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Zondagmiddag 18 december a.s. 
is er een kerstviering in de Duiker.
Alle senioren in Ugchelen worden 
van harte uitgenodigd voor deze 
middag. Elkaar ontmoeten, samen 
zingen, luisteren en genieten van 
een heerlijk kerstdiner. Ook ko-
men de midwinterhoornblazers uit  
Ugchelen een presentatie geven 
over de oude traditie van de mid-
winterhoorn.

Vanaf 15.30 uur bent u welkom en 
is er koffie of thee met iets lekkers. 
De eindtijd is ongeveer 19.00 uur.
Heeft u geen vervoer, laat dit dan 
bij opgave even weten, dan wordt 
u opgehaald.

U kunt zich opgeven tot 13 decem-
ber bij Bert en Willy Brink, tel. 055-
5330694 of bij Ans van Amersfoort, 
tel. 06-55588273.

De kosten voor deze middag zijn 
€15,00 inclusief 2 drankjes en kof-
fie of thee.

U bent van harte welkom.

Brokkelviaduct?

Hoera Herfst

‘Herfstimpressie’, olieverf op doek door Warner Bruins (2021)

Kerstviering Senioren

Ugchelse tanka
blad dwarrelt omlaag
de wind is aan het dollen
zelfs de zon wordt speels
haar licht verlaat de kruinen
en dartelt in het rond

Nico van Dam

Kerk op Schoot
Zondag 6 november was er weer een Kerk op Schoot viering met dominee Beer.

De kinderen genoten van het verhaal van Jona en mochten zelf hun poppetje in het water gooien.  
Aan het einde van het verhaal spuugde de grote vis met hulp van de kinderen “Jona” in het zand.

Het was een vrolijke, gezellige viering.
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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
Warner Bruins, tel. 5416403
Eindredacteur volgende Bron:
Nico van Dam, tel. 3124044
Fotograaf van deze Bron: 
Johan van Veen, tel. 5062373
Fotograaf volgende Bron:
Theo Logtenberg, tel. 5336253
Volgende Bron verschijnt op 30 nov
Kopij via: ugchelendebron@bronkerk.nl 
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 21 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
Marja de Winter, tel. 06-14479822
  
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

Geef licht
Van 21 t/m 26 november orga-
niseert Kerk in Actie een lan-
delijke huis-aan-huiscollecte 
voor vluchtelingenkinderen in 
Griekenland. Hun nood is on-
verminderd hoog. Kerk in Actie 
gunt hen een beter leven en 
komt daarom in actie. Doe met 
ons mee! Wachten, wachten en 
nog eens wachten. Erger dan de 
gammele tenten, de kou en de 
honger is voor vluchtelingen het 
uitzichtloze wachten, soms wel 
jarenlang. Vluchtelingenkinde-
ren in Griekenland maken mee 
wat geen enkel kind zou mogen 
meemaken, omdat ze nergens in 
Europa welkom zijn. Wij gunnen 
hen een beter leven! Daarom 
houdt Kerk in Actie van 21 t/m 26 
november 2022 een landelijke 
huis-aan-huiscollecte. 
In Ugchelen zetten bijna 30 col-
lectanten zich in om deze collec-
te tot een succes te maken. 

Een jaarlijks terugkerend feno-
meen bieden wij u ook nu weer 
aan: de overheerlijke specu-
laastaarten, voor €7,00 per stuk.

Met de aanschaf ervan onder-
steunt u het werk van s’Heeren-
loo en het diaconale project 
Casa Speranta.

Verkooppunten: de Bronkerk en 
Autobedrijf Van As,  
Hattemse Beek 61

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
wo 16 nov    2 Kon. 11:1-20

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 
Kerkdienstgemist.nl. 
Een link hiervoor staat op de website 
van de OLV. 
Randerode: alleen toegankelijk voor 
bewoners en dienstdoende vrijwilli-
gers.
  
Zaterdag 19 november 
ONZE LIEVE VROUWEKERK.
16.30 uur: Gebedsviering; diaken Ro-
nald Dashorst, m.m.v. Con Passione

Zondag 20 november 
BRONKERK
10.00 uur: ds. Eline van Iperen; 
gedachtenisdienst

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

Zaterdag 26 november 
ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur: geen opgave ontvangen

Zondag 27 november
BRONKERK
10.00 uur: ds. Wim Kievit; Apeldoorn
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering; pastor 
Sebastian Gnanapragasam M.S.F.S 
m.m.v. Lucente

Diaconale collecten Bronkerk
20 november: Eigen diaconie
27 november: Kerk in actie; 
Werelddiakonaat

Uitgangscollecten:
november en december: 
Voedselbank

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

‘Zoals een boom 
geplant aan helder water

zo is de mens 
die op de Heer vertrouwt’

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

Speculaastaarten

UIT DE BIJBEL

Voedselbank in November
In de maand November sparen we voor de Voedselbank Koffie, thee, suiker, houdbare 

melkproducten, kruid en/of pepernoten. Ook andere houdbare producten zijn altijd welkom. 
De producten voor de voedselbank kunt u brengen in de kerk, daar staat een mand. 

Ook door de week zijn er overdag en in de avond activiteiten in de kerk en u kunt dan ook 
artikelen voor de voedselbank brengen. 

Alvast hartelijk bedankt.
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Wijzigingen in APV
Voorgenomen wijzigingen 
Algemene Plaatselijke 
Verordening
Het college van burgemeester 
en wethouders van Apeldoorn is 
voornemens om aan de gemeen-
teraad een aantal wijzigingen in de 
Algemene Plaatselijke Verordening 
2014 (APV) voor te stellen. Omdat 
er zo ongeveer permanent lande-
lijke en lokale ontwikkelingen zijn 
wordt de APV met enige regelmaat 
gewijzigd. Dit gebeurt normaal ge-
sproken zo`n twee keer per jaar.

