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Op zondagmorgen 13 november 
om 10 uur leert cabaretier-evan-
gelist Ruurd Walinga de bezoekers 
in de Bronkerk ‘vissen’. Ruurd ver-
zorgt in zijn ‘uppie’ de dienst. Er is 
geen kindernevendienst,  voor jong 
en oud is deze kerkdienst heel 
aantrekkelijk. Natuurlijk is er wel 
oppas voor de allerkleinsten.
Ruurd Walinga, die al eerder in de 
Bronkerk een verrassende caba-
retviering verzorgde, speelt ditmaal 
zijn stuk ‘Happen naar de Baas’ 
en leert dan het publiek waarom 
Jezus zijn toehoorders oproept vis-
sers van mensen te worden.
Het is een humoristische zoektocht 
naar geluk waarin Walinga nu eens 
geen typetje speelt, maar zichzelf. 
In ‘Happen naar de Baas’ probeert 
de cabaretier op allerlei manie-
ren zijn geluk te beproeven. Het 
gaat onder meer over verlangens. 
Uiteindelijk ontdekt de cabaretier 
waarom de hoofdpersoon van ‘er 
loopt een man over het water’, de 
mensheid vergeleek met vissen. 
Jezus riep en roept immers zijn 
volgelingen op om ‘vissers van 
mensen’ te worden. Nieuwsgierig? 
Jullie zijn allemaal van harte 
welkom!!!!!!!!!!!

 ahaaaa ….AH

CABARETVIERING
Happen naar de baas

Ugchels kinderversje

Michel Jalink
WELKOMSTCONCERT MVU

Op zondag 6 november 
geeft de Muziekvereniging  
Ugchelen haar najaarsconcert 
in de grote zaal van Ugchelens  
Belang. Het orkest stelt dan 
zijn nieuwe dirigent Michel  
Jalink aan het Ugchelse  

publiek voor. Voor het orkest is dat niet het eerste 
optreden onder leiding van de nieuwe muzikaal  
leider, want tijdens een trip naar het Zuid-Duitse  
Kieselbronn waarmee de vereniging al heel lang 
vriendschapsbanden onderhoudt, heeft Michel Jalink 
zijn vuurdoop al met groot succes doorstaan!

Op het programma voor het najaarsconcert staan 
enkele gedragen werken waaronder het mooie 
Prayer for Ukraine van de Oekraïense componist  
Mykola Lysenko, dat speciaal voor de Muziekvereniging  
Ugchelen werd gearrangeerd door de bekende  

Nederlandse componist en arrangeur Jacob de Haan 
en dat het orkest zolang de oorlog voortduurt tijdens 
elk optreden speelt.

Een groot deel van het zondagochtendconcert wordt 
gevuld met vrolijk makende muziek, echte zondag-
morgenmuziek.

Het concert begint op zondagmorgen om 11.00 uur 
en heeft ook een feestelijk tintje: drie muzikanten 
worden gehuldigd voor hun jarenlange lidmaatschap 
van de vereniging. Aan de inwendige mens wordt  
gedacht, want er is koffie met krentenwegge. Het 
concert is gratis toegankelijk.

Dorpshuis Ugchelens Belang, Bogaardslaan 81 
in Ugchelen, aanvang 11.00 uur.
Voor meer informatie over de vereniging: 
zie www.muziekugchelen.nl. 

Het orkest van de Muziekvereniging Ugchelen onder leiding van Michel Jalink.

Na 2 jaar de Dorpsprijs Ugchelen op een ander tijdstip uitgereikt te 
hebben dan tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad, hopen 
we als Commissie Dorpsprijs dit nu wel weer te kunnen doen in januari 
2023. 

De commissie ‘Dorpsprijs Ugchelen’ roept u daarom op om dorpsge-
noten voor te dragen die in uw ogen de Dorpsprijs 2022 verdienen.

Lees verder op pagina 5  >>

Dorpsprijs 2022
Wie nomineert u voor de Papierschepper?

tik tak PLOP!
eikels op je kop
eikels ploffen neer
wat zijn er véél dit keer!
rappe roffels op de grond
zeggen dat de herfst nu komt

Nico van Dam
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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
Ine Koridon, tel. 06-40400576
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 16 nov
Kopij via: ugchelendebron@bronkerk.nl 
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 7 november 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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Kerkdiensten‘Lang zal hij leven’
Op dinsdag 22 november kunt u 
de interactieve theatervoorstelling 
‘Lang zal hij leven’ bijwonen in 
het Schaffelaartheater in Barne-
veld. Het toneelstuk maakt scherp 
zichtbaar de morele dilemma’s 
rondom euthanasie bij dementie. 
De voorstelling ontroert, ontregelt 
en zet aan tot denken. Er is geen 
eenduidig antwoord, maar geeft 
wel voldoende stof om over door 
te spreken. 
 
De voorstelling is tot stand geko-
men door de samenwerking van 
de Protestantse Theologische 
Universiteit, de Protestantse Kerk 
en Nachtzon Media. Door de finan-
ciële bijdrage van vele fondsen en 
organisaties, waaronder de classis 
Veluwe en de Rotary Club Barne-
veld is deze voorstelling gratis te 
bezoeken.

De voorstelling beging om 19.30 
uur. Aanmelden is noodzakelijk en 
kan via: http://zingenindekerk.nl/
evenementen/lang-zal-hij-leven/  

Zondag 6 november om 11.30 uur 
komt dominee Beer weer op be-
zoek in de Bronkerk. Deze keer 
gaat het verhaal over Jona. Er is 
veel te zien, te beleven en te zin-
gen.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 vinden het leuk als jullie komen, 
laat even weten als je komt.

