terug. “Waar
normaal gesproken 200 mensen welkom waren
in een aula, mocht een week later nog maar tien
man aanwezig zijn. Dat zorgde voor pijnlijke keuzes. Nabestaanden moesten opeens bepalen
wie wel en niet bij het afscheid aanwezig kon zijn.
Ook het afstand houden, voelde voor hen heel
onrealistisch. Mensen konden elkaar niet aanraken, terwijl dat zo belangrijk is om elkaar te steunen. Dat vond ik wel lastig om te zien. Maar ze
hadden wel begrip voor de situatie.”
Toch zat er ook een positieve kant aan de uitvaart
in ‘coronastijl’. Sepp: “Het kleinschalige karakter

van een dienst, dat hebben mensen wél als prettig ervaren. Het afscheid kunnen nemen in kleine
kring, met de meest directe naasten. In een klein
groepje hebben mensen meer tijd en aandacht
voor elkaar. Ook werd er veel gebruik gemaakt
van videoverbindingen op afstand.” Hij vervolgt:
“We gaan nu weer een andere periode in, waarin
weer meer mogelijk is. Maar dat kleinschalige,
daar zullen mensen steeds vaker bewust voor
gaan kiezen.”
De 38-jarige Ugchelenaar begon vijf jaar geleden als zelfstandig uitvaartondernemer, onder de
naam Sepp Uitvaartzorg. “Voor mijn werk hadden
de coronamaatregelen geen grote gevolgen. Het
maakt voor de organisatie niet uit of het om een
kleine, of juist grote uitvaart gaat. Wat wel grote
indruk op mij maakte, was de eerste keer dat iemand aan corona was overleden. Het was eind

maart 2020 dat ik dat voor het eerst meemaakte. De afstand die mensen moesten houden, de
collega’s die binnenkwamen met beschermende
kleding… Dat was ik echt niet gewend.” Wat betreft het aantal uitvaarten, heeft Sepp Uitvaartzorg geen veranderingen gemerkt sinds het begin van de coronatijd. “Dat speelde vooral bij de
grotere uitvaartondernemingen”, denkt hij.
Sepp heeft nu al twintig jaar kennis en ervaring
opgedaan in de uitvaartbranche. De keuze om
voor zichzelf te beginnen, noemt hij een ‘gouden
zet’. “Ik heb hierdoor een betere balans tussen
werk en privé weten te vinden.” Kenmerkend
voor zijn uitvaartzorg, is de persoonlijke stijl. “Als
uitvaartverzorger is het heel belangrijk om jezelf
te zijn. Mensen zeggen me weleens dat ik een
bepaalde rust uitstraal. Ik stel me graag heel benaderbaar en toegankelijk op. Want het verzorgen van een uitvaart, dat is echt een samenspel.
Mensen weten nu veel meer dan vroeger wat ze
willen. Mijn rol is daarbij vooral ondersteunend.
Ik stel mij bescheiden op, maar zorg ervoor dat
ze stevig op mij kunnen bouwen, leunen en steunen.”
Het werk als uitvaartverzorger, heeft hem in al
die jaren ook iets persoonlijks gebracht. “Ik maak
veel verschillende familiesituaties mee. Soms
maken die veel indruk op mij. Dat heeft mij wel
veranderd als mens. Vroeger leefde ik best wel
gehaast, maar ik ben steeds meer gaan inzien:
probeer in het nú te leven. Geniet van kleine
dingen, zoals een wandeling in de natuur. Doe
de dingen die je graag wil doen, en stel ze niet
onnodig lang uit.”
Simon Haverschmidt

Vacature Bronfotograaf
De Bron gebruikt eigen foto’s die gemaakt worden
door drie fotografen. Eén daarvan Theo Logtenberg legt na bijna 15 jaar trouwe dienst op 80-jarige leeftijd zijn functie neer. Er is daardoor een
vacature “Bronfotograaf”.
Het gaat daarbij om het volgende: de bronfotograaf is eens in de zes weken gedurende veertien
dagen fotograaf van dienst, dat betekent dat redacteuren een beroep doen op de bronfotograaf
voor het maken van foto’s bij de onderwerpen die
zij beschrijven. Naast het maken van foto’s bewerkt de fotograaf van dienst alle foto’s van het
betreffende Bronnummer. Het gaat daarbij om bewerkingen als bijsnijden; verbetering belichting en
het omzetten van kleur naar grijswaarden.