In het op 28 oktober gepubliceerde 
voorstel staan een aantal wijzigin-
gen en uitbreidingen die ook voor 
Ugchelen van belang zijn. Naast 
aanpassing van de regelingen 
rondom het mogelijk maken van 
een maximum aantal honden dat 
onaangelijnd door een hondenuit-
laatservice op aangewezen plek-
ken mag worden uitgelaten, onthef-
fingen op het fietsparkeerverbod in 
de binnenstad en enkele techni-
sche wijzigingen vooruitlopend op 
het invoeren van de nieuwe omge-
vingswet, zijn de volgende onder-
werpen noemenswaardig:

Deelfietsen, -bromfietsen, -scoo-
ters en –stepjes
Het zal u niet zijn ontgaan dat sinds 
een jaar of twee ook in Ugchelen 
geregeld deelscooters en deelfiet-
sen zijn te zien. De dorpsraad heeft 
hierover de laatste tijd een aantal 
vragen en opmerkingen ontvan-
gen. Het gaat dan veelal om de 
vraag hoe dit fenomeen eigenlijk 
is geregeld, en vooral de regelin-
gen rondom het stallen van deze 
vervoermiddelen op de stoep. Tot 
nu toe kende de APV alleen een 
algemene regel die het verbiedt om 
fietsen en bromfietsen buiten de 
aangewezen plekken te stallen als 
dit overlast veroorzaakt. Met de op-
komst van het zogenaamde deel-
vervoer is ook Apeldoorn nu toe 
aan het stellen van duidelijkere re-
gels. De verwachting is dat in 2023 
ook deelstepjes op de Nederlandse 
openbare weg zullen worden toe-

gelaten. Het college van B&W stelt 
nu voor om het mogelijk te maken 
om specifieke plekken aan te wij-
zen waar deze deelvervoermid-
delen mogen worden geplaatst of 
juist niet mogen worden geplaatst. 
Daarnaast is men voornemens om 
een vergunningenstelsel in te voe-
ren. Daarmee kan een maximum 
aan het aantal aanbieders worden 
gesteld en kunnen aanvullende 
eisen worden gesteld als het gaat 
om aan het aantal voertuigen, de 
periode en de plaats van aanbie-
den. De voorstellen zijn gelijk aan 
de regelingen zoals die onlangs in 
Rotterdam, Groningen en Zwolle 
zijn ingevoerd.

Opruimen paardenpoep
Onder andere op basis van een 
aantal klachten uit Ugchelen stelt 
het college van B&W voor om een 
opruimplicht voor paardenpoep in 
de APV op te nemen. Als de uit-
werpselen van een paard op de 
openbare weg blijven liggen,  kan 
dit voor overlast en gevaarlijke si-
tuaties zorgen. In de praktijk zal 
het niet altijd op een veilige manier 
mogelijk zijn om de poep meteen 
op te ruimen. Vandaar dat in het 
voorstel staat dat de uitwerpselen 
zo spoedig mogelijk, maar in ieder 
geval binnen zes uur moeten wor-
den opgeruimd. Het nieuwe artikel 
in de APV maakt het mogelijk om 
het niet op tijd opruimen te kunnen 
beboeten.  Hiervoor moet echter 
wel sprake zijn van een heterdaad 
situatie waarbij de betrokken ruiter 
of koetsier bekend moet zijn. Met 
een beetje goede wil zal het toch 
niet meteen tot beboeten hoeven 
te komen. Als de betrokkenen van 
goede wil zijn moet het mogelijk 
zijn om werkbare afspraken te 
maken voor de plekken waarop dit 
probleem herhaaldelijk speelt.

Maak gebruik van de mogelijk-
heid tot inspraak
Het concept-raadsbesluit is voor 
inspraak vrijgegeven. U kunt bin-
nen een periode van vijf weken 
vanaf 28 oktober 2022 uw op- of 

aanmerkingen op de voorgenomen 
wijzigingen van de APV kenbaar 
maken. De stukken zijn in te zien 
op www.apeldoorn.nl/apv of op het 
stadhuis. Tijdens de periode waar-
in de stukken ter inzage liggen kan 
iedereen een zienswijze geven. U 
kunt uw zienswijze per e-mail stu-
ren naar e.niezen@apeldoorn.nl  of 
u stuurt een brief naar het college 
van burgemeester en wethouders, 
afdeling juridische zaken, ter at-
tentie van de heer E.L. Niezen, 
postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, 
onder vermelding van ‘zienswij-
ze conceptvoorstel 21e wijziging 
APV’. De zienswijzenbrief moet 
door u ondertekend zijn en ten min-
ste uw naam, adres en woonplaats 
en indien mogelijk ook uw telefoon-
nummer bevatten.

Het is de tijd van pepernoten, gedichten schrijven en surprises maken. Maar ook van uitstapjes naar tuin-
centra in kerstsfeer. De dagen worden steeds korter en de wintertijd is ingegaan. Het einde van het jaar 
komt met rasse schreden dichterbij. Wat vliegt de tijd! De Dorpsraad maakt zich op voor het nieuwe jaar, 
maar heeft ook voor dit jaar nog wat leuks in petto. Wilt u daarvoor vrijdag 9 december alvast in uw agen-
da zetten? Want dan houdt de DR een informatieve avond in Ugchelens Belang over verschillende actuele 
onderwerpen. Er is al contact gelegd met een aantal sprekers en we zullen de agenda voor deze avond zo 
spoedig mogelijk delen.