Ady te Hennepe en Tiety Feijen
kerkopschoot@bronkerk.nl 

wo 2 nov     2 Kon 6:1-7 
do 3 nov     2 Kon 6:8-23 
vr 4 nov     2 Kon 6:24–7:2
za 5 nov     2 Kon 7:3-20
zo 6 nov     2 Kon 8:1-6
ma 7 nov      2 Kon 8:7-15
di 8 nov     2 Kon 8:16-29
wo 9 nov       2 Kon 9:1-13
do 10 nov     2 Kon 9:14-29 
vr 11 nov     2 Kon 9:30-37 
za 12 nov     Luc 20:20-26 
zo 13 nov     Luc 20:27-40
ma 14 nov    2 Kon 10:1-17
di 15 nov    2 Kon 10:18-36

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 5 november  
ONZE LIEVE VROUWEKERK.
16.30 uur: Eucharistieviering; pastor 
Sebastian Gnanapragasam M.S.F.S  
Stille mis

Zondag 6 november 
BRONKERK
10.00 uur: ds. Janny Eldering, Vaas-
sen ; Dankdag

ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering; pastor 
Sebastian Gnanapragasam M.S.F.S  
m.m.v. Credo
13.00 uur: doopviering

Zaterdag 12 november  
ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur: Eucharistieviering; pastor 
Sebastian Gnanapragasam M.S.F.S  
m.m.v. Mark Braam en Dees de 
Bakker

Zondag 13 november
BRONKERK
10.00 uur: dhr. Ruurd Wallinga; caba-
retier-evangelist met zijn cabaretpro-
gramma ‘Happen naar de Baas’. Zie 
elders in deze Bron.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering; pastor 
Sebastian Gnanapragasam M.S.F.S 
Gregoriaans 

Diaconale collecten Bronkerk
6 november: Project Casa Speranta 
in Moldavie
13 november: Eigen diaconie

Uitgangscollecten:
november en december: 
Voedselbank

‘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

DVDuiker

DVDuiker: 11 November 2022
Film: Samba

Samba is een Franse film uit 2014 onder regie van Olivier 
Nakache en Eric Toledano. Samba kwam tien jaar geleden 
vanuit Senegal naar Frankrijk, waar het ene na het andere 
rotbaantje hem opwachtte. Alice is een manager uit het be-
drijfsleven die net een burn-out heeft gehad. Samba doet 
er alles aan om een werkvergunning te krijgen, terwijl Alice 
haar best doet haar leven weer op de rails te krijgen als 
medewerkster bij een vrijwilligersorganisatie. Beiden vech-
ten tegen de uitzichtloosheid van hun bestaan tot het lot 
hen samenbrengt. Vol humor en emotie slaat hun leven 
een nieuwe weg in naar geluk. Maar wat als het leven meer 
fantasie bevat dan zij in huis hebben?

U bent van harte uitgenodigd voor deze film van DVDuiker. 
De avond begint om 19.45 uur in de Duiker, inloop vanaf 
19.30 uur. Entree is € 7,50, voor jongeren € 3. Voor aan-
vang van de film, die kort ingeleid wordt, krijgt u een kopje 
koffie of thee aangeboden. De opbrengst van de film gaat 
naar het diaconale project in Moldavië “Casa Speranta”.

UIT DE BIJBEL

Vacature De Bron
Redacteur

Wat doen we?
Als team van vrijwilligers vanuit het dorp en de kerk 
maken we elke twee weken een Bron. Dat kost je als 
redacteur twee á drie keer per jaar een paar avonden. 
Elke uitgave wordt met een team van twee redacteu-
ren, een advertentiecoördinator en een fotograaf ge-
maakt. Het werk bestaat uit het selecteren van binnen-
gekomen kopij en redigeren van de teksten. Daarna 
wordt het blad ingedeeld en volgt nog een correctie van 
de drukproef.

Wat zoeken wij?
Iedereen, jong en oud, is van harte welkom! Het is een 
kerk- en dorpsblad dus we zoeken ook redacteuren uit 
kerk én dorp. Ervaring met het maken van drukwerk 
is niet nodig, het is wel handig als je kunt werken met 
Word en Outlook.

Heb je interesse, meer informatie ?
Laat het gerust weten via ugchelendebron@  
bronkerk.nl. Je mag natuurlijk ook altijd even komen 
meekijken tijdens een redactieavond!



DE BRON 02-11-2022 4



DE BRON 02-11-2022 5

Dorpsprijs 2022
Vervolg pagina 1 >>

Zoals in de reglemen-
ten staat aangegeven 
wordt de prijs uitgereikt 
aan ‘personen of instel-

