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De Bron gebruikt eigen foto’s die 
gemaakt worden door drie fotogra-
fen. Eén daarvan Theo Logtenberg 
legt na bijna 15 jaar trouwe dienst 
op 80 jarige leeftijd zijn functie neer. 
Er is daardoor een vacature “Bron-
fotograaf”. Het gaat daarbij om het 
volgende: de bronfotograaf is eens 
in de zes weken gedurende veer-
tien dagen fotograaf van dienst, dat 
betekent dat redacteuren een be-
roep doen op de bronfotograaf voor 
het maken van foto’s bij de onder-
werpen 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 grijs-
waarden. De Bronfotografen wor-
den 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 Log-
tenberg: 06 83008595 Of met de 
Bronredactie: ugchelendebron@
bronkerk.nl

We starten op dinsdag 1 novem-
ber om 9:30 uur bij Tennisclub  
Ugchelen Ugchelsegrensweg 10, 
7339 CT Ugchelen. We lopen rich-
ting Riant daarna voor het Spel-
derholt langs en de Konijnenkamp 
in. Bij de Arnhemseweg richting 
de Berg en Dalweg en daarna 
het bos in en met een bocht weer 
richting Spelderholt. Achter de 
Begraafplaats langs en terug naar 
TCU. De route is ongeveer 12 
km. Deelname is gratis. Info via:  
wandeleninugchelen@gmail.com

Beek- of griepprik?

Vacature Bronfotograaf

Thema-avond over oplichting, 
(internet)fraude en inbraakpreventie

Oplichting, fraude of inbraak kan ie-
dereen overkomen! Daarom organi-
seren de coördinatoren van de buurt-
preventie Ugchelen in samenwerking 
met Politie Apeldoorn op woensdag-
avond 9 november een thema-avond 
voor alle inwoners van Ugchelen. 

De spreker is digitaal wijkagent (Cy-
ber) Sahin Saygin van het politieteam 
Apeldoorn. Hij zal een presentatie 
geven over diverse onderwerpen: op-
lichting, (internet)fraude, babbeltrucs, 
hulpvraagfraude, spoofing, phishing, 
pincode afkijken. Daarnaast wordt 
informatie gegeven over: inbraak-
preventie, verdacht gedrag en hoe te 

handelen, wanneer bel je 112 gebeld 
en wanneer 0900-8844. 

De avond wordt georganiseerd in de 
Bronkerk. De presentatie begint om 
19:30 uur. 

De zaal gaat open om 19.15 uur. U 
wordt ontvangen met koffie en thee. 

Het maximaal aantal deelnemers is 
250. U kunt zich aanmelden via de 
website van de buurtpreventie https://
buurtpreventie-ugchelen.nl.

We zien u graag op woensdagavond 
9 november.

Ben van der Ende, Gerhard Nieu-
wenhuis, Jan de Koning, Suzanne 

Trip en Vicky Huijsdens.

Wandelen in Ugchelen

Ruim 7000 passagiers in één jaar
BUURTBUS UGCHELEN

Het feest is geweest, de eerste jaardag van de 
buurtbus op 1 oktober is geschiedenis! In de och-
tend stond de bus met een aantal vrijwilligers in het 
centrum van het dorp, zodat passanten hun vragen 
konden stellen. Het weer was voor veel dorpsgeno-
ten aanleiding om snel de boodschappen te doen 
en de wandeling kort te houden. 

De bezoekers uit Ugchelen en omgeving die bij de 
bus kwamen, werden met koffie en speculaas ont-
vangen. Het leidde tot leuke gesprekken, waarin 
vaak bleek, dat ‘men’ zo blij is met de bus. Vooral 
doorgaan! “En wat vervoeren jullie veel mensen, 
zelfs méér dan in Ugchelen wonen”! De tekst op 
het grote spandoek was duidelijk aangekomen: 
7.198 passagiers vervoerd. 

De nieuwste en ook jongste vrijwillige buschauffeur 
kwam zich voorstellen en maakte kennis met de 
bus en de aanwezigen. Het was fris en ook plezant 
met elkaar. Het spandoek bleef nog een weekje 

hangen naast het leugenbankje, en dat is waar.

Het middagprogramma voor de vrijwilligers werd 
vanwege het weer afgelast. Dat komt later wel. 
Maar de BBQ bleek een schot in de roos! Heel veel 
vrijwilligers waren met hun partner naar het UB ge-
komen om gezellig met elkaar te eten en wat te 
drinken, anekdotes uit te wisselen, naar korte toe-
spraken te luisteren, maar vooral ook met plezier 
terug te kijken op een eerste jaar Lijn 519. Buiten 
werd op een grote BBQ het vlees en vis geroos-
terd waarbij opviel dat de kou geen vat kreeg op de 
sfeer. De start van het tweede jaar was een goeie!

We bedanken vooral Ugchelen Plaza en Dorpshuis 
Ugchelen voor de ondersteuning en bijdragen aan 
het evenement. En natuurlijk alle vrijwilligers die de 
dag tot een feest maakten!

Foto: Johan van Veen

Thema-avond buurtpreventie

Woensdag 9 november
19.30 uur
Locatie Bronkerk

Aanmelden via: 
https://buurtpreventie-ugchelen.nl

Meer informatie op 
pagina 13 >>
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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
Simon Haverschmidt, tel. 06-44126398
Eindredacteur volgende Bron:
Ine Koridon, tel. 06-40400576
Fotograaf van deze Bron: 
Theo Logtenberg, tel. 5336253
Fotograaf volgende Bron:
Dirk Reiding, tel. 5336538
Volgende Bron verschijnt op 2 nov
Kopij via: ugchelendebron@bronkerk.nl 
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 24 oktober 19 uur. 