Rob de Nijs-Concert
Voor zijn afscheidsconcert “ ’t is mooi
geweest ” op zondag 10 april in Ziggo Dome Amsterdam zijn, wegens
onvoorziene omstandigheden, nog
4 kaartjes beschikbaar tegen de
kostprijs van € 65,= per kaartje. Bel
John de Winter 06.53884989 of mail:
John-de-winter@hotmail.com

De Bronfotografen worden ook gevraagd voor
Ugchelse gebeurtenissen als kunstroute, theaterstraat en feestelijkheden van UB.
Het is een leuke klus, die leidt tot onverwachte
ontmoetingen met personen en plekken.
Mocht je meer willen weten of interesse hebben
neem dan contact op met één van de Bronfotografen:

Dirk Reiding: 055 5336538
Johan van Veen: 055 5062373
Theo Logtenberg: 06 83008595
Of met de Bronredactie:
ugchelendebron@bronkerk.nl
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Storm

Foto: Johan van Veen

Zwerfvuilactie

Op 2 april a.s. wordt de Zwerfvuilactie in Ugchelen gehouden. Dit is een
week later dan het gebruikelijke laatste weekend van maart. Gezamenlijk
starten we om 09.30 uur in UB met
koffie/thee en wat lekkers, de actie
wordt uitgelegd en er worden groepjes ingedeeld. De groepen gaan dan
tot 12.00 uur in een aangewezen gebiedje aan de slag en daarna sluiten
we weer gezamenlijk af met een kop
soep en een broodje.
Vrijwilligers voor deze actie kunnen
zich -graag voor 26 maart- aanmelden bij Jan en Leni Visser via
visser-heijnen54@kpnmail.nl of
06-10519031.
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UGCHELEN IN DE STEIGERS

De Kap maakt tuin
Sprengenhof lente klaar

Bouwputten

De medewerkers van stichting
de Kap begeleiden niet alleen
vrijwilligers en mantelzorgers,
maar steken zelf ook graag de
handen uit de mouwen. Zoals
in de tuin van woonzorgcentrum
Sprengenhof in Ugchelen op vrijdag 11 maart tijdens NL Doet,
de grootste vrijwilligersactie van
Nederland.
Zo gauw de eerste zonnestralen doorbreken wordt er door de
bewoners en het personeel van
Sprengenhof al volop genoten
van de ‘beleef- en beweegtuin’
van het woonzorgcentrum. Daarom gaat een team van de Kap tijdens NL Doet de tuin lente klaar
maken en krijgt het tuinmeubilair,
de terrassen en de paden een
fikse schoonmaakbeurt.
Kijk wat stichting de Kap
nog meer te bieden heeft op
www.dekap.nl.

De sloop in ons centrum wordt
voortvarend ter hand genomen.
De `Bogaard` ligt al volledig tegen
de vlakte. En de voormalige bieb
legt ook bijna het laatste loodje.
Het slooptempo zit er behoorlijk
in. Er is veel bekijks en we zien
hals reikend uit naar de volgende
etappe. De nieuwe panden wor-

Vluchtelingen: Toen en nu
Eind november was er een landelijke
huis-aan-huiscollecte voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland. De
opbrengst vanuit Ugchelen was ruim
€ 2.000,-- los van digitale donaties.
Een fantastisch resultaat! KerkinActie heeft nu ook het totale resultaat
bekendgemaakt:
bijna € 700.000,--. Daarmee kunnen
vele vluchtelingenkinderen in Griekenland geholpen worden aan kleding, voedsel en scholing.
Triest is, dat deze actie op wrede
wijze is ingehaald door de invasie
in Oekraïne, die een nieuwe stroom
vluchtelingen veroorzaakt. Velen
ontvluchten hun land via Moldavië,
één van de armste landen in Europa.
Via ons project van het kindertehuis
Casa Speranta heeft de Bronkerk
daar rechtstreekse contacten. Onze
vrienden ter plaatse vangen op dit
moment al veel mensen op en er zijn
meer vluchtelingen onderweg. Nagenoeg alleen vrouwen met kinderen, omdat de mannen achterblijven
in de Oekraïne. Zij worden opgevangen bij mensen thuis. Er is nu snel