lingen die zich bovenmatig hebben ingezet voor Ugche-
len’, ongeacht of het vrijwilligerswerk of beroepsmatig is 
geweest. De winnaar van de Dorpsprijs krijgt als aanden-
ken een replica van het beeld van de Papierschepper. 
Zoals het beeld van de Papierschepper, in het plantsoen 
tegenover UB,  één van de bepalende dorpsgezichten is 
in Ugchelen, zo is de winnaar van de jaarlijks uit te reiken 
Dorpsprijs een bepalend gezicht geweest in het ‘leefbaar 
houden’ van Ugchelen in 2022. Twee jaar geleden is de 
prijs (verlaat) uitgereikt aan alle gezondheidsmedewer-
kers die in Ugchelen hebben meegewerkt aan de verzor-
ging van coronapatiënten. Vorig jaar is de prijs uitgereikt 
aan Jan Visser vanwege de vele vrijwilligerstaken die hij 
uitvoert, m.n. voor de Buurtbus.  Kent u in uw omgeving 
iemand of een groep die zich al jaren met hart en ziel 
heeft ingezet en ook in 2022 nog steeds inzet voor het 
leefbaar maken van ons dorp? En vindt u dat die per-
soon of groep de Dorpsprijs 2022 verdient, dan kunt u die 
voordragen bij de Commissie Dorpsprijs. Denk bijvoor-
beeld aan sport, cultuur, zorg, natuur, maatschappelijk 
welzijn… etc. Individueel of in verenigingsverband, op de 
voorgrond zichtbaar of op de achtergrond als een stille 
kracht. Wie verdient volgens u dit jaar de Papierschepper 
en wordt winnaar van de Dorpsprijs 2022? De prijs wordt 
(als de coronamaatregelen dat toelaten) uitgereikt tijdens 
de Nieuwjaarsreceptie van UB en de Dorpsraad.  U kunt 
uw, met feiten onderbouwde, voordracht voor 5 decem-
ber sturen naar: Wilma van Wijk, secretaris van de Com-
missie Dorpsprijs Ugchelen, email: m.vanwijk1@chello.nl.

Warner Bruins (vz. Cie. Dorpsprijs)

De dagen worden korter en als deze Bron in de bus valt, heeft de wintertijd zijn intrede gedaan. De eerste 
gesprekken over de nieuwjaarsreceptie zijn ook weer gevoerd. Want na twee jaar gaan we deze samen 
met UB en Toon & Gon weer als vanouds houden. Verder zal tijdens de nieuwjaarsreceptie de jaarlijkse 
uitreiking van de Dorpsprijs weer gaan plaats vinden. Verderop leest u hoe u hiervoor uw medeUgchelenaar 
kunt aanmelden.

De thema-avond over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is op 27 oktober jl. helaas niet doorgegaan 
omdat er te weinig aanmeldingen waren. We zijn benieuwd voor welke thema’s/onderwerpen u zich meteen 
zou aanmelden? Laat u het ons weten? U kunt uw reactie mailen naar info@dorpsraadugchelen.nl

Diane Kokke

Nieuws vanuit de Dorpsraad 

De laatste tijd bereiken ons weer 
berichten over babbeltrucs in Ug-
chelen. Onbekenden spreken je 
aan, bijvoorbeeld bij je thuis of 
bij een pinautomaat. Ze gebrui-
ken smoezen om je vertrouwen 
te winnen. Vervolgens stelen zij 
je geld, bankpas en pincode of 
waardevolle bezittingen.  

Babbeltrucs 

Bij babbeltrucs doen dieven zich 
vaak voor als meteropnemer, gla-
zenwasser, schoorsteenveger of 
koerier. Of bijvoorbeeld als post-
bezorger, collecteloper, bank-
medewerker of vertegenwoordi-
ger. Laat iemand die je niet kent 
niet zomaar binnen.  Wees op je 
hoede als een persoon aan de 
deur vraagt of hij bij je (naar een 
alarmnummer) mag bellen, bij 
je naar de wc mag gaan of geld 
met je zou kunnen wisselen. Laat 
hem niet binnen en vraag hem 
om weg te gaan. Bij sommige 
babbeltrucs wordt gevraagd om 
je bankpas of pincode ter con-
trole af te geven. Banken of de 
politie zullen daar nooit om vra-
gen. De overtuiging waarmee dit 
gedaan wordt, zorgt er voor de 
mensen overrompeld worden. 
Wees dus alert en probeer het 
vroegtijdig te signaleren. 

Signalen 

Wilt u meer over dit onderwerp 
weten? Kom dan naar de door de 
coördinatoren buurtpreventie ge-
organiseerde thema-avond over 
oplichting (internet)fraude en 
inbraakpreventie op woensdag-
avond 9 november om 19.30 uur 
in de Bronkerk. Aanmelden kan 
via https://buurtpreventie-ugchelen.nl

Tip

Bijeenkomst vrijwilligers Noaberschap 
Ingezonden door Peter Mooij - 
vrijwilliger Noaberschap

Het was al even geleden door Co-
rona maar het team van het Noa-
berschap (Wineke, Annemieke en 
Floortje) vonden het belangrijk om 
de vrijwilligers weer eens live te spre-
ken. Op de vrijwilligersavond op 20 
oktober in UB werden de vrijwilligers 
van het Noaberschap bijgepraat en 
personele wijzigingen gemeld en na 
de pauze stond er een boeiende pre-
sentatie over het project Fietsmaatjes 
gepland. 

Wineke opende de vergadering en 
kon ons melden dat er in de Coro-
natijd duidelijk minder vragen waren 
en dat vrijwilligers het soms ook las-
tig vonden in die periode. Het goede 
nieuws is dat na een flyer bij de Bron 
het aantal vragen weer toeneemt. 
Floortje gaat, met pijn in het hart, 
afscheid nemen. Ze gaat verhuizen 
naar Brabant. Heel spannend en 
leuk, maar je laat wel wat achter! Be-
dankjes, mooie bloemen en een af-
scheidsspeech van Floortje. Ze vindt 
het heel jammer maar nieuwe zaken 
dienen zich aan! De plek van Floor-

tje werd overigens vlot ingevuld door 
Marja de Winter, een bekende in Ug-
chelen die heel graag haar steentje 
aan het Noaberschap wil bijdragen. 