Coördinator advertenties:
Teun van Amersfoort, tel. 5411491
bronadvertenties@bronkerk.nl 
Verspreiding en bezorgklachten:
bronbezorging@bronkerk.nl
tel. 5422382

PRAKTISCHE GEGEVENS KERK
Zalencentrum:
“Bronkerk” en “De Duiker”
Hoenderloseweg 10, 7339 GH
tel. 5334859
Beheerder: Mw. Angelike Soulier
beheerder@bronkerk.nl 
Predikanten: 
Ds. 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
Diaconie Prot.Gem. Ugchelen
NL72RABO0103115773
 
Meer informatie: www.bronkerk.nl

PRAKTISCHE GEGEVENS DORP
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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KerkdienstenBeroepingscommissie 
opnieuw van start
In mei 2022 is de beroepings-
commissie vol goede moed 
gestart met een nieuwe beroe-
pingsprocedure, op zoek naar 
een 2e predikant. Helaas heb-
ben we dit niet af kunnen ron-
den met de voordracht van een 
predikant, de kandidaten die 
we op het oog hadden hebben 
zich terugtrokken. Dat is de 
reden dat de kerkenraad afge-
lopen week heeft gevraagd of 
de huidige beroepingscommis-
sie nog een keer aan de slag 
zou willen gaan. En dat doet 
de commissie graag en maakt 
een doorstart. Vol goede moed 
opnieuw op zoek naar een 
enthousiaste en inspirerende 
predikant voor de Bronkerk!

De vacature is inmiddels ge-
plaatst en de commissie doet 
een dringend beroep op al 
onze gemeenteleden. Heeft u 
mogelijk geschikte kandidaten, 
dan hoort de commissie dat 
graag van u! 

U kunt kandidaten, met  
motivatie, aandragen via  
beroepingscommissie@bron-
kerk.nl of neem contact op 
met Warner Bruins (voor-
zitter) via 055-5416403 of  
Mientje Schep (secretaris) via  
06-15526478.

Zondag 6 november om 11.30 
uur komt dominee Beer weer 
op bezoek in de Bronkerk. 
Deze keer gaat het verhaal 
over Jona. Er is veel te zien, te 
beleven en te zingen. Je mag 
zelf een Playmobil poppetje 
meenemen die mee kan doen 
in het verhaal. 

Alle kinderen van 0-6 jaar zijn 
van harte welkom en natuurlijk 
hun (groot)ouders ook. Wij vin-
den het leuk als jullie komen, 
laat even weten als je komt.

Ady te Hennepe en Tiety Feijen
kerkopschoot@bronkerk.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_afmeldendigita-
lenieuwsbrief@bronkerk.nl

Online diensten
Bronkerk: via www.kerkomroep.nl 
en YouTube. 
Een link hiervoor staat op de website 
van de Bronkerk en in de DNB.
Onze Lieve Vrouwekerk: via Kerk-
dienstgemist.nl. 
Een link hiervoor staat op de website 
van de OLV. 
Randerode: alleen toegankelijk voor 
bewoners en dienstdoende vrijwilli-
gers.
  
Zaterdag 22 oktober 
ONZE LIEVE VROUWEKERK.
16.30 uur: Gebedsviering: diaken 
Ronald Dashorst; mmv cantor Hans 
Veldkamp en Dees de Bakker. 
 
Zondag 23 oktober 
BRONKERK
10.00 uur: ds. Bas Stigter; Ugchelen
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering; pastor 
Sebastian Gnanapragasam M.S.F.S  
mmv Lucente

Zaterdag 29 oktober 
ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur: Eucharistieviering; pastor 
Sebastian Gnanapragasam M.S.F.S  
mmv Robert Foppen en Lylian 
Huisman

Zondag 30 oktober
BRONKERK
10.00 uur: ds. Eline van Iperen ; 
Dienst van schrift en tafel
11.00 uur: Eucharistieviering; pastoor 
J Hermans m.m.v. Sostenuto

Dinsdag 1 november 
Allerheiligen
ONZE LIEVE VROUWEKERK
19.00 uur: Eucharistieviering; pastor 
Sebastian Gnanapragasam M.S.F.S 
mmv Cantor

Woensdag 2 november 
Allerzielen
ONZE LIEVE VROUWEKERK
19.00 uur: Eucharistieviering; pastor 
Sebastian Gnanapragasam M.S.F.S
mmv Credo en r.e.t. koor. 

Diaconale collecten Bronkerk
23 oktober: Eigen diaconie
30 oktober: Werelddiakonaat

Uitgangscollecten:
september en oktober: Stichting 
Leergeld

‘Zoals een boom 
geplant aan helder water

zo is de mens 
die op de Heer vertrouwt’

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

MELDPUNT BIJ OVERLIJDEN
Ans van Amersfoort,
tel. 06-5558 8273
bgg. Hetty Wouda, tel 06-25597958

Kerk op Schoot Kerkcafé zondag 13 november - VertelMenu 

Verhalenvertelster Pauline See-
bregts brengt een sfeervol ver-
telprogramma met verschillende 
soorten verhalen die allemaal net 
weer even een andere ‘smaak’ 
hebben. Want wat is toch het ge-
heim van die twee mensen die 
al zolang getrouwd zijn? En hoe 
kan je in hemelsnaam dankbaar 
zijn voor de dingen die helemaal 
niet leuk zijn in het leven!?  Of 
waar is toch die gouden stad 
waar mensen gewoon geluk-
kig zijn? Maar misschien heb je 
toch meer trek in een ‘Broodje 
Aap’ verhaal of een ‘Raadselver-
haal’ waar je zelf nog wat in te  

vertellen hebt? Het staat alle-
maal op het ‘Vertel’ Menu. 

Kom kijken en luisteren. Van har-
te welkom!

Verhalenverteller Pauline See-
bregts, is professioneel verha-
lenvertelster, trainer en coach. 
Eerder werd zij uitgeroepen door 
een vakjury tot Vertelambassa-
deur 2017. Als vertelster heeft zij 
een warme, expressieve manier 

van vertellen.  Ze vertelt verhalen 
met een glimlach en kwinkslag, 
iets om over na te denken en die 
soms zachtjes ontroeren. 

Datum 13 november
Locatie; De Duiker
Vanaf 19.45 uur staat de  
koffie/thee klaar, we beginnen 
om 20.00u! 
Voor de onkosten van deze 
avond is een vrijwillige 
bijdrage van harte welkom!
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We worden getrakteerd op heerlijk 
nazomer weer, hoe fijn is dat. Zeker 
met de gigantisch hoge energieprij-
zen is een nazomer/begin herfst met 
hoge temperaturen ook op dit gebied 
een meevaller. Wij worden op dit mo-
ment allemaal geconfronteerd met di-
verse crisissen. Als je de krant open-
slaat of het nieuws kijkt, nee je wordt 
er echt niet vrolijk van en ik denk dat 
we ons allemaal wel zorgen maken. 