extra steun nodig om te helpen met
eten, dekens, kleding, luiers enz.
enz. Wij steunen de lokale mensen
in hun hulp aan de vluchtelingen zodat zij de benodigde spullen lokaal of
in Roemenië kunnen aanschaffen.
Help jij, helpt u mee? Meehelpen kan
door een donatie op ons rekeningnummer voor Moldavië. NL53 RABO
0320 8629 76 t.n.v. C. van As, of de
rekening van de diaconie van de
Bronkerk, NL72 RABO 0103115773,
beide onder vermelding van: ‘Hulp
vluchtelingen Oekraïne’.

den vast een aanwinst voor het
centrum van Ugchelen! Het wachten is nu nog op ‘invulling’ van de
verlopen panden daar vlakbij. Wat
gaat er gebeuren met het pand
van de voormalige Chinees, de
postzegelhandel en de gesloten
viswinkel? En blijven we nog lang
in het bezit van de noodzakelijke

Hubo en het sfeervolle Achterhuus? Ongetwijfeld bestaan daar
ook al plannen voor, de tijd zal
het leren. De uitstraling van ons
dorpscentrum kan er alleen maar
op vooruit gaan.
Tekst: Theo Tomassen
Foto: Johan van Veen

Gebed om ontferming
Met verbijstering kijken we naar de beelden van de oorlog tussen Rusland
en Oekraïne. Het gebed ‘God van liefde en trouw’ deelt de landelijke kerk
graag met u.
God van liefde en trouw
Wij bidden voor de inwoners van Oekraïne,
iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld.
In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden.
Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners,
laat geweld en wapengekletter stoppen, de wapens zwijgen.
Wij bidden U voor de Oekraïense gemeenschap in ons land,
zij hebben grote zorgen om familieleden en geliefden.
Heer, wees hen nabij nu alles zo onzeker is, geef hen moed om
vol te houden.
Heer, geef dat vijandsbeelden niet onnodig uitvergroot worden,
maak dat Uw visioen van verzoening en vrede ons hoe dan
ook blijft dragen.
Geef dat stemmen die weg willen blijven bij angst en strijd
gehoord worden, geef wijsheid aan alle betrokken leiders.
Dat wapens geen recht van spreken krijgen,
dat vrede gezocht en gevonden wordt.
Toon ons de weg van omzien naar elkaar,
van mildheid, vertrouwen en zachtheid.
Heer, ontferm U over deze wereld,
waarin de onderlinge liefde vaak zo ver te zoeken is,
geef ons uitzicht op Uw hoopvolle toekomst.
In Jezus’ naam,
Amen.
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COMMISSIE WATER

Weer water door de Schoolbeek
Poeslief?
Misschien hebt u er thuis ook
een: zo’n schattige pluizebol,
ook wel poesje of katje genoemd. Misschien blijft die van
u het liefst in zijn mandje of op
schoot. Maar er zijn ook andere soorten. Katjes met een
dubbel leven: soms even thuis
voor het brokje, maar meestal
buiten op straat of in (andermans) tuinen. Die tuinen zijn
er genoeg in Ugchelen.
Wat doen ze daar? Soms achter soortgenoten aan, soms
vredig zonnend op een blijkbaar beter plekje dan thuis,
soms kakkend, ook al beter
dan thuis, maar meestal jagend of sluipend, want een
roofdier blijft het.
En daar begint de ellende: er
zijn namelijk heel wat prooien
te vinden in een tuin, met name
vogels, al worden dat er naar
mijn mening steeds minder. In
Nederland vinden er volgens
ingewijden jaarlijks zo’n 18
miljoen vogels een voortijdig
einde in de bek van een kat. In
Ugchelen zal dat verhoudingsgewijs niet veel anders zijn.
Vooral in deze periode wordt
het probleem weer urgent. Als
het voorjaar aanbreekt wordt
er weer enthousiast gebroed,
want ook vogeltjes willen voor
nageslacht zorgen. Helaas
vallen die stumperds als ze
net hebben leren vliegen snel
ten prooi aan bovengenoemde rovers. Nu zou u kunnen
zeggen: vooral de zwakkelingen zijn de klos en dat selecteert mooi. Maar ook de fitste
vogeltjes slapen soms en zien
de nachtelijke moordenaar niet
aankomen. En weer zullen ornithologen zich afvragen waarom die en die vogel verdwenen
is uit onze tuinen.
Wat te doen? Kattenliefhebbers kunnen hun liefjes (althans de meeste soorten) niet
altijd binnen houden en katten
zelf kunnen hun aangeboren
neigingen niet afleren, dus wat
dan? Je zou kunnen denken
aan een loc down voor katten
gedurende de nacht in een
bepaalde periode of je moet
de kat de bel aanbinden. Misschien zijn er lezers van De
Bron die dat laatste wel iets
vinden.