Verder in deze Bron weer een aantal informatieve artikelen vanuit de diverse thema’s en een tweede oproep 
voor het aanmelden van kandidaten voor de Dorpsprijs. Veel lees plezier!

Nieuws vanuit de Dorpsraad 

Dorpsprijs 2022
(herhaalde oproep)

Zoals in de vorige Bron al aangekon-
digd is, wordt de Dorpsprijs Ugchelen 
tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de 
Dorpsraad en UB uitgereikt in janu-
ari 2023. De commissie ‘Dorpsprijs 
Ugchelen’ roept u nogmaals op 
om dorpsgenoten voor te dragen 
die in uw ogen de Dorpsprijs 2022  
verdienen.

Kent u in uw omgeving iemand of 
een groep die zich al jaren met hart 
en ziel haeeft ingezet en ook in 2022 
nog steeds inzet voor het leefbaar 
maken van ons dorp? En vindt u dat 
die persoon of groep de Dorpsprijs 
2022 verdient, dan kunt u die voor-
dragen bij de Commissie Dorpsprijs.

U kunt uw, met feiten onderbouwde, 
voordracht voor 5 december sturen 
naar: Wilma van Wijk, secretaris van 
de Commissie Dorpsprijs Ugchelen, 
email: m.vanwijk1@chello.nl

Bankjes met QR code
Zoals we al eerder schreven zijn we 
bezig met een project om een aan-
tal bankjes te plaatsen in Ugchelen 
voorzien van een QR code. Met 
deze QR code kan de bezoeker naar 
een verhaal luisteren over waarom 
er een bank staat op die bijzondere 
plek. Inmiddels heeft de Dorpsraad 
een aantal ontwerpen voor banken 
ontvangen. Tijdens de Dorpsraad 
vergadering van 21 september was 
er een medewerkster van de afdeling 
Cultuur en Erfgoed van de Gemeen-
te Apeldoorn aanwezig. Zij houdt 
zich met name bezig met erfgoed in 
de buitenruimte en zou graag dit pro-
ject in Ugchelen in gezamenlijkheid 
met de Gemeente willen oppakken. 
Vanuit de Dorpsraad wordt alle be-
schikbare informatie verzameld en 
zal er een afspraak worden gemaakt 
voor een gesprek om de samenwer-
king meer vorm te geven. 

Vandalisme in park 
De Goudvink
In het weekend van 5 en 6 novem-
ber hebben vandalen waarschijnlijk 
met een stuk zwaar vuurwerk  de 
afvalbak tussen twee bankjes aan 
het begin van het park opgeblazen. 
Dit vandalisme is door de Dorps-
raad gemeld bij de wijkagent en de 
gemeente. 
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De € 190,-- energiecompensa-
tie is voor iedereen beschikbaar 
maar niet iedereen heeft die no-
dig. ‘Apeldoorn geeft warmte’ 
maakt het mogelijk (een deel van) 
dit bedrag te schenken aan an-
dere inwoners van de gemeente 
Apeldoorn die het financieel moei-
lijk hebben. Omdat we geloven in 
verbondenheid tussen mensen.

Het Christelijk Noodfonds 
Apeldoorn van de gezamenlijke 
kerken (CNAP), energiecoöperatie 
deA en Stimenz zorgen  ervoor dat 
100 % van de giften terecht komt 
bij de mensen die het goed kunnen 
gebruiken. Jij kunt daarvan verze-
kerd zijn. Daarbij wordt er per per-
soon gekeken wat nodig is. Geld 
voor boodschappen? Gordijnen te-
gen de tocht? Vervanging van een 
energieslurpende koelkast? Door 
deze actie ontvangen mensen ook 
advies en praktische hulp om ener-
gie te besparen. Dat is goed voor 
de langere termijn. 

Een gift geven kan via de ANBI-
rekening St. Christelijk Noodfonds 
Apeldoorn, NL 51 RABO 0319 
7141 44  onder vermelding van 
Apeldoorn geeft warmte of scan 
de QR-code.

Apeldoorn geeft warmte
Laat niemand in de kou 
staan deze winter, geef je 
€ 190,- een goed doel. Leegte

OVERWEGING

Wie een geliefde aan de dood verliest krijgt te ma-
ken met leegte. In huis: die ene stoel die leeg blijft, 
een lege plek op tafel waar anders zijn/haar bordje 
lag, een onbeslapen bed, stilte waar anders zijn/haar 
stem klonk…… En leegte in je hart: alsof er een gat 
in zit, een stuk uit is. Want: nooit meer samen. 

Goedbedoeld klinkt dan soms: “Je moet proberen die 
ander los te laten. Hij/zij is immers bij God in goede 
handen. Probeer de leegte van zijn/haar afwezigheid 
maar te vullen, met wat dan ook, dan doet het niet 
zo’n pijn. Je moet immers verder?”

Hoe goed bedoeld ook, ik kan niet geloven dat dit 
troostend is en mensen verder helpt. Omdat het m.i. 
niet kan: de leegte van iemands afwezigheid bevre-
digend vullen. En omdat pogingen om het toch te 
proberen geen recht doen. Niet aan de overledene, 
niet aan jezelf als rouwende, en ook niet aan wat jul-
lie samen hadden. 
– Het doet geen recht aan de overledene: moet hij/zij 
soms zo gauw mogelijk vergeten worden? Was hij/
zij dat waard? 
– Je doet er jezelf als rouwende geen recht mee. 
Verdriet en gemis mogen gevoeld worden!
– En het doet geen recht aan de band die er was 
tussen jou en die ander. Want die blijft, ook al is die 

ander gestorven. Juist in het voelen van leegte/ge-
mis – hoe pijnlijk ook – is de band met die ander voel-
baar, juist daarin kun je die ander nog “tegenkomen”, 
en de liefde voor die ander voelen. Waarom zou je 
dan proberen de leegte zo snel mogelijk te vullen? 

