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De volgende Bron is de Kerst-
Bron, de laatste Bron van dit jaar. 
Deze verschijnt op 14 december. 
De uiterste inlevertijd van kopij 
en advertenties is maandag  5 
december.

 In  2023 komt de eerste Bron uit 
op woensdag 25 januari, waar-
voor we de kopij graag uiterlijk op 
maandag 16 januari ontvangen.

We starten op dinsdag 6  
december 9:30 uur bij Tennisclub  
Ugchelen Ugchelsegrensweg 10, 
7339 CT Ugchelen. We lopen 
langs de dubbelspreng naar het 
kanaal, volgen het kanaal zuid-
waarts, onder de A1 door dan 
links de polderweg, we wande-
len verder over een nieuw stuk 
van het Beekbergerwoud, via het 
fietspad langs het kanaal, Mal-
kenschoten en Egerlaan weer 
terug.

De route is 13,8 maar we zullen 
hem op de wandeldag zonodig 
inkorten.

Deelname is gratis.
Info via: wandeleninugchelen@
gmail.com

Ook al een buurtbelever?

Aankondiging KerstBron

Haiku op de Ugchelse Enk

De Midwinterhoorn roept
ANBLOAZEN  

De donkere dagen rond de kerst 
naderen en inmiddels zijn de mid-
winterhoorns in Ugchelen van de 
haak genomen. Er wordt weer 
geoefend op de tonen van de ver-
schillende melodieën en er is al 
weer geblazen op de eerste Ad-
vents zondag, 27 november jongst-
leden. Op de Leesterheide, achter 
het bospaviljoen het Leesten, zul-
len de midwinterhoornblazers deze 
adventsperiode weer  te horen zijn. 
De blazers zijn er klaar voor en ze 
laten zich door geen enkel weer-
type tegenhouden. Vanaf 14 uur 
zullen de hoorns zich laten horen. 

Melodieën die al heel lang in de tra-
ditie geblazen worden.

Dat deden ze ook al in de tijd van 
de Germanen en de Batavieren. 
Heel lang geleden bliezen zij al op 
koehoorns. Volkeren daarna maak-
te metalen hoorns maar de houten 
hoorn is nooit weggeweest. Ook dit 
jaar zijn er weer nieuwe midwinter-
hoorns gebouwd in onze groep en 
hebben nieuwe leden de midwin-
terhoorn ontdekt. Het leren blazen 
is voor vele beginnende blazers 
niet eenvoudig. Door veel te oefe-
nen en met doorzettingsvermogen 

kun je het midwinterhoornblazen 
gaan leren. 

Wij nodigen u uit om ons te ont-
moeten, de midwinterhoorn te ho-
ren en samen de boodschap van 
Liefde en Vrede uit te dragen. Onze 
hoorns blazen voor u de Kerst-
groet, want het Donker moet gaan 
want het Nieuwe Licht komt er aan.

Waar we nog meer blazen kunt le-
zen op onze website www.mid-
winterhoornblazenugchelen.nl

Foto:  Ellen de Lange

Wandelen in Ugchelen

de ladder weer op
met het klimmen der jaren
wordt de goot hoger

Nico van Dam

Lees er over  op pagina 9 >>

Ugchelse HAIKu
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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
Nico van Dam, tel. 3124044
Eindredacteur volgende Bron:
Chris de Winter, tel. 06-10917060
Fotograaf van deze Bron: 
Theo Logtenberg, tel. 5336253
Fotograaf volgende Bron:
Dirk Reiding, tel. 5336538
Volgende Bron verschijnt op 14 dec
Kopij via: ugchelendebron@bronkerk.nl 
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 5 december 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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KerkdienstenLevend Kerstverhaal
Geef je op een doe mee!
Zaterdag 17 december, tussen 
16.30 en 19.00 uur, gaat het ge-
beuren: het Levend Kerstverhaal. 
In Ugchelen en voor Ugchelen. 
Startend bij de Bronkerk zullen 
mensen aan een bijzondere tocht 
beginnen. Kinderen met ouders 
en/of grootouders, en wie zich 
maar bij hen willen aansluiten. 
Zij allen gaan in groepjes te voet 
(of in de rolstoel) op reis. Op weg 
naar……? Ja, waarheen? Wat zal 
de bestemming van de reis zijn? 
De reizigers zullen te herkennen 
zijn omdat ze allemaal een wandel-
stok en een lampje of een lantaarn 
bij zich hebben. Om zichzelf en 
elkaar onderweg bij te lichten. En 
ze dragen ook allemaal een rug-
zak of een knapzak met zich mee, 
want wie op reis gaat moet immers 
iets meenemen waar je wat in kunt 
stoppen. 
Onderweg staan hen verrassende 
ontmoetingen te wachten die het 
Kerstverhaal tot leven brengen, 
en worden hun rug/knapzakken 
gevuld. 
De tocht duurt ca 45 minuten, en 
eindigt op een verrassende plek, 
waar het leuk is om nog even te 
blijven plakken en waar in ieder 
geval óók voor de inwendige mens 
wordt gezorgd. 