Na een korte pauze vertelden twee 
dames van de Fietsmaatjes over dit 
interessante project: op een duo-fiets 
mensen die niet meer zelfstandig 
kunnen fietsen toch weer de ervaring 
van fietsen door de omgeving bieden. 
Weer eens de wind door je haren 
voelen of naar een terrasje fietsen en 
er lekker even uit zijn. Het werd een 
geanimeerde presentatie met veel, 

vaak praktische vragen. De dames 
van de Fietsmaatjes benadrukten in 
hun verhaal ook de sociale aspecten 
van het samen op pad gaan. Een in-
teressante vorm om het gezelschap 
houden wat binnen Noaberschap 
vaak wordt gedaan in een andere 
vorm te gieten. Teruglopend naar huis 
met collega-vrijwilligers dachten we al 
aan iemand in onze straat waarvoor 
het Fietsmaatjes plan mogelijk een 
belangrijke meerwaarde zou kunnen 
zijn. We gaan het zien. 
Meer info over Fietsmaatjes: 
https://fietsmaatjesapeldoorn.nl.



DE BRON 02-11-2022 6



DE BRON 02-11-2022 7

Op zaterdag 5 november a.s. or-
ganiseert de Werkgroep Water-
loopleinmarkt Ugchelen een na-
jaarsmarkt.
In de grote zaal van De Duiker 
kan men naar hartenlust langs de 
goed gesorteerde boeken lopen, 
men kan er literatuur, romans, 
godsdienst, kookboeken, kinder- 
en jeugdboeken en nog veel meer 
vinden. Ook een groot assortiment 
kerstartikelen worden op die dag 
aangeboden in de zaal van de Dui-
ker net zoals grammofoonplaten, 
cd’s, video’s voor kijk- en luister-
plezier tijdens de wintermaanden. 
Ook sieraden, schoenen en kle-
ding is te koop.
In de kerkzaal is een grote kraam 
met speelgoed, hobbyspullen en 
puzzels ook staan hier curiosa, pot-
terie, aardewerk, glas, borduurwer-
ken en bestek. In de centrale hal is 
er voor de liefhebber een kopje kof-
fie met koek. Een gezellige markt 
met heel veel koopjes voor zowel 
groot als klein.We hopen u te zien 
zaterdag 5 november.

De najaarsmarkt wordt gehou-
den van 9.00 tot 14.00 uur in de  
Bronkerk Voor informatie: 
www.bronkerk.nl 

De Werkgroep Waterloopleinmarkt 
Ugchelen, van de Bronkerk, orga-
niseert jaarlijks één grote en twee 
kleine rommelmarkten. Een ge-
deelte van de opbrengst van die 
markten schenken we aan goede 
doelen. 

We hebben voorkeur voor doelen 
waarbij de contactpersoon binding 
heeft met Ugchelen. De aanvraag 
moet kort en bondig zijn met een 
concrete bestemming. We krij-
gen altijd meer aanvragen dan 
we toekennen. Het is een pré, als 
vrijwilligers van het goede doel 
meehelpen bij de grote Waterloop-
leinmarkt. 

Als u een goed doel wilt aanbeve-
len voor de opbrengst van 2023 
geef die dan door aan: gradus.bui-
tenhuis.1@kpnmail.nl. Graag voor 
11 november. 

Najaarsmarkt WPU

Bewogen zijn met de ander
OVERWEGING

Het is ‘in’ om ervaringen met elkaar te delen. In 
praatgroepen, op televisie en radio vertellen men-
sen wat en hoe ze bepaalde dingen hebben mee-
gemaakt. Anderen horen dat, herkennen soms 
zichzelf daarin en zo kun je zomaar tot een heel 
invoelend gesprek komen. En als er “ergens iets” 
gebeurt in het land, vraagt een journalist vaak 
eerst: wat ging er door je heen? Dat creëert im-
mers betrokkenheid bij hoorders en kijkers.  

In het verhaal in Marcus 5 lijkt het alsof Jezus de 
man die Hij uit de macht van boze geesten heeft 
bevrijd de opdracht geeft zijn ervaringen met 
mensen te delen (vs.1-20). Maar ik denk dat we 
dan deze geschiedenis tekort doen. De woorden 
van vs.19 zijn belangrijk: Ga naar huis naar uw 
eigen mensen, en vertel hun wat de Heer alle-
maal voor u heeft gedaan en hoe Hij zich over u 
heeft ontfermt.

De man wordt Inderdaad door Jezus naar zijn 
familie teruggestuurd. Maar moet hij daar niet 
vertellen wat hij allemaal ervaren heeft. Nee, de 
opdracht die Jezus hem geeft is: doorgeven dat 
‘de Heer zich over hem heeft ontfermt’. Dat is wat 
Jezus ‘voor hèm heeft gedaan’: zich over Hem 
ontfermt heeft. 

Dat woord ‘ontferming’ wordt in de Bijbel alleen 
van God gebruikt. En altijd drukt het dan uit hoe 
sterk God bij een of meer mensen betrokken is, 
dat Hij met ons allemaal enorm bewogen is. 
Het zou mooi zijn als anderen in ons leven Gods 
ontferming die wij ervaren, zouden ontdekken… 
Dat is het mooiste getuigenis die tot het leven 
leidt, in Jezus’ Naam!