We mogen geloven dat God helpt. Niet bij het zo snel 
mogelijk vullen van de leegte, maar juist bij het leeg 
houden van de leegte. En bij het bewaren van de 
band die er was. God wil immers dat er recht gedaan 
wordt aan zijn mensenkinderen, aan de levenden én 
aan de doden?

Je hoeft je overleden geliefde niet definitief los te 
laten, het gaat erom hem/haar anders te leren vast-
houden. Dat lukt alleen als je de pijn van leegte/
gemis durft te aanvaarden en doorléven. Het onder 
ogen zien van de mooie dingen van vroeger zijn 
daarbij geen doorn in het vlees, maar een kostbaar 
geschenk dat je met je mee draagt.

Ooit zal dankbaarheid de pijn van de herinnering ver-
anderen in stille vreugde. Dankbaarheid om het heb-
ben mogen leven met en liefhebben van deze mens.

Ds Eline van Iperen.

Voor wie steek jij een lichtje aan?
Vrijdagavond 18 november is de 
Bronkerk open voor iedereen, 
Bronkerker of niet, om een gelief-
de te gedenken die gestorven is.
Tussen 19.00 en 20.00 uur kunt u:
- binnen lopen in een verwarmde 
en sfeervol verlichte ruimte,
- een plekje zoeken en stilletjes de 
gedachten laten gaan,
- een kaarsje aansteken voor een 
dierbare die er niet meer is,
- dat kaarsje een mooi plekje ge-
ven in de kerk – en er een kaartje 
bij te zetten met de naam en sterf-
dag van de overledene.
‘s Zondags erna zullen we die 
kaarsjes in een speciale gedach-
tenisdienst opnieuw aansteken en 
de naam van de overledene daar-
bij noemen. 

Bent u verhinderd, en wilt u toch 

graag dat de naam van uw dierba-
re overledene in de gedachtenis-
dienst wordt genoemd en er voor 
hem/haar een kaarsje wordt aan-
gestoken? Dat kan! Bel of mail mij 
dan: 8438214, predikantEI@bron-
kerk.nl  Vermeld in het berichtje de 
naam én de sterfdag van degene 
voor wie u een kaarsje wilt laten 
aansteken.

Ds Eline van Iperen.

Gezocht: Vrijwilligers “Levend Kerstverhaal“
Ook dit jaar organiseren we van-
uit de Bronkerk weer een Levend 
Kerstverhaal. Een buiten-activiteit 
in en voor het dorp. Bedoeld voor 
jong en oud, en rolstoelvriendelijk. 
In het donker, maar sfeervol ver-
licht. Groepjes mensen zullen een 
bijzondere reis maken, vol verras-
sende ontmoetingen die het kerst-
verhaal tot leven zullen brengen.

Dit alles gaat plaatsvinden op za-
terdag 17 december, vanaf 16.30 
uur. 

De voorbereidingen zijn in volle 
gang. Wie vindt het leuk om als 
vrijwilliger mee te doen en dit Le-
vend Kerstverhaal voor Ugchelen 
mogelijk te maken? We hebben 
mensen nodig die één van de 
personages uit het verhaal willen 

spelen, die dus verkleed en met 
een door ons geschreven tekst 
hun plek innemen op de route. We 
hebben ook mensen nodig voor al-
lerhande hand- en spandiensten, 
bij de opbouw ‘s middags, tijdens 
het spel en na afloop bij het oprui-
men.

Je kunt je (tot uiterlijk 1 december) 
als vrijwilliger opgeven bij mij:
predikantEI@bronkerk.nl of 055-
8438214. Graag vermelden wat je 
wilt: een rol als speler, of een taak 
als hand- en spandienstverlener.

In de volgende Bron volgt informa-
tie over hoe je als deelnemer mee 
kunt doen aan het Levend Kerst-
verhaal.
 

Ds Eline van Iperen
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Bij Diavo mini/jeugdvolleybal 
hebben we prachtige volley-
balweken gehad. 12 kinderen 
hadden zich aangemeld voor 
Sport van de Maand. Zij moch-
ten 3 x gratis meetrainen met 
de mini’s. Vol enthousiasme 
hebben ze kennisgemaakt 
met de basisprincipes van het 
volleybal. De laatste training 
hebben we een echt toernooi 
gehouden. Prachtig om te zien 
dat de kinderen zoveel plezier 
hadden in het spel en met el-
kaar. Iedereen is naar huis ge-
gaan met een mooi aandenken 
en de uitnodiging om nogmaals 
3 x gratis mee te trainen. 

Mochten er in Ugchelen en om-
geving meer kinderen zijn die 
zin hebben om een aantal keer 
vrijblijvend mee te trainen, 
meld je dan aan via tcjeugd@
diavo.nl. We hebben op dit 
moment plaats voor kinderen 
van 6/7 tot en met 11/12 jaar 
op elk niveau. Of meld je aan 
voor de Sport van de maand in 
december. 