Zin om ook mee te doen? Dat kan! 
Door je op tijd (vóór 9 december) 
op te geven bij ds Eline van Ipe-
ren: predikantEI@bronkerk.nl of 
055-8438214. Vermeld bij opgave 
de namen én de leeftijden van de-
genen die je opgeeft en met wie je 
samen wilt reizen. Dan ontvang je 
daarna van ons de precieze start-
tijd. Kom dan op de afgesproken 
tijd, mét je wandelstok, je lampje/
lantaarn en je rug/knapzak naar de 
toreningang van de Bronkerk. Daar 
krijg je alles te horen wat je moet 
weten om aan de reis te beginnen.

Wij verheugen ons op dit Levend 
Kerstverhaal, en zien uit naar jullie 
opgave!

Ds Eline van Iperen.

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.
  
Zondag 4 december  2e advent
BRONKERK
10.00 uur: ds. Corma Baas; 
Apeldoorn
ONZE LIEVE VROUWEKERK

11.00 uur: Eucharistieviering; pastor 
Sebastian Gnanapragasam M.S.F.S  
m.m.v. Credo

Zondag 11 december 3e advent 
BRONKERK
10.00 uur: ds. Wim Kievit; Apeldoorn
Dienst van schrift en tafel
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering; pastor 
Sebastian Gnanapragasam M.S.F.S 
Gregoriaans

Diaconale collecten Bronkerk
4 december: Eigen diaconie
11 december: 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

UIT DE BIJBEL

wo 30 nov     Jesaja 9:17-10:4 
do 1 dec     Jesaja 10:5-19 
vr 2 dec     Jesaja 10:20-27 
za 3 dec     Jesaja 10:28-34 
zo 4 dec     Jesaja 11:1-10 
ma 5 dec     Jesaja 11:11-16
di 6 dec     Jesaja 12:1-6
wo 7 dec     Filippenzen 3:1-11 
do 8 dec     Filippenzen 3:12-21 
vr 9 dec    Jesaja 13:1-5  
za 10 dec    Jesaja 13:6-18 
zo 11 dec    Jesaja 13:19-14:2
ma 12 dec   Jesaja 14:3-11
di 13 dec    Jesaja 14:12-23 

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

‘Zoals een boom 
geplant aan helder water

zo is de mens 
die op de Heer vertrouwt’

Een bijzonder Kerstverhaal dit keer……
Op kerstavond, 24 december, 
vertelt Kees Posthumus in de 
kerstnachtdienst in de Bronkerk. 
Afgewisseld met samenzang van 
kerstliederen vertellen verschillen-
de figuren uit het kerstevangelie 
het verhaal opnieuw. Maria, die 
met de ezeltjesexpress op bezoek 
gaat bij haar nicht Elisabeth, die 

ook zwanger is. Jozef, die droomt 
dat het beste dat hij kan doen is: 
trouwen met Maria. De herbergier, 
die merkwaardig bezoek in zijn stal 
krijgt. Het ezeltje, dat de zwangere 
Maria op zijn rug draagt. De enge-
len, die naar de aarde komen om 
het nieuws van Jezus’ geboorte 
te melden. De herders, die zich 

een hoedje schrikken en snel naar 
Bethlehem rennen. Zo krijgt het 
kerstverhaal weer nieuwe kleur en 
betekenis voor mensen van van-
daag. 

Een ieder van harte uitgenodigd in 
de dienst van 24 dec. a.s. om 21.30 
uur in de Bronkerk.

In de maand december sparen 
we voor de Voedselbank persoon-
lijke verzorgingsproducten. 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. 