Gé Drayer,  Ugchelen
(emeritus predikant)

Voor wie steek jij een lichtje aan?
November is een maand waarin er door velen op 
vele plekken wordt stilgestaan bij dierbaren die zijn 
overleden. 2 november is/was het “Allerzielen”, 
maar in de Bronkerk moet het gedenken van wie 
ons zijn voorgegaan nog gebeuren. Dat gebeurt in 
de kerkdienst op 20 november (welkom!), maar dat 
gebeurt óók op de vrijdagavond daarvoor. De kerk 
is dan open voor iedereen, om:
- binnen te lopen in een sfeervol verlichte ruimte,
- even stilletjes te zitten en je gedachten te laten 
gaan,
- een kaarsje aan te steken voor een dierbare die 
er niet meer is,
- dat kaarsje een mooi plekje te geven in de kerk 
– en er een kaartje bij te zetten met de naam en 
sterfdag van de overledene.
‘s Zondags erna zullen we die kaarsjes in de ge-
dachtenisdienst opnieuw aansteken en de naam 
van de overledene daarbij noemen. 

Voel u vrij om vrijdagavond 18 november tussen 
19.00 en 20.00 uur naar de Bronkerk te komen, om 

er een lichtje aan te steken! Bent u verhinderd, en 
wilt u toch graag dat de naam van uw dierbare over-
ledene in de gedachtenisdienst wordt genoemd en 
er voor hem/haar een kaarsje wordt aangestoken? 
Dat kan! Bel of mail mij dan: 8438214, predikan-
tEI@bronkerk.nl  Vermeld in het berichtje de naam 
én de sterfdag van degene voor wie u een kaarsje 
wilt laten aansteken.

Ds Eline van Iperen

Aanbevelingen goede 
doelen Waterlooplein-
markten 2023
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Goed nieuws! Op 7 en 8 oktober 
volgend jaar gaan we weer een 
Kunstroute organiseren. 
U herinnert zich vast nog wel 
de Kunstroute van vorig jaar, de 
zon scheen, er was ook regen, 
veel belangstelling, enthousias-
te deelnemers en veel bezoe-
kers ondanks de Corona be-
perkingen. De sfeer was super 
en Ugchelen was weer aan het 
cultuur en kunst snuiven.
Na het succes van vorig jaar zijn 
we extra gemotiveerd om nu al-
weer aan de slag te gaan met 
de voorbereidingen voor okto-
ber 2023. 

Het gaat heel speciaal worden. 
We hebben feest! Een jubileum-
jaar. Feest omdat het de tiende 
keer is dat de Kunstroute wordt 
georganiseerd! Er komt een 
mooi jubileum boekje en we ho-
pen dat weer heel veel (nieuwe) 
kunstenaars zich opgeven om 
er met elkaar een bruisend en 
kunstzinnig weekend van te ma-
ken. Schrijft u de datum alvast in 
uw nieuwe agenda??

Nu al een tweede boek? Voor 
Hilje Mulder een grote verras-
sing. De uitgever was enthou-
siast over haar script en wil het 
boek graag voor sinterklaas 
en kerstdagen uitgeven. Ook 
deze keer viert Hilje dit met een  
boeklancering. Deze keer in Het 
Bolwerk in samenwerking met 
‘Spaans in Apeldoorn’. Samen 
met Marjan Krijgsveld vertelt 
zij over het ontstaan van dit 
boek en verzorgt Inés Perpina 
een leuke Spaanse activiteit. 
Want het boek gaat over Span-
je. Hilje nodigt u uit om bij de  
boeklancering aanwezig te zijn 
op vrijdagmiddag 4 november in 
Wijkcentrum Het Bolwerk Rave-
lijn 55, 7325 NT Apeldoorn om 
15.00 Het zal ongeveer  een uur 
duren. Primera heeft het boek 
al besteld, zodat het direct be-
schikbaar is voor de lezers.

Kunstroute

Maaltijdservice Pan-doro
ONDERNEMEN IN UGCHELEN

Tweede boek 

We zijn op bezoek 
bij Dorothée Rutten, 
eigenaresse van Pan-
doro. Via Buurtzorg 
Ugchelen zijn we op 
het spoor gekomen 
van deze Ugchelse 
ondernemer: “Heb je 
problemen met het 
verzorgen van je eten, 
bel Pan-doro, die kan 
het oplossen”. Op 
haar facebookpagina 
lezen we: “Het ruikt zo 
lekker in mijn keuken. 
Heerlijke havermout 
plaatkoek met rode vruchten. Het 
recept komt vanavond, nog even 
geduld.” Benieuwd geworden, 
stellen we Dorothée een aantal 
vragen over haar cateringbedrijf 
en maaltijdservice in Ugchelen die 
ze vanuit haar woonhuis aan de 
Slangenburg runt.

“In 2008 ben ik gestart met Ca-
tering, maar al snel werd mij ge-
vraagd maaltijden te serveren bij 
de mensen thuis. Maaltijdservice 
doe ik alleen in Ugchelen.” Geen 
grote maaltijdservice maar op Ug-
chelen gericht, geen wonder dat 
Buurtzorg daarnaar verwijst. Als 
we haar vragen waarom de naam 
‘Pan-doro’, legt ze uit: “ ‘Pan’ is uit 
te leggen als brood en als pan en 
‘doro’ is het eerste deel van mijn 
voornaam.” Mooi gevonden en als 

we nog even verder denken en 
nazoeken past het heel erg goed 
bij de vertaling van het Surinaam-
se woord ‘doro’ wat zoiets bete-
kent als aangekomen. Dus wordt 
de betekenis nog mooier voor een 
maaltijdservice: ‘de pan is aange-
komen’.