Volleybalvereniging Diavo 
heeft naast de mini-afdeling, 
ook een afdeling A/B-jeugd, 
damescompetitie, herencom-
petitie en recreantenteams. 
Ook bij deze afdelingen bent 
u van harte welkom om vrij-
blijvend een aantal keer mee 
te trainen. Hiervoor kunt u een 
e-mail sturen naar secretaris@
diavo.nl

Kent U de Petite Galerie? Het 
is onze Ugchelse kunstgalerie 
die steeds wisselende collec-
ties toont van kunstenaars uit 
het land. 

Dit keer exposeert er het echt-
paar Gerry en Jan Ellenbroek.
In de komende periode, van 5 
november tot en met 4 febru-
ari 2023, exposeert de Petite 
Galerie hun werken: beelden 
van hout, brons, steen en gips, 
olieverfschilderijen, engeltjes 
en de zgn. ‘Last of living Art’ 
beelden. Die laatste objecten 
zijn, zeer kleurrijk beschilder-
de, natuurlijke houtvormen. 
Er zijn kleine en grote kunst-
werken, die tegen betaalbare 
prijzen te koop zijn. U vindt de 
Petite Galerie aan de Ugchel-
seweg 38. 

De toegang is gratis. Als u bui-
ten aan de grote hangende bel 
trekt, doet Cathy u open. Of u 
belt haar op 06-44 316 685

Jeugdvolleybal Diavo

Succesvol verlopen
WATELOOPLEINMARKT

Petite Galerie

Op zaterdag 5 november or-
ganiseerde de Werkgroep 
Waterloopleinmarkt de eerste 
najaarsmarkt  na de corona pe-
riode. En wat voor markt!

Op vrijdagmorgen voor de markt 
stonden de medewerkers al 
vroeg klaar om te starten met 
inrichten en klaarzetten van 
alle spullen. Uit de kelder wor-
den alle goederen die daar de 
afgelopen periode klaargezet 
zijn naar de tafels gebracht en 
veel handen hielpen met uit-
pakken en inrichten.  Om negen 
uur gingen de deuren open.                                                                                                                                            
Een gestage stroom van ko-

pers stroomde de hele dag het 
gebouw in en uit. Heel veel 
goederen werden verkocht en 
tassen vol werden er ingeladen. 
Mooi speelgoed en kerstartike-
len, maar ook de andere spullen 
vonden gretig aftrek. Er heerste 
een gezellige sfeer. De winna-
res van de verloting ging blij 
naar huis met een tegoedbon 
voor een diner voor twee. 

Aan het einde van de markt 
kwam een grote groep vrijwil-
ligers helpen om het gebouw 
weer netjes te maken. Toen 
werd de opbrengst van de ver-
koop bekend gemaakt: een ge-

weldig bedrag van 5400 euro. 

De werkgroep dankt iedereen 
die het afgelopen jaar onze 
markten heeft bezocht en heeft 
meegewerkt, en hoopt dat we 
weer op u mogen rekenen het 
komende jaar. De data voor 
2023 staan al op de Bronkerksi-
te zodat u ze in uw nieuwe agen-
da kunt 
zetten. 

Tot die tijd 
tot ziens 

Foto: Theo 
Logtenberg
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De vernieuwde én flink uitgebreide 
Albert Heijn Van den Heuvel opent 
dinsdag 29 november feestelijk de 
deuren. Klanten kunnen rekenen 
op een groter assortiment aan ver-
sproducten. Het pand biedt ook 
een nieuw onderkomen voor slijterij 
Gall & Gall.

Supermarkteigenaar Pedro van 
den Heuvel kijkt terug op vijf ener-
verende jaren. Een lang traject van 
plannen, ontwerpen, slopen en 
bouwen wordt straks afgerond.

In 2013 nam hij de toenmalige 
C1000-supermarkt over van zijn 
vader André. Onder de vlag van 
Albert Heijn heeft de winkel aan de 
Molecatenlaan zich verder ontwik-
keld. De wens om uit te breiden, 
werd steeds urgenter. Het kopen 
en slopen van het witte pand aan 
de Bogaardslaan, maakte de weg 
vrij voor een grote uitbreiding. De 
winkelvloer wordt bijna verdubbeld: 
van 900 naar 1700 vierkante meter.

De realisatie van de tijdelijke in-
gang was wel even wennen voor 
Ugchelenaren. Deze tijdelijke si-
tuatie duurt nog tot en met vrijdag 
18 november, want daarna gaan 
de deuren dicht voor de échte 
verbouwing. Vanaf dinsdag 29 no-
vember (11.00 uur) heeft Ugchelen 
een compleet nieuwe Albert Heijn, 
volgens de ‘Echt Vers’-formule. 
Klanten stappen dan als het ware 

een ‘markthal’ binnen. “De beleving 
van het winkelen gaat een grotere 
rol spelen. Denk daarbij ook aan 
proeverijen en demonstraties”, licht 
Van den Heuvel toe. “Het interieur 
heeft straks de kleuren van nu, met 
een taupe-kleurig plafond en zwar-
te spots.” Over het assortiment ver-
telt hij: “We krijgen er in totaal zo’n 
6000 artikelen bij, vooral verpakte 
versproducten: brood, groenten en 
fruit, vlees, vis en vega. Daarnaast 
bieden we meer verspakketten, 
streekproducten en delicatessen. 

Ook het aanbod van bewuste 
voeding, zoals biologische en glu-
tenvrije producten, wordt een stuk 
groter. En er komt meer ruimte 
voor gekoelde frisdrank, bier en 
wijn.” Onder de glazen ‘dakjes’ aan 
de Molecatenlaan komt de bakke-
rij-afdeling, met vlak daarnaast een 
koffietafel.