Maar laten we niet bij de pakken neer 
gaan zitten en ons vooral concen-
treren op die zaken waar we invloed 
op kunnen uitoefenen. Genieten van 
de kleine dingen zoals een heerlijk 
samenzijn met je gezin, je familie of 
vrienden. Je medemens die dat nodig 
heeft een steuntje in de rug geven, er 
voor ze zijn. Zuinig omgaan met de 

natuur. Kortom je beste beentje voor 
zetten. 

En eens in de zoveel tijd ben je je er 
echt weer even van bewust; koester 
een goede gezondheid, want dat is 
een heel groot goed.

Begroting en subsidie 2023
Het bestuur van de Dorpsraad gaat 
in de maand oktober aan de slag 
met het activiteitenplan en de begro-
ting voor het jaar 2023. Op basis van 
de begroting gaan we weer nieuwe 
subsidies aanvragen uit de Subsidie-
regeling Gebiedsparticipatie van de 
Gemeente Apeldoorn, met als doel 
om ook in 2023 een bijdrage te leve-
ren aan de verbetering van de leef-
baarheid in Ugchelen. Per initiatief of 
activiteit moet een aparte aanvraag 

worden gedaan. De aanvragen moe-
ten we uiterlijk 31 oktober hebben in-
gediend. Binnen de huidige subsidie-
regeling is het echter ook mogelijk om 
gedurende het lopende jaar nog nieu-
we aanvragen in te dienen. Dit geeft 
wat extra flexibiliteit omdat het soms 
best lastig kan zijn om al een jaar in 
het vooruit goed te voorspellen welke 
activiteiten of projecten er onder de 
vlag van de dorpsraad zullen worden 
uitgevoerd en wat dit dan gaat kosten. 
Voor aanvragen die na 31 oktober 
worden ingediend hangt het er echter 
wel vanaf of er nog geld over is in de 
subsidiepot, want de gemeente vult 
deze maar één keer per jaar aan. 

Subsidies die in 2022 niet (geheel) 
zijn opgemaakt moeten we weer te-
rugbetalen.

Subsidieregeling 
Inwonersinitiatieven
Wist u dat ook u als individuele inwo-
ner of groep van inwoners voor uw 
idee om Ugchelen een stukje mooier, 
leuker, beter of socialer te maken, 
een beroep kunt doen op een ge-
meentelijke subsidie? Hiervoor kunt 
u gebruik maken van de Subsidiere-
geling Inwonersinitiatieven. Een mooi 
voorbeeld dat met ondersteuning 
uit deze subsidieregeling door een 
aantal enthousiaste omwonenden is 
gerealiseerd is de nieuwe speeltuin 
aan de Wijenburg. De gemeentelijke 
initiatievenmakelaar ondersteunt u bij 
uw aanvraag. Neem contact op via 
initiatievenmakelaar@apeldoorn.nl . 
Ook de dorpsraad helpt u graag op 
weg met uw idee. Mail ons op info@
dorpsraadugchelen.nl .

Nieuws vanuit de Dorpsraad 

Houtrook: houd rekening met uw buurt 

De dagen beginnen korter te wor-
den, de klokken worden weer op 
wintertijd gezet en de blaadjes 
beginnen van de bomen te vallen. 
Ook de temperatuur begint merk-
baar te dalen. Kortom, de herfst 
laat zich zien. Nu het kouder begint 
te worden, stellen we ons dit jaar 
eens te meer de vraag hoe we het 
binnenshuis een beetje warm kun-
nen krijgen. De meeste mensen 
zullen met de huidige gasprijzen 
wel drie keer nadenken voordat ze 
de centrale verwarming een paar 
graden hoger instellen. Gelukkig 
hebben veel huizen in Ugchelen 
een open haard of houtkachel. En 
geef toe, er is geen fijnere warmte 
te bedenken dan de warmte van 
een kachel in de woonkamer. On-
der normale weersomstandighe-
den en bij gebruik van goed droog 

en schoon hout hoeft dit weinig 
overlast te veroorzaken in de buurt.

 De laatste jaren zien we landelijk 
echter een toename van de klach-
ten over houtstook en houtrook. 
Bij slecht weer zoals mist of als er 
weinig wind waait, wordt in de buurt 
al gauw stankoverlast ervaren. 
Zeker als in een buurt een aantal 
haarden tegelijk in bedrijf zijn. Bij 
het stoken komen onder andere 
CO2 en fijnstof vrij, waardoor de 
luchtkwaliteit afneemt. We kunnen 
er kort over zijn dat dit schadelijk 
is voor de gezondheid. Bovendien 
is het niet eens zo efficiënt om je 
huis te verwarmen met een open 
haard of schoorsteen. De meeste 
warmte vliegt via de schoorsteen 
naar buiten.

Landelijk zijn er geen directe wet-
telijke regelingen die houtkachels 
verbieden. Ook gemeenten heb-
ben maar beperkte mogelijkheden 
om het gebruik te reguleren. Wat 
we wel samen kunnen doen is ons 

gezond boerenverstand gebruiken 
en rekening houden met elkaar. 
Met een aantal basisprincipes kan 
de meeste overlast al worden voor-
komen.

De belangrijkste tips op een rijtje
Stook alleen bij speciale gele-
genheden, stook niet als er een 
stookalert van toepassing is, ge-
bruik droog en schoon hout, laat 
de schoorsteen minstens één keer 
per jaar vegen, zorg voor een goe-
de luchttoevoer en zorg voor een 
goede verbranding: let erop dat het 
hout met gele vlammen en weinig 
rook brandt. Oranje vlammen en 

donkere rook zijn signalen voor een 
slechte verbranding. Kijk voordat u 
gaat stoken eens op www.stook-
wijzer.nu . Deze site geeft lokale 
stookadviezen op basis van onder 
andere de weersomstandigheden. 
Bovendien zijn hier nog veel meer 
stooktips te vinden.

Mocht u toch nog overlast ervaren 
in uw buurt probeer dan eens in 
gesprek te gaan met de `veroor-
zaker`. Het zou toch mogelijk moe-
ten zijn om er samen uit te komen, 
want ook in Ugchelen geldt nog 
steeds `beter een goede buur dan 
een verre vriend`.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
In samenwerking met de gemeente Apeldoorn, Samen055 en de Dorps-
raad wordt op donderdag 27 oktober om 19.00uur in UB uitleg gegeven 
over de WMO. 