Pan-doro is een echt eenmansbe-
drijf, Dorothée doet alles zelf, van 
inkoop tot bezorging. De liefde 
van haar werk is vooral terug te 
vinden  in de veelzijdige gerech-
ten waarin alle windstreken en 
continenten terug te vinden zijn.  
Smaakvolle stamppotten, qui-
ches, soepen, ovenschotels, sa-
lades,… je eet zeer gevarieerd bij 
Pan-doro, geen dag is hetzelfde. 
Van maandag t/m vrijdag (tussen 
17.00-18.00 uur) worden verse 

maaltijden aan huis 
bezorgd, altijd heet 
op tafel! De catering 
is in het weekend.

Om klant te worden 
legt Dorothée uit: 
“Eerst kom ik graag 
bij de klant langs 
voor een persoon-
lijk gesprek, om te 
horen wat de wen-
sen zijn. Voor de 
maaltijdservice heb 
ik geen keuzemenu, 
het blijft een verras-

sing wat je krijgt voorgeschoteld, 
maar altijd wordt rekening gehou-
den met de specifieke wensen. Ik 
heb een kennismakingsactie: de 
eerste twee maaltijden zijn koste-
loos. Spreekt het aan en word je 
klant dan betaal je slechts € 10,50 
per maaltijd. Je hoeft niet persé de 
hele week af te nemen.”

Tijdens het bezoek zijn we lekker 
gemaakt door de heerlijke verse 
koffie met abrikozencake. Dat 
smaakt naar meer.

Meer weten? Kijk op de facebook-
pagina van ‘Pan-doro’, bel  naar 
5330244/ 06-26035968 of 
mail  info@pan-doro.nl.  

Warner Bruins

Ugchelen in de steigers
Laatste loodjes van AH verbou-
wing 

Er bestaan vele uitdrukkingen om 
aan te geven dat een klus zo goed 
als af is.  De laatste loodjes wegen 
het zwaarst is daar een van. In de 
lakenindustrie (een wollen stof die 
eerst wordt geweven en vervol-
gens vervilt) werden eeuwen ge-
leden loodjes gebruikt om aan te 
geven wat de kwaliteit was van het 
product. Strenge controle zorgde 
ervoor dat de koper volkomen ver-
trouwde op de gegevens die het 
lood vermeldde. Er werden meerde-
re loodjes aangebracht en de laat-
ste gaf aan dat het de beste kwaliteit 
was, de puik.

De foto op deze pagina geeft het 
laatste loodje weer van de verbou-
wing en de nieuwbouw van de Ug-
chelse AH. En als de voortekenen 
niet bedriegen wordt het uiterlijk een 
puik gebouw. De huidige ingang 
wordt verplaatst  naar de noordzijde 
aan de parkeerplaats. Die parkeer-

plaatsen zullen daar hard nodig zijn.

Hopelijk is de binnenzijde minimaal 
net zo puik als in het vorige pand. 
De inrichting van het pand is nog 
een verrassing. Op de wanden bin-

nen zijn enkele foto’s afgedrukt die 
de betrokkenheid bij Ugchelen aan-
geven. We gaan het allemaal bele-
ven op 29 november.

Foto: Theo Tomassen

Foto: Sven Scholten

De huidige nood in- en uitgang 
Foto: Dirk Reiding
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Herdenkingsconcert Rouwenhorst 
Uitvaartverzorging

Op vrijdag 11 november as. organiseert Rou-
wenhorst Uitvaartverzorging voor de vijftien-
de keer het Herdenkingsconcert in de Grote 
Kerk in Apeldoorn. U bent van harte welkom 
om bij deze avond aanwezig te zijn om samen 
met andere belangstellenden stil te staan bij 
het gemis van een dierbare.

Het belooft een avond te worden met mooie woor-
den en passende muziek met medewerking van: 
Schola Gregoriana Isala, ArtEZ strijkersensem-
ble, Vocal Group Notes, Juul Beerda en Wilbert 
Magré.

Tijdens het concert zal een collecte worden ge-
houden, waarvan de opbrengst ten goede komt 
aan Stichting ALS Nederland. ALS (amyotrofische 
laterale sclerose) is een ziekte van de zenuwcel-

len die vanuit de hersenen de spieren aansturen. 
De oorzaak van de dodelijke ziekte ALS is nog 
niet bekend en een behandeling is er niet. Bij ALS 
vallen je spieren één voor één uit. Na de eerste 
symptomen leven patiënten gemiddeld nog drie 
tot vijf jaar. Stichting ALS Nederland heeft als doel 
onder andere het financieren van wetenschappe-
lijk onderzoek naar de oorzaken en behandeling 
van ALS en het financieren van projecten die de 
kwaliteit van zorg en leven van patiënten en hun 
naasten verbeteren.
Het concert begint om 20.00 uur en de toegang 
is gratis. Als u dit concert wilt bijwonen, kunt u 
een email sturen naar balie@rouwcentrum-rou-
wenhorst.nl of u kunt ons bellen via 055-5414089.  

Wij hopen u en uw naasten op 11 november te 
mogen begroeten.

Opsporing verzocht: Quartel en Becude
Het fotoarchief van Ugchelen-
kenner bij uitstek Hans Boon, is 
ondergebracht bij CODA Archief. 
Ugchelse Yvonne de Vries is be-
zig 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 nog wat meer herinneren. 
Stuur uw reactie naar De Bron 
(ugchelendebron@bronkerk.nl) 
of bel de redactie (zie colofon op 
pagina 2).

Deze keer de staatsiefoto van 
het echtpaar Quartel en Becu-
de. Namen die opduiken in de 
bestuurssamenstelling van het 
toen jonge Ugchelens Belang. 