Qua service biedt de winkel meer 
ruimte voor zelfscannen en het 
afhaalpunt van Bol.com. Verder 
komen er veertig parkeerplaatsen 
bij, rondom het pand. Het eenrich-

tingsverkeer vanaf de Molecaten-
laan blijft behouden.

Het gebouw met bakstenen en veel 
glas krijgt overigens nog een groe-
nere uitstraling. Zo worden er nog 
beukenhagen geplant op het ‘tus-
senstuk’, krijgt de Bogaardslaan 
Italiaanse laurier, en wordt de en-
tree opgefleurd met blauwe regen.

De passage bevat illustraties van 
typisch Ugchelse iconen, gemaakt 
door oud-medewerker Roel Steen-
bergen. Ook zijn er foto’s te zien 
van de drie generaties van het fa-
miliebedrijf.

De ouders van Van den Heuvel 
legden dit jaar de eerste steen. 
Zijn kinderen Lize (10) en Tijn (13) 
zullen straks het lintje doorknip-
pen. “Dat zal best een emotioneel 
moment worden”, verwacht de su-
permarkteigenaar. “Prachtig dat we 
begin december meteen zo kunnen 
uitpakken met onze kerstwinkel.”

Tekst: Simon Haverschmidt, 
Foto: Johan van Veen

Vers assortiment in de spotlights
OPENING ALBERT HEIJN

Vernieuwde kringloopwinkel weer open
DORCAS REGIOCENTRUM

De kringloopwinkel van Dorcas is 
weer open voor bezoekers. Het Re-
giocentrum aan de Laan van Wes-
tenenk was een aantal maanden 
gesloten. Die tijd is gebruikt voor 
re-styling van de winkel, en organi-
satorische vernieuwing. Donderdag 
24 november is de officiële herope-
ning.

Dorcas is een christelijke organisa-
tie, die noodhulp biedt aan mensen 
in Oost-Europa, Oost-Afrika en het 
Midden-Oosten. Drie jaar geleden 
opende de organisatie het Regiocen-
trum in Apeldoorn, vlak om de hoek 
bij Ugchelen. Dat was in meerdere 
opzichten bijzonder: het was het eer-
ste Regiocentrum van Nederland, 
voor de bevoorrading van meerde-
re Dorcas-winkels. Bovendien werd 
er een taalcentrum geopend, waar 
statushouders de Nederlandse taal 
leerden. Dankzij de inzet van een 
grote groep bevlogen vrijwilligers, 
werd de winkel al gauw geliefd on-
der een trouwe groep klanten. Dor-
cas Apeldoorn werd door vrijwilligers 
ook wel ‘de Rolls Royce onder de 
kringloopwinkels’ genoemd. Enkel 
schone en onbeschadigde spullen 
vormen het aanbod.

Dit jaar ontstond echter onrust bin-

nen de lokale organisatie. Het be-
stuur en diverse vrijwilligers stapten 
op wegens onenigheid, en er werd 
‘pas op de plaats’ gemaakt met het 
Regiocentrum. Inmiddels is de lucht 
weer geklaard. 

Jan Jacob Hoefnagel, landelijk Dor-
cas-woordvoerder, legt uit: “Vrijwilli-
gers gaven aan dat ze graag meer 
betrokkenheid willen vanuit de orga-
nisatie in Almere. Daarom hebben 
we een nieuw bestuursmodel ont-
wikkeld. Een formulemanager is nu 
één op één betrokken bij het nieuwe 
kernteam.”

Hoefnagel benadrukt dat het vorige 
bestuur uit eigen beweging is opge-
stapt. “We zijn heel dankbaar voor 
alles wat ze hebben gedaan, ook tij-
dens de roerige coronatijd en met de 
nevenactiviteiten.”

Hij doelt daarmee ook op het taal-
centrum, dat overigens niet meer 
terugkeert. “Dat heeft te maken 
met een veranderende rol van de 
gemeente rond de inburgering van 
statushouders. We zijn nu in gesprek 
met de gemeente over hoe wij hen 
tot dienst kunnen zijn. Dat kan ook 
op een ander maatschappelijk vlak 
zijn.”

Klanten van het Regiocentrum kun-
nen rekenen op een vernieuwde 
kringloopwinkel. Het logo en de huis-
stijl zijn vernieuwd. Het verhaal van 
Dorcas komt nu ook duidelijker naar 
voren, via foto’s en borden. Want, 
benadrukt de woordvoerder: “Dorcas 
is méér dan alleen een kringloopwin-
kel. De winkels dragen bij aan onze 
missie: noodhulp en wederopbouw.”

De organisatie is ‘heel trots en blij’ dat 
het Regiocentrum weer open kan. 
Hoefnagel: “De winkel in Apeldoorn 
heeft een heel mooi pand en aan-
bod. We betrekken de inwoners van 
Ugchelen daar ook graag bij.”

Tekst: Simon Haverschmidt, 
Foto: Johan van Veen
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(Petra van Doorn)

“De klok is inmiddels weer ver-
zet. Het wordt weer eerder en 
blijft langer donker. Een peri-
ode waarin mensen zich vaak 
op verschillende gebieden 
onveiliger voelen. Eén van de 
zaken is dat je als je onder-
weg bent, je geconfronteerd 
wordt met fietsers en scooters 
op de weg van wie  de verlich-
ting niet in orde is. Als ik een 
overtreder aanspreek, hoor ik 
vaak dat het niet erg is, omdat 
ze genoeg zien, zelf niet in de 
gaten hebbend, dat ‘wij’ hen 
juist niet of nauwelijks zien in 
het donker. 