Meerdere inwoners hebben eerder in de enquête van de Dorpsraad aan-
gegeven behoefte te hebben aan aanvullende informatie hierover. We heb-
ben Samen055 bereid gevonden om in circa een uur tijd nadere informatie 
te verstrekken over de WMO. Wanneer u die avond specifieke informatie 
nodig heeft, dan kunt u hier de dames en heren van Samen055 op aan-
spreken. Bij afdoende animo zal dit initiatief daadwerkelijk plaats gaan vin-
den. En, natuurlijk staat er een drankje klaar. Wanneer u interesse heeft 
om deze avond bij te wonen, dan willen wij u vragen om via info@dorps-
raadugchelen.nl uw aanmelding te verzenden. U mag ook (bij voorkeur in 
de avond) bellen op 06-55327707 (Bas te Riele).
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In de prachtige historische Kapel 
Caesarea in Ugchelen worden 
namens de Omegakerk levendige 
kerkdiensten georganiseerd!

De Omegakerk nodigt je van harte 
uit om de rijke zegen van God in de 
Omega Gemeente te beleven. Ons 
diepe verlangen is om je te helpen 
om Jezus Christus (beter) te leren 
kennen, Zijn liefde en kracht in je 
leven te ervaren en een liefdevolle 
relatie met God te hebben, als één 
familie in Christus.

Elke zondag om 10:30 is onze ere-
dienst

Elke vrijdagavond om 20:00 is 
onze aanbiddingsavond

Kom & neem een kijkje in de prach-
tige kapel tijdens onze diensten en 
bezoek nu alvast onze website 
voor meer informatie: 
www.omegakerk.nl

In de maand oktober sparen we 
voor de Voedselbank: broodbeleg. 
Andere houdbare producten zijn 
eveneens welkom. De producten 
voor de voedselbank kunt u bren-
gen in de kerk, daar staat een 
mand. Door de week zijn er over-
dag en in de avond activiteiten in 
de kerk dan kunt u ook artikelen 
voor de voedselbank brengen.

wo 19 okt 2 Koningen 4:1-7 
do 20 okt Lucas 18:31-43 
vr 21 okt Lucas 19:1-10
za 22 okt Lucas 19:11-28
zo 23 okt 2 Koningen 4:8-24
ma 24 okt 2 Koningen 4:25-37
di 25 okt 2 Koningen 4:38-44
wo 26 okt Lucas 19:29-40
do 27 okt Lucas 19:41-48 
vr 28 okt Lucas 20:1-8 
za 29 okt Lucas 20:9-19 
zo 30 okt 2 Koningen 5:1-19a
ma 31 okt 2 Koningen 5:19b-27
di 1 nov Psalm 84

Omegakerk: 
‘Levendige kerkdienst’ 
in Kapel Caesarea

‘Silence is the language of God’
OVERWEGING

Gisteren maakte ik kennis met 
een mijnheer die nog niet zo lang 
in Rumah Saya woont. Na een 
minuut of tien zag ik hoe hij terug-
gleed in zijn eigen gedachten. Ik 
vroeg hem: “Zullen we het hierbij 
laten?” “Ja...weet u, ik vind praten 
niet meer zo...Ik geloof dat nu ik 
ouder ben, ik daar minder behoef-
te aan heb. Ik ben best veel alleen 
en ik raak eraan gewend.” 

Ik vertelde hem dat ik dat vaak bij 
ouderen zie. Dat dat misschien wel 
iets natuurlijks is. Het gaat vanzelf. 
Mensen keren naarmate hun leef-
tijd vordert steeds meer in zichzelf, 
alsof ze langzaam ontkoppelen 
van de wereld rondom hen. “Zou 
je in die ontkoppeling meer jezelf 
worden?” vroeg ik mij in gedachten 
af. Alsof je komend van die ene bron een tijdje bent 
meegevoerd langs brede en smalle rivieren, over 
bergen en door dalen, om uiteindelijk weer terug te 
vloeien in de Liefde, je oorsprong?

In het bezinningsgroepje dat iedere woensdagmid-
dag samenkomt spraken we over de vraag, wat er-
voor nodig is om je ergens thuis te voelen. “Ik ben 
thuis in mijn kamer,” antwoordde iemand. “Daar zijn 
geen prikkels en kom ik tot rust. En, ben ik werkelijk 
thuis bij Hem”. Haar antwoord ontroerde mij. Want 
wat is het belangrijk een plek te hebben waar je je 
terug kunt trekken, om bij te komen, te herstellen, 
nieuwe krachten op te doen voor het leven, dat op 
hoge leeftijd misschien nog wel complexer en inge-
wikkelder is dan wanneer je jonger bent.

Omdat de meeste bewoners in Rumah Saya afhan-
kelijk zijn van de hulp van anderen, zijn de momen-
ten dat zij alleen zijn, schaars. Zorgmedewerkers 
komen helpen douchen en aankleden, er wordt 
meestal gezamenlijk gegeten en een wandelingetje 

wordt samen met een vrijwilliger gemaakt. Soms tref 
ik op een kamerdeur een papier met de tekst: “Niet 
storen”. 

Ik herken het verlangen naar rust. Ik houd van wan-
delen en fietsen in m’n eentje en als ik naar de kerk 
ga zoek ik graag een plekje achterin, een beetje weg 
van andere bezoekers. Het voelt altijd een beetje 
asociaal, die afzondering, alsof het niet hoort je in 
een kerkgemeenschap af te sluiten van andere men-
sen, maar tegelijkertijd weet ik dat het noodzakelijk 
is. Het verlangen in te keren en terug te trekken is 
wezenlijk en hoort bij mij. Ik kan niet zonder. Het 
is een levensbehoefte! “Maar de stilte, dat is een 
tweestemmig lied, waarin God en de mens elkaar 
raken” dichtte Guillaume van der Graft een halve 
eeuw geleden. Stilte is kostbaar, en schaars. Maar 
het is de moeite van het zoeken en streven waard, 
als vindplaats van God, en als voeding voor lichaam 
en geest.