Voedselbank in 
december
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Samen055 staat voor u klaar 

Ingezonden door Edith Rameckers. 
Soms zit je met vragen over 
hoe om te gaan met eenzaam-
heid, of je maakt je zorgen over 
geld, het opvoeden van je kind 
of je hebt misschien een andere 
vraag waar je even niet uit komt. 
Wil je met iemand praten over 
hoe dit aan te pakken? Kom dan 
langs bij Samen055. Op dinsda-
gen wordt je ontvangen tussen 
10.00 - 12.00 uur of tussen 14.00 
– 16.00 uur. Het andere gratis in-

loop spreekuur is op 
donderdag tussen 
14.00 – 16.00 uur. 
Locatie Dok-Zuid 
aan de 1e Wormen-
seweg 460. 

Eén van de vrijwilli-
gers op de donder-
dagen is Ramon. 
Ramon staat erom 
bekend dat hij men-
sen goed kan hel-
pen met geldzaken. 
Het valt hem op dat er best veel 
mensen zijn die hun belastin-
gen en andere regelingen wel 
goed willen afhandelen, maar dat 
het hun niet lukt. “Mensen begrij-
pen niet goed wat er in de brie-

ven en op de formu-
lieren staat en wat 
er van hen verwacht 
wordt. Sommige 
mensen leggen 
de brief dan even-
t j e s  w e g  e n  l a t e n 
hem dan liggen. Dit 
kan zeer vervelende 
gevolgen voor hen 
hebben. Zo kan er 
een schuld ontstaan, 
of een toeslag kan 
stoppen. Zaken die 

niet hadden gehoeven.” Hij denkt 
met je mee en helpt je op weg, 
of hij koppelt je aan iemand an-
ders die dat kan.  Heb jij hulp 
nodig? Kom langs en/of kijk op  
www.samen055.nl. 

Terwijl ik dit schrijf, is het ineens win-
ter waterkou brrrrr!! Het Sinterklaas-
avondje is in aantocht en op verschil-
lende plekken in Ugchelen schijnen 
ook de kerstlichtjes al.  Als deze 
bron in de bus valt, is het beladen 
WK voetbal in Qatar gestart en is het 
weer mogelijk om na ruim anderhalve 
week de boodschappen te doen in de 
vernieuwde AH van Pedro van den 
Heuvel. Ben benieuwd naar de me-
tamorfose. De bouw van het complex 
tegenover de AH vordert gestaag en 

ook op het terrein van de voormalige 
bezinepomp is er volop bedrijvigheid. 
Ja, we krijgen er in 2023 weer een 
aantal Ugchelenaren bij. 

Het is ons niet gelukt om een goed 
afwisselend en avondvullende pro-
gramma voor onze informatieve 
avond op 9 december rond te krijgen. 
Deze avond gaat daarom helaas niet 
door. Maar van uitstel komt geen af-
stel. Onze zoektocht heeft ons name-
lijk wel mooie contacten met sprekers 

opgeleverd  die over uiteenlopende 
onderwerpen graag hun verhaal 
willen delen met ons. De informatie-
ve avond gaat er dus zeker komen, 
maar we verschuiven die naar 2023. 
Zodra programma en datum bekend 
zijn, laten we u dit weten.

Tot slot nog het volgende: om te we-
ten wat er speelt en leeft in ons mooie 
dorp komen we graag in contact met 
u. Naast het bekende emailadres 
heeft u ook de mogelijkheid om recht-
streeks met het eerste aanspreekpunt 
van de thema’s binnen de Dorpsraad 
in contact te treden. Hiernaast treft u 
hiervoor de telefoonnummers aan.

Diane Kokke

Nieuws vanuit de Dorpsraad 

Thema Duurzaam, Groen & Water – Ron Brummelkamp           06 - 50296300
Thema Veiligheid & Mobiliteit – Maik van Liempt                  06 - 21469249
Thema Zorg & Welzijn – Bas te Riele                  06 - 55327707
Thema Wonen & Voorzieningen – Tom Mulder                 06 - 14770031

Subsidieregeling
Initiatieven
Jaarwisseling 
In 2021 heeft de gemeente in 
de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening opgenomen dat het 
afsteken van consumenten-
vuurwerk is verboden. Sterre-
tjes, grondbloemen, bengaals 
vuur, knalerwten en trektouw-
tjes zijn wel toegestaan.  
Professioneel vuurwerk laten 
afsteken door een bedrijf is 
ook toegestaan, mits aan dat 
bedrijf daarvoor een vergun-
ning is verleend.