Riek Quartel (van de gelijkna-
mige wasserij) zong in het koor 
Looft den Heer en zat in de ba-
zarcommissie die geld inzamelde 
voor de bouw van de kerk. Haar 
moeder nam het initiatief om een 
meisjesvereniging op te richten. 
Wie weet meer…

Ali Hanskamp-van Woudenberg 
(86) reageerde op de foto van de 
breiclub van Betsy van Butzelaar 
in de voorgaande Bron. Zijzelf 
is het meisje voor de Sint. Links 
staat Betsy en naast haar An-
nie Groeneveld. Links onderaan 
Truus van Werven en  Gerdie 
van ’t Loo. Rechts van de Sint 
staat een meisje met achternaam 
Koopmans. Rechts van Piet staat 
een groter meisje. Haar achter-
naam was Bonhof of Bomhof.    

De kranten staan er vol van, 
het overvolle aanmeldcentrum 
in Ter Apel. Veel mensen vra-
gen zich  af “wat kan ik doen?” 
Stel je eens voor dat je na een 
lange en zware reis in een, 
voor jou, vreemd land komt, 
zonder familie en vrienden. Je 
spreekt de taal niet, kent de 
gebruiken en cultuur niet en 
je kent helemaal niemand. Je 
verlangt naar rust, veiligheid 
en warmte. 

Om deze nieuwkomers wel-
kom te heten en te leren ken-
nen, organiseert Stichting 
Present de actie Meet & Eat. 
Tijdens Meet & Eat halen gast-
gezinnen uit Apeldoorn enkele 
bewoners op om bij hen thuis 
te komen eten. Een luisterend 
oor en warme aandacht doet 
mensen goed en zorgt voor 
wederzijds begrip. Na het eten 
breng je de mensen weer terug 
naar de opvanglocatie. 

De eerste Meet & Eat was op 
vrijdag 28 oktober. De volgen-
de data zijn: vrijdag 11 novem-
ber, donderdag 24 november 
en donderdag 15 december.

Aanmelden:
www.presentapeldoorn.nl/gast-
gezinnenvoor-vluchtelingen.

Vanuit de werkgroep Jeugd 
zijn er verteltassen gemaakt 
om ouders te helpen bij de ge-
loofsopvoeding. In zo’n tas zit 
een aan de leeftijd aangepaste 
Bijbel, een spel en een boekje. 
Je kunt een paar weken ge-
bruik maken van zo’n tas en 
je kind(eren) kunnen kennis 
maken met een Kinderbijbel 
en een spel. Hopelijk kom je 
in gesprek met je (klein)kind 
en kun je zo geloof doorgeven. 
Ook grootouders mogen zo’n 
tas lenen. 

Hester Altink (tel. 06-
14.93.06.48) is contactper-
soon en via de app kun je met 
haar afspreken om zo’n tas, 
die voor verschillende leeftij-
den is ontwikkeld, op te halen. 

Er zijn op dit moment 6 ver-
schillende tassen beschikbaar. 
Voorbeeld voor peuters: De 
ark met een puzzel en een 
peuterbijbel. 

Ook voor andere leeftijdsgroe-
pen tot 12 jaar zijn deze tas-
sen aanwezig, totaal (nu nog) 
6 verschillende rugzakken

Meet & Eat

Verteltassen
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Verscholen tussen de bossen in 
een zijstraat van de Hulkestein 
ligt de blokhut van de Ugchelse 
Woudlopers. Doordeweeks zit hier 
de BSO Imme Buiten, maar verder 
is het rustig tot de zaterdag komt. 
Dan wordt hier ineens van alles 
en nog wat gedaan. Bij scouting 
weet je één ding zeker en dat is dat 
je elke keer wéér iets anders gaat 
doen. En dat is het mooie! “Het is 
voor ons elke week weer een sport 
om iets nieuws te bedenken en 
onze scouts een nieuwe ervaring 
te laten beleven” aldus Kasper, 
een van de vrijwilligers die hier  
leiding geeft.

Afgelopen weekend moesten de be-
vers (4 tot 7 jaar) een kluis openbre-
ken, de welpen (7 tot 11 jaar) liepen 
een tocht waar zij met walkie talkies 
aan elkaar aanwijzingen moesten 
geven en de scouts (11 tot 15 jaar) 
en explorers (15 tot 18 jaar) gingen 
solderen en radiocontacten maken. 
In de middag zochten de groepen 
samen naar ingrediënten voor een 
toverdrank.

JOTA JOTI 
(Jamboree On The Air / Internet)
Op 15 oktober was het extra druk. Het 
derde weekend van oktober is voor 
scouting namelijk speciaal. Over de 
hele wereld proberen scoutinggroe-
pen die meedoen aan de Jamboree 
On The Air dan radiocontact met el-
kaar te maken. Dit doen ze met zend-
masten die staan op zelfgebouwde 
constructies van hout en touw. De 
JOTA is ook uitgegroeid met extra 

activiteiten, zoals de Jotihunt. Hier 
strijden scoutinggroepen in Gelder-
land tegen elkaar om zoveel mogelijk 
punten te verdienen. Dit deden ze 
door knutselopdrachten te maken en 
door puzzels op te lossen waarmee 
ze de vossen konden vinden. Die 
vossen zaten verstopt in heel Gel-
derland. Dit jaar was het thema Harry 
Potter, wat duidelijk te zien was aan 
de rode stoomtrein midden op het 
veld. Naast het organiseren van de 

activiteiten voor de jeugdleden is er 
door de 18-plussers dus flink gepuz-
zeld, geknutseld en gezonden (tot in 
Tunesië).