Heleen van Beelen

Uit de Digitale Nieuwsbrief
Vacatures kerkenraad
Voor enkele kerkenraadsleden loopt de ambtstermijn af 
in januari 2023. De kerkenraad hoopt dat er dan weer 
gemeenteleden bereid zijn een ambt op zich te nemen 
om de vacatures die dan ontstaan in te kunnen vullen. 
Het gaat om de volgende vacatures: 
- College van Diakenen; secretaris 
- College van Kerkrentmeesters; voorzitter, penning-
meester en gebouwenbeheer 
- Pastorale raad; secretaris 
- Werkgroep Jeugd; jeugdouderling 
- Kerkenraad; voorzitter ( Voor deze taak heeft iemand 
zich aangemeld, maar wil deze graag in een duobaan 
invullen) 

Tijdens de vergaderingen van de kerkenraad worden 
namen genoemd van gemeenteleden die benaderd 
zullen worden. Misschien die of die. Dat gebeurt vrij 
willekeurig. Ook als je niet benaderd wordt overweeg 
dan bij jezelf of een taak of ambt iets voor je is. Voor 
meer informatie kun je terecht bij de betreffende ambts-
dragers of scriba. Wil het werk in de gemeente door 

kunnen gaan dan zijn er mensen nodig. Alleen samen 
kunnen we gemeente zijn. 
Chris de Winter, scriba

Workshop Diaconie Nu 
Dinsdagavond 8 november om 19.30 uur in de Duiker. 
Wat is diaconie voor ons en voor u? Luister en praat 
mee over wat we als Bronkerk kunnen en doen. Aan-
melden bij annevandevis@gmail.com 

Aan tafel! 
Kom je ook mee-eten op 27 november? De Bronkerk 
gaat samen bij jou thuis aan tafel. Gezellig! Reser-
veer de datum in je agenda. Voor een Walking Dinner 
zoeken we eerst mensen die voor een groepje van 4 
eters een voorgerecht, een hoofdgerecht of een nage-
recht willen maken. Dat mag eenvoudig en hoeft niet 
hoog-culinair. Het gaat ons om het samenzijn. Je krijgt 
van ons de nodige tips. Geef je nu vast op  bij Nelly 
de Boer (e.n.deboer@kpnmail) of Anne van de Vis (an-
nevandevis@gmail.com) zodat we alles goed kunnen 
organiseren. 

Voedselbank

UIT DE BIJBEL
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Ugchelenaar Gert Woutersen 
was de eerste die een website 
maakte voor Ugchelen. Dat 
kwam zo: “In 1995 was ik met 
mijn zoontje op de Wereldjam-
boree in Dronten. Het thema 
was ‘de toekomst is nú’. Daar 
zag ik scouts websites maken 
en ik snapte er niets van. Dus 
dacht ik: “Daar ga ik me in ver-
diepen, anders word ik straks 
oud gevonden”. Hij stortte zich 
op HTML (de taal om websites 
in te maken) en begon met een 
website te bouwen voor de Ug-
chelse tafeltennisvereniging. 
Daarna, in 1996, meer dan 25 
jaar geleden, begon hij aan 
de website ugchelen.org. Een 
website met foto’s, al dan niet 
uit het verleden, een agenda en 
plaatselijk nieuws. In 2005 wer-
den zijn inspanningen beloond 
met de Dorpsprijs.

Toen Gert begon met zijn website, 
was dat in de avonduren, want hij 
had een volle baan bij Gastec dat 
later overging in het KIWA. Hij 
werkte daar als HTS elektronicus 
op het grensgebied van gas en 
elektronica. Veilige elektronica, 
zo belangrijk.

Inmiddels loopt hij tegen de ze-
ventig en ugchelen.org vergt wat 
minder tijd. Organisaties kunnen 
zelf hun informatie invoeren zodat 
Gert zich kan bezighouden met 
zijn hartstocht voor meten. Jaze-
ker, meten is weten is zijn motto. 
Zijn huis heeft vele sensoren: hij 
houdt weergegevens bij, meet 
fijnstof buiten, radon (natuurlijke 
radioactiviteit) en zijn meetgege-
vens gaan naar het RIVM in het 
kader van een citizen-science 
project. Verder houdt hij zich be-
zig met de fotosite ugchelen.nl en 
hij beheert een geocache locatie 
bij Caesarea. Geocache enthou-
siasten kunnen daar via het inter-
net al wandelend een puzzeltje 
oplossen. Dus hij verveelt zich 
niet.

“Als je in 1997 Ugchelen intikte 
in de toenmalige zoekmachines 
kwam je direct op mijn website. 
Dat is nu heel anders, we hebben 
Wikipedia en de nodige websites 
over Ugchelen. Dat is mooi. Will 
Beumer bijvoorbeeld maakt de 
site ugchelen.eu. Die is veel jour-
nalistieker dan mijn site. Ik ben 
meer met het verleden bezig, hij 
is vooral bezig met de plaatselij-
ke politiek. Neem bijvoorbeeld de 
kwestie van de hekken rond de 
Bouwhofmolen, daar bijt hij zich 
in vast. Ik vind die hekken ook 
heel erg, maar ik ben blij dat hij 
dat doet.” 

O ja, Gert zit ook in de commissie 
van de Dorpsraad die de nieuwe 
Dorpsprijswinnaar voorstelt. “De 
dag na Sinterklaas vergaderen 
we meestal en kiezen we iemand 
uit vele aangedragen kandidaten. 
Die krijgt dan zo’n mooi beeld-
je van de papierschepper, met 
oorkonde. Hij wordt uitgereikt op 
de nieuwjaarsreceptie in Ugche-
lens Belang. Ik ben benieuwd!”

Tekst en foto: Willem Jan Hagens

Gert Woutersen: meester webmaster
UGCHELEN.ORG 25 JAAR IN DE LUCHT

Ugchelen op het Wereldwijde Web, een greep uit het aanbod:

ugchelen.org: De allereerste Ugchelse website. Georiënteerd op 
het verleden. Wel een agenda.

ugchelen.eu: Plaatselijke politiek maar ook een agenda. Gemaakt 
door journalist Will Beumer.

ugchelen.nl: Historische foto’s, beheerd door Gert Woutersen.

ugchelen.nu: Website van de Dorpsraad Ugchelen, Ugchelens 
Belang, Ugchelen Plaza en de Bronkerk, met veel actuele foto’s 
van Fotografencollectief Ugchelen.
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De Werkgroep Waterlooplein-
markt Ugchelen, van de Bron-
kerk, organiseert jaarlijks één 
grote en twee kleine rommel-
markten. Een gedeelte van 
de opbrengst van die markten 
schenken we aan goede doelen. 