Op de valreep willen wij u 
graag wijzen op een nieu-
we subsidieregeling van 
de Gemeente Apeldoorn. 
Heeft u plannen om samen 
met uw buurt het nieuwe 
jaar in te luiden, oliebol-
len te bakken of een eigen  
aftelfeest te organiseren? Of 
heeft u nog een heel ander 
goed idee? Dan is daarvoor 
subsidie beschikbaar vanuit 
de Subsidieregeling Initiatie-
ven Jaarwisseling.

Kijk voor de voorwaarden 
op www.apeldoorn.nl/initia-
tieven-jaarwisseling of laat u 
informeren via initiatievenma-
kelaar@apeldoorn.nl.
Aanvragen kunnen tot 1  
december 2022 worden in-
gediend.

Zorgen over geld, belastingen, zorg, opvoeden of eenzaamheid: 

Voordragen voor Dorpsprijs 2022
Twee jaar achtereen moest de 
Dorpsprijs noodgedwongen op een 
ander tijdstip uitgereikt worden. Ge-
lukkig is het nu weer zover dat de 
Nieuwjaarsreceptie in UB plaats 
van handeling is (zondagmiddag 7 
januari) Wilt u nog iemand voordra-
gen voor de Dorpsprijs, dan kan dat 
nog tot en met 4 december.

Zoals in de reglementen staat aan-
gegeven wordt de prijs uitgereikt 
aan ‘personen of instellingen die 
zich bovenmatig hebben ingezet 
voor Ugchelen’, ongeacht of het 
vrijwilligerswerk of beroepsma-
tig is geweest. De winnaar van de 
Dorpsprijs krijgt als aandenken een 
replica van het beeld van de Papier-
schepper. Zoals het beeld van de 
Papierschepper, in het plantsoen te-

genover UB,  één van de bepalende 
dorpsgezichten is in Ugchelen, zo 
is de winnaar van de jaarlijks uit te 
reiken Dorpsprijs een bepalend ge-
zicht geweest in het ‘leefbaar hou-
den’ van Ugchelen in 2022. 
Twee jaar geleden is de prijs (ver-
laat) uitgereikt aan alle gezond-
heidsmedewerkers 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 Buurt-
bus. 
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 persoon of groep de Dorpsprijs 

2022 verdient, dan kunt u die voor-
dragen bij de Commissie Dorpsprijs. 
Denk bijvoorbeeld aan sport, cul-
tuur, zorg, natuur, maatschappelijk 
welzijn… etc. Individueel of in ver-
enigingsverband, op de voorgrond 
zichtbaar of op de achtergrond als 
een stille kracht. Wie verdient vol-
gens u dit jaar de Papierschepper 
en wordt winnaar van de Dorpsprijs 
2022?

De prijs wordt (als de coronamaatre-
gelen dat toelaten) uitgereikt tijdens 
de Nieuwjaarsreceptie van UB en 
de Dorpsraad. U kunt uw, met fei-
ten onderbouwde, voordracht voor 
5 december sturen naar: Wilma 
van Wijk, secretaris van de Com-
missie Dorpsprijs Ugchelen, email:  
m.vanwijk1@chello.nl.
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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 de-
cember 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  
koffie of thee.

U bent van harte welkom.

Het duurt nog even, maar in janu-
ari is er weer de Actie Kerkbalans. 
Ook dan zullen vrijwilligers de en-
veloppen rondbrengen met daarin 
het “toezeggingformulier” voor uw 
bijdrage aan de Bronkerk. Maar 
vanaf 2023 is het ook mogelijk de 
toezegging digitaal af te handelen. 
Een handleiding hoe u uw digita-
le  toezegging kunt doen is aan 
de enveloppe toegevoegd. Kiest 
u voor de digitale toezegging dan 
zien we die via ons administratie-
systeem tegemoet. 