Houd er rekening mee dat er 
de komende periode weer ex-
tra aandacht is van de politie 
voor het rijden zonder de juiste 
verlichting. De verlichting mag 
ook geen te zwak licht uitstra-
len, of knipperen. Boete voor 
onjuiste of geen verlichting op 
de fiets is 60 euro exclusief 
de 9 euro administratiekosten. 
Voor een scooter is dat 65 euro 
exclusief administratiekosten. 
Check regelmatig uw verlich-
ting en die van de fietsen van 
uw kinderen. Laten we er met 
z’n allen alert op zijn en zor-
gen dat we veilig over straat 
kunnen!”

Petra van Doorn
Spreekuur iedere dinsdag van 
18.30 tot 19.30 aan de Europa-
weg 79. (politiebureau)
petra.van.doorn@politie.nl

Vanaf januari  zoeken we nieu-
we enthousiaste bezorgers 
van dit mooie Ugchelse huis 
aan huis blad.  Leeftijd vanaf 
12 jaar. Ook volwassenen die 
graag in beweging zijn, wor-
den van harte uitgenodigd om 
te reageren. 

Elke twee weken loop je een 
wijk met 200 tot 300 Bronnen 
tegen een vergoeding.

Interesse? 
Wil je meer informatie?
Stuur een mail naar : 
bronbezorging@bronkerk.nl
  
  

Politienieuws

Gevraagd Bronbezorgers

‘Haarstijl voor dames’ krijgt nieuwe eigenaar
ONDERNEMEN IN UGCHELEN

Mary en Alex Bruins gooien drastisch het roer om. 
Hun ‘Haarstijl voor dames’, in het centrum van 
Ugchelen, gaat per 1 December over in andere 
handen na 18 ½ jaar. “In Juni 2004 zijn wij met 
Haarstijl voor dames gestart, vanaf dag één was 
het een succes. Het is voor ons geen gemakkelij-
ke beslissing geweest. We hebben een fijne grote 
klantenkring opgebouwd waar de dames met veel 
gezelligheid en professionaliteit behandeld worden. 
Nu echter door persoonlijke ontwikkelingen en keu-
zes hebben wij besloten om Haarstijl een nieuwe 
enthousiaste eigenaresse te gunnen.” 
Geen van de vaste medewerkers had de behoef-
te om de salon over te nemen. Mary en Alex zijn 
daarna in contact gekomen met Celena Selles, zij 
wordt vanaf 1 December de nieuwe eigenaar van  
de salon.  Zij gaat fulltime werken en Mary en Alex 
hebben alle vertrouwen in  haar: “Celena heeft 
aangegeven dat ze alles graag zoveel mogelijk bij 
hetzelfde wil houden dus de klanten kunnen gerust 
blijven! Alle medewerkers worden overgenomen, 
de naam blijft hetzelfde. Veel zal er niet verande-
ren!”

Over zichzelf zegt Mary: “Waar de wind mij naar-
toe zal gaan blazen is nog niet duidelijk”. Ze wil 
eerst de tijd nemen om afscheid te nemen van de 
salon en zich daarna openstellen wat de toekomst 
gaat  brengen. “Ik zal in de decembermaand nog 
wel aanwezig zijn op mijn werkdagen, om afscheid 
te nemen van de klanten en ze goed aan Celena 
over te dragen.”

Mary en Alex geven ten slotte aan: “We zijn enorm 
dankbaar voor de ruim 18,5 jaar dat wij hebben mo-
gen genieten van de gezellige, trouwe klantenkring 
en onze fijne medewerksters. Zonder jullie was het 
nooit zo’n groot succes geworden.”

Wilt u nog afscheid van Mary en Alex nemen als 
oude eigenaren en kennis maken met Celena 
als nieuwe eigenaar, dan kan dat tijdens een af-
scheidsreceptie op dinsdag 29 November van 
19:00 -21:00 uur.

Warner Bruins

Opsporing verzocht:  Familiebijeenkomst

Het foto-archief van Ugchelenkenner 
bij uitstek Hans Boon is onderge-
bracht bij CODA Archief. Ugchelse 
Yvonne de Vries is bezig de talloze 
foto’s te registreren en te beschrij-
ven. 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 
gelegenheid waarbij de foto gemaakt 
is of de namen van de nu nog anonie-

me dorpsgenoten herinneren. Stuur 
uw reactie naar De Bron (ugchelen-
debron@bronkerk.nl) of bel de redac-
tie (zie colofon op pagina 2). Op de 
internetsite van De Bronkerk kunt u 
de uitgaven nog een jaar lang inzien.

Van deze foto van kennelijk een fami-
liebijeenkomst (?) zijn helemaal geen 
gegevens. Weet iemand wie het zijn 
en wat de reden van de bijeenkomst 
was?

Magda Lensink-Drosterij reageerde 
op de staatsiefoto van het echtpaar 
Quartel en Becude in de voorgaande 
Bron. Zij schreef: “Van een vriendin 
uit Ugchelen kreeg ik een knipsel uit 
de Bronkrant over mijn tante Riek en 
oom Rein. Helaas kan ik  niet veel 
over hen vertellen . Riek was de oud-
ste zus van mijn moeder Lena Dros-
terij-Quartel. Een schoondochter van 
het echtpaar woont in Ugchelen.”
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Hebt u hem al ontvangen, de 
mededeling van uw energie-
maatschappij over de energie-
compensatie? Nadat de over-
heid eerder bekend maakte de 
belasting op energie te verlagen 
van 21 naar 9 procent leverde 
dat een gemiddeld huishouden 
een besparing op van 400 euro. 
En nu wordt om de hoge ener-
gierekening te compenseren 
vanaf 1 januari een prijsplafond 
ingevoerd. Voorafgaand daar-
aan ontvangen huishoudens 
in november en december een 
vaste korting van 190 euro per 
maand op hun energierekening. 
Dat bedrag wordt direct verre-
kend op je energierekening door 
energieleveranciers.