We hebben de voorkeur voor 
doelen waarbij de contactper-
soon binding heeft met Ugche-
len. De aanvraag moet kort en 
bondig zijn met een concrete 
bestemming. We krijgen al-
tijd meer aanvragen dan we 
toekennen. Het is een pré, als 
vrijwilligers van het goede doel 
meehelpen bij de grote Water-
loopleinmarkt. 

Als u een goed doel wilt aan-
bevelen voor de opbrengst van 
2023, geef die dan door aan: 
gradus.buitenhuis.1@kpnmail.nl. 
Graag voor 11 november. 

Vluchtelingenkinderen in Grie-
kenland maken mee wat geen 
enkel kind zou mogen meema-
ken. Nergens in Europa zijn ze 
welkom. Wij gunnen hen een 
beter leven! Kerk in Actie helpt 
hen met voedsel, kleding en on-
derwijs en probeert hen op een 
betere plek te krijgen.

Daarom komen we van 21 t/m 
26 november in actie met een 
landelijke huis-aan-huiscollecte. 
Doe je mee? We kunnen voor 
deze collecte in Ugchelen nog 
wel enkele collectanten gebrui-
ken. Wilt u zich ook inzetten 
voor dit goede doel en enkele 
adressen voor uw rekening ne-
men? Meld u dan aan of vraag 
informatie bij Pietie van der 
Meulen, pietievdm@planet.nl. 

Aanbevelingen 
goede doelen 
Waterloopleinmarkt ‘Patiowoningen in mei opgeleverd’

UGCHELEN IN DE STEIGERS

Johannes van Vloten componeerde in 1894 een kin-
derliedje met de tekst: Amsterdam, die groote stad,  Die 
staat op honderd palen. En als die stad eens ommevalt,  
Wie zal dat betalen?’ 

Amsterdam zal niet zomaar omvallen, maar de stad 
is inderdaad op palen gebouwd om te voorkomen dat 
de binnenstad wegzakt in de zachte grond. Onder de 
hoofdstad bevinden zich duizenden houten en betonnen 
palen tot maar liefst twintig meter diep. Het Paleis op de 
Dam alleen al, schijnt door 13569 houten heipalen stevig 
op zijn plek te worden gehouden. Ooit lag hier een uit-
gestrekt drassig veenmoeras. Dat zorgde ervoor dat de 
bodem makkelijk inklonk en gebouwen verzakten. Maar 
onder dat veen liggen  stevige zand- en kleilagen. Door 
hier de palen in te slaan en daarop te bouwen, blijven de 
grachtenpanden overeind staan. 

In Ugchelen werden geen funderingspalen geslagen, 
omdat we wonen op zandgrond. Wel moet er natuurlijk 
gefundeerd worden om te voorkomen dat er scheuren in 
de gebouwen ontstaan.
 
Aan de Ugchelseweg op het terrein van Witte is dat ook 
duidelijk te zien. Daar stond enige tijd een machtige ma-

chine die gaten boorde in de grond waarin beton gestort 
werd voor ondersteuning van de te bouwen woningen. 
Die boorgaten gaan zes meter de grond in. In oktober 
zijn de verdere funderingen voor het project Witte ook af-
gerond. De oplevering van de patiowoningen is gepland 
voor medio mei 2023.

Dit project wordt gebouwd door Draisma, evenals het  
appartementencomplex aan de Molecatenlaan. 
Draisma is overigens heel actief (geweest) in Apeldoorn 
en omgeving. Zo werd door hen ook de renovatie van 
Paleis ‘t Loo uitgevoerd. 

Ja, eindelijk is er dus een start gemaakt met de bouw van 
de patiowoningen op het Witte-terrein. Evenals andere 
percelen aan de Ugchelseweg heeft de bouwactiviteit 
hier stilgelegen. Blijkbaar zijn er meerdere factoren die 
remmend werken op het bouwtempo, zoals het tekort 
aan werknemers en de schaarste aan bouwmaterialen. 
Laten we hopen dat het met de bouw van de buitenge-
woon noodzakelijke woningen voor Ugchelenaren in de 
toekomst vlugger gaat.

Tekst: Theo Tomassen
Foto: Johan van Veen 

Opsporing verzocht:  Breiclub van Betsy van Butzelaar
Het foto-archief van Ugchelenkenner bij uitstek Hans 
Boon is ondergebracht bij CODA Archief. Ugchelse Yvon-
ne de Vries is bezig de talloze foto’s te registreren en te 
beschrijven. Ze komt veel exemplaren tegen waarbij (een 
deel van) het bijschrift ontbreekt. En dat is jammer. De 
Bron gaat met regelmaat zo’n foto plaatsen en hoopt dat 
er lezers zijn die zich de namen van de nu nog anonieme 
dorpsgenoten herinneren. Stuur uw reactie naar De Bron 
(ugchelendebron@bronkerk.nl) of bel de redactie (zie co-
lofon op pagina 2). 

De foto van de breiclub van Betsy van Butzelaar dateert 
van 1943. De bisschop en zijn assistent zijn gekend en de 
dame met de bobby is Betsy. Zijn er Bronlezers die iemand 
herkennen en bijvoorbeeld zich herinneren wat de kinde-
ren laten zien?

Collectanten 
gevraagd
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We gaan verhuizen. Nee, niet 
binnen Ugchelen, maar we gaan 
een nieuwe uitdaging aan in 
Haaren, in Brabant. We hebben 
daar een heel nieuw, vrijstaand, 
energiezuinig huis gevonden. 
Eddy kickt op alle technische 
snufjes en ik ga los op de cre-
atieve vormgeving. Haaren is 
een dorpje, iets kleiner dan Ug-
chelen, maar met alle faciliteiten 
op loopafstand, en belangrijk is 
dat het een heel sociaal dorpje 
is, waar we zeker heel fijn kun-
nen wonen en contacten kunnen 
gaan opbouwen. Dus, wat willen 
we nog meer met het gezinnetje 
van onze dochter op 6 kilometer 
in het volgende dorp…

Ik kijk erg uit naar deze nieuwe 
stap, maar zal Ugchelen zeker 
ontzettend gaan missen. Alle 
contacten en activiteiten van 35 
jaar lang, het huis waar onze drie 
kids zijn opgegroeid. Maar… de 
banden zullen niet zomaar ver-
broken zijn, ik blijf nog actief in 
het bestuur van de Kunstroute 
en via vrienden en andere con-
tacten blijf ik zeker betrokken en 
op de hoogte van het reilen en 
zeilen in Ugchelen.