Nadat de Schoolbeek al langere
tijd droog had gestaan, staat er
sinds enkele weken weer volop
water in deze voor Ugchelen zo
karakteristieke beek. Hoe komt dat
zo ineens en blijft het ook zo? Het
droogvallen van de beek is een direct gevolg van de droge zomers
van de afgelopen jaren. Hierdoor
is het grondwaterpeil zodanig gedaald, dat de aan de westkant van
de Europaweg gelegen sprengkoppen, die de beek voeden, onvoldoende water kunnen produceren.
Doordat er sinds het begin van dit
jaar veel regen is gevallen, is de
grondwaterstand weer wat toegenomen en zijn de sprengkoppen

weer actief geworden. Daarnaast
speelt mee, dat er op dit moment
in De Veldekster een bouwproject
gaande is, waarbij bronbemaling
wordt toegepast en het overtollige
water in de Schoolbeek wordt geloosd. Dit is uiteraard een tijdelijke
situatie.
Het is daarom nog maar de vraag
hoelang de Schoolbeek nog watervoerend blijft. Volgens het Waterschap Vallei en Veluwe kan het
zomaar gebeuren, dat de beek
in de zomer of in het najaar weer
droogvalt, als het grondwaterpeil
weer is teruggezakt.
Intussen werkt het Waterschap samen met de gemeente Apeldoorn
aan een plan om de beek ook op

langere termijn watervoerend te
houden. Naar verwachting zal dit
plan in de loop van juni gereed zijn
en zal met de uitvoering ervan in
de herfst van dit jaar worden begonnen. In de loop van 2023 moeten de werkzaamheden klaar zijn
en moet de beek weer structureel
watervoerend zijn.
Meer informatie hierover is te vinden op www.apeldoorn.nl/schoolbeek
Commissie Water van de
Dorpsraad Ugchelen,
Theo Muselaers
Foto: Johan van Veen

Dokter Jazz & Co
“Als het maar lekker klinkt en
swingt”. Jazz Club Apeldoorn –
TJC heeft een ‘open’ karakter. U
bent dan ook van harte welkom bij
Ugchelens Belang, onze sfeervolle
clublocatie, een drankje, hapje en
eventueel een dansje maar vooral
genieten van de muziek! !
Dokter Jazz & Co is een oude stijl
New Orleans orkest dat in 1976 is
opgericht en vanaf het begin veel
succes heeft gehad. In het orkest
spelen muzikanten waarbij je kunt
zien dat het plezier er af spat.
Speelde het orkest aanvankelijk
gearrangeerde stukken, tegenwoordig is meer het motto: “Als het maar
lekker klinkt, swingt en fijn te spelen
is”. Dat enthousiasme wordt graag
gedeeld met het publiek, waarbij
de humor niet uit de weg wordt gegaan. Het orkest brengt een zeer
gevarieerd programma met o.a.
New Orleans Jazz, dixieland, bluesen jazzstandaards.

Bezetting: Sietse de Leeuw – klarinet/ saxen/ fluit; Frans Ernst – trombone, Ad Rats – bas; Johan Molenveld – banjo en Ben Reijers - drums.

Locatie: Ugchelens Belang, Bogaardslaan 81, 7339 AN Ugchelen.
Parkeerplaats en ingang achterzijde.

Het concert is op zondag 13 maart
van 14.30 tot 17.30 uur (zaal open
14.00 uur).

Entree: niet-leden € 12,50, leden
€ 10. Meer info:
www.jazzclubapeldoorn.nl
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