Maar waarom krijgt iedereen 
gemiddeld hetzelfde, terwijl de 
één het veel harder nodig heeft 
dan de ander?  Sterker, de één 
komt er nog aan tekort, terwijl 
een ander het beschouwt als 
een extraatje om lekker te shop-
pen. Natuurlijk begrijp ik wel dat 
er snel gehandeld moet worden. 
Bovendien hebben we allemaal 
wel de toeslagenaffaire in ons 
achterhoofd die duidelijk maakt  
dat een ingewikkeld systeem 
ook weer niet alles is. Dus dan 
maar gekozen voor de makke-
lijke weg van ‘gelijke monniken, 
gelijke kappen’? Begrijpelijk, 
maar in mijn ogen niet eerlijk en 
onwenselijk. 

Ik zou liever kiezen voor ‘ongelij-
ke monniken, ongelijke kappen’! 
Die ongelijkheid kunnen we zelf 
creëren door na te denken over 
de vraag of de compensatie 
voor ons wel noodzakelijk is. In 
Ugchelen zullen er ongetwijfeld 
mensen zijn die het echt nodig 
hebben. Maar ik heb toch sterk 
de indruk dat een groot gedeelte 
van de Ugchelse bevolking die 
compensatie niet nodig heeft. Ik 
zelf behoor wel degelijk tot die 
laatste groep en daarom vind 
ik dat ik mijzelf de vraag moet 
stellen: Wat doe ik met die 190 
euro?

Zie ik mezelf als een goed doel 
(?) of kijk ik om me heen en do-
neer de €190 aan iemand die 
het echt nodig heeft? Ik kies voor 
het laatste en u?

Plus of min €190?

Hoog Burel
BROKKELVIADUCT

Het viaduct Hoog Burel is niet meer. Het “Brokkel-
viaduct” werd in het weekend van 4 tot 7 november 
gesloopt.

Dat was nog niet zo eenvoudig legt Arjen Bouwmeis-
ter, omgevingsmanager van Rijkswaterstaat, uit: door 
een fout in het aanbrengen van de bewapening (dat 
zijn de ijzeren staven die in het beton worden aange-
bracht ter versteviging) konden we niet eenvoudig het 
viaduct deel voor deel ophijsen en afvoeren. Het risi-
co dat ze zouden breken was te groot. Daarom kozen 
we voor “simultaan happen”.

Eerst werd een dikke laag zand aangebracht op het 
wegdek, en daaroverheen werden staalplaten gelegd 
om het wegdek te beschermen.

Zowel aan de Oost- als aan de Westkant van het 
viaduct werden in de nacht van vrijdag op zaterdag 
vier grote sloopmachines geplaatst die gelijktijdig het 
viaduct begonnen te slopen. Met grote pneumatische 
hamers werd het beton gesloopt, waarna een grote 

knipper de stalen bewapening verwijderde. Er werden 
pionnen geplaatst om aan te geven hoe ver de machi-
nes mochten happen. Op die manier bleef het viaduct 
in evenwicht.

Bouwmeester is zeer tevreden, er waren geen tegen-
slagen en het tijdschema werd ruim gehaald. Maan-
dagochtend om tien voor half vijf was de weg vrij.

De betonresten worden hergebruikt in de betonindus-
trie, en het staal wordt verwerkt in de ijzerindustrie.

Op 17 december wordt begonnen aan de bouw van 
het nieuwe viaduct dat op 1 maart klaar moet zijn. 
Dan hoeven de inwoners van Radio Kootwijk niet 
meer om te rijden.

De foto’s kregen we van Rijkswaterstaat en werden 
gemaakt door Paul Poels Fotografie.

Tekst: Willem Jan Hagens, 
Foto: Rijkswarerstraat

Tweede boek Hilje Mulder ‘Naranja’
Op vrijdag 4 november lanceerde de 
Ugchelense Hilje Mulder in Het Bol-
werk haar 2e boek. Binnen een jaar 
twee boeken uitbrengen is een hele 
prestatie voor een beginnend auteur. 
Hilje vertelde haar toehoorders dat 
het schrijven van een tweede boek 
een heel andere ervaring is dan het 
eerste. Toch lukte het haar ook nu 
weer om een verhaal te schrijven dat 
door uitgever Ellessy positief werd 
ontvangen. Net als het eerste boek 
met de titel “Roadtrip Compostella” 
speelt ook het tweede boek zich af in 
Spanje. De verhalen staan echter los 
van elkaar. De feelgood roman “Villa 

Naranja” speelt zich af rondom twee 
zussen en een sinaasappelplantage. 
Bij het schrijven van dit tweede boek 
merkte Hilje dat ze het lastig vond om 
het boek af te ronden. Eigenlijk heeft 
ze geen afscheid kunnen nemen 
van de Spaanse familie waarover ze 
schrijft, dus een vervolg is niet on-
denkbaar….
Voor liefhebbers is het boek nu reeds 
verkrijgbaar bij Primera, dus mis-
schien een leuk cadeau voor de na-
derende feestdagen. 

Tekst: Truus Kremer
Foto: Willem Jan Hagens
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