Dank je wel voor alle lieve ge-
sprekken, de betrokkenheid, het 
medeleven, het meedenken, de 
spontaniteit, het samenwerken, 
de lieve en verrijkende gedach-
tenspinsels, de creatieve uit-
spattingen, de warmte en alle 
opbouwende losse en vaste 
contacten. Het was geweldig om 
in Ugchelen te wonen, herkend, 
gekend en betrokken te kunnen 
en mogen zijn!

Liefs, 
Floortje van der Heijden-Tresling

floortje@tresling.nl
0641808328

En… kom gerust zelf de Brabant-
se gezelligheid ervaren, maar 
bel wel even van te voren…

Verhuisbericht 
van  Floortje van der 
Heijden-Tresling Het nieuwe boek van Yvonne de Vries

FRAAIER APELDOORN

Half september werd bij de Stichting Bouwhuis, 
het architectuurcentrum van Apeldoorn, het 
nieuwe boek gepresenteerd van onze Ugchelse 
schrijfster Yvonne de Vries: “Fraaier Apeldoorn”, 
waarin ze de naoorlogse monumentale kunst in 
Apeldoorn in beeld brengt en beschrijft. Yvonne 
werkte tot haar pensioen aan de thema’s kunst, 
cultuur en monumentenzorg bij de gemeente 
Apeldoorn. Ze weet dus heel goed waarover ze 
schrijft!

Het is een prachtig vormgegeven boek met gewel-
dige foto’s en korte beschrijvingen. Als bijlage is 
een uitvouwbare kaart toegevoegd voor een wan-
del- of fietsroute langs de beschreven werken. 
Het is een bijzonder rijke verzameling werken, de 
meeste uit Apeldoorn, maar ook met werken in 
Hoenderloo, Wenum, Uddel, Loenen en Lieren. In 
Ugchelen wordt het keramisch reliëf aan de Derk 
Kamphuisweg 6 beschreven.

Monumentale kunst wordt door veel mensen niet 
eens opgemerkt als ze er niet op worden ge-
wezen. In de Ruys de Beerenbrouckstraat ging 
Yvonne eens op zoek naar het werk van Janneke 
Ducro. Het was een groot inlegwerk op een muur 
van de, inmiddels gesloopte, Marnix van Aldegon-
de-school. Ze vroeg binnen een docente ernaar, 
maar zij bleek onwetend. Onwetend van kunst op 
haar dagelijkse werkplek…! Wachtend op de di-
recteur, die het mogelijk wél kon weten, viel Yvon-
nes oog op het werk. Recht tegenover haar! Ook 
daarom is dit boek een verrijking; het opent de 
blik van de lezer voor veel moois. 

Heel veel monumentale kunst ging al verloren. 
Door sloop bestaan ze niet meer. Ook nu nog zijn 
er werken die “vogelvrij’ zijn en zó maar kunnen 
verdwijnen. Ook om die reden is het documente-
ren van werken, die je soms niet kunt bescher-
men, zeer waardevol.

Het was een megaklus om dit boek te maken. 
De coronabeperkingen waren een zegen voor de 

voortgang en Yvonne is heel blij dat het er nu is! 
Oud-collega’s roemen haar werk en vakcollega’s 
uit andere gemeenten lobbyen nu om ook daar de 
plaatselijke monumentale werken te gaan docu-
menteren. Zelf had Yvonne een voorbeeld aan het 
werk van de gemeente Den Haag.

“Fraaier Apeldoorn” is een uitgave van de Stich-
ting Bouwhuis Apeldoorn. Het boek is in de boek-
handel (Primera Ugchelen) verkrijgbaar en ook te 
bestellen onder ISBN-nummer 9789464372168.

Tekst: Nico van Dam 
Foto: Theo Logtenberg

Politienieuws: infoavond over cybercrime
De computer en internet zijn niet meer weg te den-
ken in ons leven. Computertechnologie vernieuwt 
zich razendsnel. Hiermee is ook de cybercrime 
onderdeel geworden van onze dagelijkse wereld. 
Steeds meer mensen worden getroffen door cyber-
crime. De politie werkt samen met de overheid en 
het bedrijfsleven om cybercrime op te sporen en te 
bestrijden. 

Cybercrime is criminaliteit met ICT als middel én 
doelwit. U hoeft geen computer of internetaanslui-
ting te hebben om er slachtoffer van te worden. 
Zo bevatten de meeste telefoons en bankpassen 
computerchips, die kunnen worden gemanipuleerd 
door cybercriminelen. Maar ook bedrijfssystemen, 
moderne auto’s en chipkaarten zijn vatbaar voor 
cybercrime. Voor het plegen van cybercrime gebrui-
ken criminelen speciale apparatuur en software. 
Daarom hanteert de politie voor de opsporing van 
cybercrime op haar beurt ook geavanceerde midde-
len en technieken.

Uw digitale veiligheid is niet te garanderen, maar 
u kunt zich wel wapenen tegen veelvoorkomende 
cybercrime. Op 9 november om 19.30 uur is er een 
bijeenkomst in de Bronkerk waar u van harte wordt 
uitgenodigd om tips te ontvangen betreffende cy-
bercrime, maar ook wordt er over inbraakpreven-
tie en verdacht gedrag gesproken. De coördinato-
ren van de Buurtpreventie Ugchelen hebben zich 
ingezet voor deze avond. Ook een collega van de 
politie, die veel van cybercrime af weet, zal u het 
nodige komen vertellen. Alles ook in duidelijke en 
begrijpelijke taal, zodat iedereen begrijpt waar het 
over gaat. De avond is zeker ook goed geschikt 
voor de ouderen onder ons. 

Graag zie ik u op 9 november in De Bronkerk.