Waterloopleinmarkt
De Ugchelse Woudlopers zijn wel 
eens bij evenementen in het dorp te 
zien. Zo hebben de explorers een tijd-
je terug meegeholpen bij de Water-
loopleinmarkt. Daarvoor ontvingen zij
een bedrag. Deze opbrengst is ge-

gaan naar twee potjes:
1. Een potje voor de aanschaf van 
nieuw materiaal (denk aan pionier-
touw, balken, etc).
2. Een potje voor hun zomerkamp 
XXL. Dit is een heel groot en gaaf 
kamp van de explorers waarvoor ze 
met verschillende acties ook geld pro-
beren op te halen.

Foto’s Meta Vermeulen; 
Tekst: Theo Tomassen.

Kennismaken met scouting anno 2022
UGCHELSE WOUDLOPERS
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Mijn bewondering voor de re-
gering neemt met de dag toe. 
Niet dat ik een grote fan van 
Rutte c.s. ben. Het gaat mij om 
het feit dat je dit vak wilt uit-
oefenen. Naast het ‘geroepen’ 
voelen, iets willen doen voor 
het vaderland, het een eer vin-
den gevraagd te worden, zal  
een zekere vorm van trots ook 
mee spelen. Toch, wie wil er nu 
nog minister of staatssecreta-
ris worden? De bedreigingen, 
haatmails, intimidaties en aan-
vallen op de persoon zullen het 
werk er niet leuker op maken. 
Continu bewaakt te moeten 
worden, de impact op je gezin, 
wie wil dit nog?  Het salaris zal 
het enigszins vergoeden, maar 
menigeen kan in het bedrijfsle-
ven meer verdienen. 

Bij elk probleem, misstand of 
crisis, wordt de overheid opge-
roepen in te grijpen. Of je een 
doosje open kunt trekken met 
oplossingen. Al gauw is ‘Us 
aller heit’ de boosdoener. We 
leven in een samenleving waar 
alles met alles samenhangt en 
menigeen al gauw denkt bena-
deeld te worden. De oorzaak 
van veel problemen denkt men 
te kunnen herleiden tot in het 
verleden genomen besluiten; 
te lang heeft de overheid dit of 
dat. Of we nooit zelf achteraf 
spijt hebben van een beslis-
sing. Bijna de helft van de hu-
welijken loopt spaak…..

‘Met de kennis van nu’ is het 
makkelijk praten. Gelukkig le-
ven we in een land waar vrije 
verkiezingen zijn. Waar ik nog 
steeds geloof dat de gekozen 
overheid tracht ten dienste te 
staan van de burger. Niet ieder-
een zal dat zo ervaren, maar 
daarvoor hebben we een 2e 
Kamer om toe te zien of alles 
volgens de regels verloopt. 
Tenminste… als ze hun werk 
goed doen en beseffen waar-
voor ze gekozen zijn. Helaas 
zijn de hardste schreeuwers 
vaak de mensen die aan de 
kant staan. 

J.F. Kennedy zei ooit: 
‘Vraag niet wat het land voor 
jou kan doen, maar wat jij kunt 
doen voor jouw land’.

Overheid

Kastjes
OOK UGCHELEN

In een vorig nummer van De 
Bron werd al eens geschreven 
over minibiebs. In Ugchelen zijn 
ze niet te missen. Het lijkt wel 
een hobby te worden voor een 
aantal Ugchelenaren. En die 
hobby heeft nog uitbreiding ge-
kregen. Aan de Derk Kamphuis-
weg staat een kastje met weg-
geefspullen. Daarover werd u al 
eens geïnformeerd in De Bron. 
Een dankbaar initiatief in deze 
onzekere tijden.

Bedankt! Jullie hebben ervoor 
gezorgd dat ik mijn hobby nu 
moet stoppen. Ik sluit mijn 
kastje.

Die tekst stond op een kastje 
aan de Veldekster. Er stonden 
potjes jam en er lagen bollen 
wol in. Ria heeft er twee jaar 
hobbyproducten in kunnen 
plaatsen. Maar vandalen had-
den de wol eruit gehaald en 
door de hele buurt afgerold en 
in bomen en planten gehangen. 
Er ligt nu enkel nog een een-
zame dennenappel in. Mogelijk 
pakt ze t.z.t. haar hobby nog 
wel weer eens op. Al wordt dan 
het kastje ‘s avonds wel leegge-
haald op ‘gevoelige momenten’. 
Het lege kastje blijft voorlopig 
nog zo staan. 

Gelukkig hebben we ook nog 
Anemijn. Zij startte aan de Brou-
wersmolenweg met een kastje 
in het voorjaar van  2021. Zij 
houdt van planten en stekjes. 

Dat zette haar aan het denken 
en aan het werk. Haar man Tom 
mocht een mooi kastje timme-
ren. Daarin plaatste ze potjes 
(uit de kringloop) met stekjes. 
Zo’n potje was te koop voor 1 
Euro. Vooral in coronatijd kwa-
men er veel wandelaars langs, 
die het kastje en de inhoud 
bewonderden. Anemijn schonk 
ook stekjes aan scholen voor 
de biologieles. De kast is gevuld 
met stekjes van begin maart tot 

eind oktober, omdat de tempe-
ratuur dan hoger is dan 10 gra-
den. In de winter was vogelvoer 
een alternatief.

En nu maar hopen dat vanaf 
november de temperatuur bo-
ven de 10 graden blijft. Al was 
het maar vanwege de extreme 
gasprijzen.

Tekst en foto’s: Theo Tomassen
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