Petra van Doorn

Twitter: polhurk
petra.van.doorn@politie.nl 
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Een aantal weken geleden sprak 
ik met de eigenaar van een siga-
renwinkeltje ergens in Gelder-
land. Het gesprek kwam op de 
fabricage van die mooie, hou-
ten sigarenkistjes; ouderwets, 
misschien wat saai, maar vaak 
met een mooie opdruk en, als 
kers op de taart, een mooi, mes-
singkleurig sluitinkje. Al decen-
nia lang worden dit soort kistjes 
gebruikt om, als de sigaren op 
zijn, allerlei kleinigheden in op 
te bergen. Maar dat sluitinkje is 
voor beleidsmakers in Den Haag 
een reden om ’s morgens naar 
het werk te gaan… 

Er wordt al een aantal jaren een 
actief antirookbeleid gevoerd. 
Een goede zaak: in het openbaar 
vervoer, in openbare gebouwen 
en in restaurants mag al lang 
niet meer gerookt worden. Ook 
zijn verpakkingen van rookwaren 
steeds onaantrekkelijker gewor-
den en verdwijnen rookwaren uit 
het zicht in winkels. Op zich ook 
een goede zaak.

Maar als volgende stap om het 
roken onaantrekkelijk te maken 
verdwijnt nu ook het messing 
sluitinkje van de houten sigaren-
kistjes. Toen de verkoper mij dit 
vertelde dacht ik in eerste instan-
tie dat hij een grapje maakte. En 
dat dacht ik nog meer toen de 
man vertelde dat het sluitinkje 
waarschijnlijk voorlopig staal-
keurig wordt. Op mijn vraag wat 
het verschil is, behalve de kleur, 
antwoorde de man dat ‘men’ 
staalkleur onaantrekkelijker vindt 
dan messingkleur… Aan de ge-
zichtsuitdrukking van de man 
kon ik aflezen dat hij geen grapje 
maakte. Nog weer later zal ook 
het mooie hout als verpakkings-
materiaal verdwijnen.

Nu vraag ik mij af of dit niet al-
lemaal een beetje te ver gaat. 
Toegegeven, roken is ongezond. 
Maar ‘een tevreden roker is geen 
onruststoker’. Is de boodschap 
op een gegeven moment niet 
overduidelijk? Is het echt nodig 
om iemand die geniet van een 
goede sigaar zó te betuttelen? Is 
het niet beter om de aandacht te 
vestigen op het gedoogde drugs-
gebruik?

Sigarenkistsluiting

Beekprik wacht op zijn vistrap
GROTE REDDINGSACTIE

Op donderdag 29 september or-
ganiseerde de KNNV, vereniging 
voor veldbiologie, onder leiding 
van Theo Kuipers, prikken-coör-
dinator, een grote reddingsactie 
voor de beekprikkenlarven in de 
Ugchelse Beek langs de Keien-
bergweg. Beekprikken, de mees-
te Ugchelenaren zijn bekend met 
dit bijzondere diertje, maar toch 
nog even uitleg. Theo Kuipers: 
“De prik is een beschermd dier, 
miljoenen jaren oud, zeg maar 
een levende fossiel. Hij komt nog 
voor in onze beken en sprengen. 
We moeten zuinig op ze zijn.” 

De aanleiding voor de reddings-
actie was het uitbaggeren van de 
Ugchelse Beek door het Water-
schap Vallei en Veluwe. Omdat 
daarbij de prikkenlarven meeko-
men in de modder die op de kant 
gelegd wordt, werd de KNNV om 
assistentie gevraagd. Kuipers 
haalde met zeven andere vrijwil-
ligers 576 prikkenlarven uit de 
modder. “We vonden ze in aller-
lei leeftijdsklassen. Ze leven na-
melijk in de bodem van de beek, 
en groeien zo’n 2 centimeter per 
jaar. Na een jaar of vijf, zes in 
de modder, gaan ze in een me-
tamorfose, hun ogen gaan open, 
de kiew-openingen gaan open, 
en ze ontwikkelen geslachtsor-
ganen. Daarna gaan ze paren, 
de paai heet dat, en dat gebeurt 
in groepsverband, soms wel met 
veertig stuks in een kuiltje. Dan 
sterven ze.”
576 Beekpriklarven, dat is toch 
goed nieuws? Theo Kuipers: 
“Niet helemaal. Deze larven ko-
men uit de Koppelsprengen, ze 

zijn met de stroom meegekomen. 
Maar ze kunnen niet terug, en dat 
zou eigenlijk wél moeten. De te-
rugweg naar de Koppelsprengen, 
waar het paaigebied voor ze is, is 
namelijk niet “vispasseerbaar”. Er 
zijn twee belangrijke belemmerin-
gen: een waterval van twee meter 
bij de voormalige molen van Al-
tena en een soortgelijke belem-
mering bij de Hamermolen. Daar 
kunnen ze echt niet tegenop. En 
dan is er nog een drempel van 
60 centimeter bij Altena, waar de 
Steenbeek en de Koppelspren-
gen samenkomen.

Wat er zou moeten gebeuren is 
deze drempel “vispasseerbaar” 
maken door het zijtakje van de 
Steenbeek bij de Hamermolen te 
verbinden met de Koppelspren-
gen. Dan kunnen de beekprikken 

ongestoord doorzwemmen naar 
hun paaigebied in de Koppel-
sprengen.

In 2017 is er al een plan gemaakt 
om het leefgebied van de beek-
prik te “managen”, waarbij ook in 
een vistrap naar de Koppelspren-
gen wordt voorzien. Dit najaar 
zou, na vijf jaar, eindelijk aan de 
aanleg van de vistrap begonnen 
worden, maar door allerlei pro-
blemen en bezwaren is het nog 
steeds niet zo ver.

Theo Kuipers: “We hebben dan 
wel een mooi aantal larven kun-
nen redden, maar helaas kunnen 
ze nog steeds niet naar hun paai-
gronden. Ik hoop dat er gauw een 
oplossing komt, want dit is erg 
schadelijk voor onze Ugchelse 
beekprik!”

Laatste concert Vlinders: 
ruim 3200 euro voor het goede doel

Het laatste concert van de Vlin-
ders en hun muzikale gasten 
was op 10 september in thea-
ter Orpheus. Dat concert heeft, 
inclusief de sponsorgelden, de 
opbrengst van de verloting en 
de giften in totaal € 3273,40 op-
gebracht. De Vlinders speelden 
de afgelopen jaren in negen ver-
schillende Orpheus-concerten 
voor verschillende goede doe-
len € 56.411,40  bij elkaar! Vier 
keer ging de opbrengst naar de 
stichting k’leef in Apeldoorn: zij 
ontving in totaal nu  € 28.500,-

Al met al een mooie afsluiting 
van hun laatste concert voor een 
volle zaal, waar ze erg content 
mee zijn!
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