Er is enige ervaring met dit sys-
teem opgedaan middels een 
pilot, waaruit bleek dat de digi-
tale toezegging gebruiksvrien-
delijk en toegankelijk is. Deze 
vorm van toezegging start met 
het aanklikken van een knop 
op de website van de Bronkerk  
www.bronkerk.nl de verdere pro-
cedure wijst zichzelf en is betrek-
kelijk eenvoudig te volgen. Voor 
alle vrijwilligers, die achter de 
schermen en met het verspreiden 
van de enveloppen veel werk ver-
zetten, hopen we met deze nieu-
we vorm efficiënter te werken en 
de last te verminderen.

Uiteraard zullen we u in aanloop 
naar Actie Kerkbalans verder op 
de hoogte houden, maar u kunt 
uw vragen of opmerkingen aan de 
werkgroep “Actie Kerkbalans” nu 
al voorleggen via:
Hermien Lubbers-Jurrien 
hlubbers@a-vision.nu

Kerstviering  Senioren

Kerken met stip 
OVERWEGING

Op de ontmoetingsdag van stichting Kerken met Stip 
in het afgelopen voorjaar, sprak theoloog Erik Borg-
man. Deze stichting brengt kerken samen die ervoor 
gekozen hebben hun deuren open te zetten voor 
mensen die na hun straf uit de gevangenis komen en 
onder begeleiding van een diaconaal pastor aanslui-
ting zoeken bij een geloofsgemeenschap. Een onge-
wone doelgroep waar veel haken en ogen aanzitten. 
Borgman haalt het verhaal over Zacheüs aan en 
zegt daarover: ‘De omgang van Jezus met Zacheüs 
is een soort model voor wat wij, voor wat jullie doen.’ 

Borgman: Zacheüs klimt in de boom, wil Jezus zien, 
verbergt zich een beetje, maar Jezus ziet hem wel 
en zegt ‘kom jij nou eens naar beneden’ en zegt dan 
die ontroerende zin: ‘Zacheüs, vandaag moet ik bij 
jou zijn’. Hij zegt niet: ‘Zacheüs als je nou eens even 
ophoudt met tollenaar te wezen dan zal ik er eens 
over denken of ik misschien bij jou zou willen zijn.’ 
Dus dat niet, geen voorwaarden vooraf, maar ‘jij bent 
voor mij van belang’, aldus Borgman. 

Zacheüs was tollenaar, belastingambtenaar, geen 
ex-gedetineerde, maar net als ex-gedetineerden 
hoorden tollenaars er toen voor de meeste mensen 
ook niet van harte bij. Dat Jezus tegen de tollenaar 
zegt: ‘Jij bent voor mij van belang.’ is waar het voor 
Borgman in het Evangelie om gaat. We zijn allemaal 
al kinderen van God. Ook degenen die erg hun best 
doen om het vooral niet te laten zien. Jezus breekt 
met de maatschappelijke code dat je pas van de sa-
menleving bent wanneer je je aan bepaalde afspra-
ken houdt, wanneer je doet wat wij met elkaar in ge-
schreven en ongeschreven wetten en regels hebben 
afgesproken. 

Het Evangelie is een grote troost voor iedereen, ook 
en vooral voor de ouders en kinderen van tollenaars, 
gevangenen en van alle mensen die niet of niet meer 
kunnen of willen beantwoorden aan de eisen van de 
maatschappij, die misschien ongemakkelijk anders 
zijn, maar nooit uit Gods genade vallen. 

Fons Flierman, rk justitiepastor in PI Grave

Als je de reclames mag geloven is er met Kerst over-
al gezelligheid en warmte en is er uitgebreid te eten. 
Niets is minder waar. Dit is voor velen helaas niet weg-
gelegd. De Apeldoornse Kerstherbergen ‘De Herberg’ 
en ‘De Druif’ proberen daar binnen hun mogelijkheden 
wat aan te doen. In hun huiskamers in kerstsfeer zijn 
gasten van harte welkom en ontvangen zij aandacht, 
warmte en gezelligheid.

De Apeldoornse Kerstherbergen draaien op goede 
wil, vrijwilligers en giften. Met de huidige stijging van 
energieprijzen en van de boodschappen wordt het 
een hele uitdaging om de gasten op dezelfde manier 
te blijven onthalen. De kerstherbergen, bemenst door 
vrijwilligers, zijn namelijk volledig afhankelijk van gif-
ten.

Wilt u ook een steentje bijdragen? Voor € 7,50 kun-
nen wij onze gasten verwennen met lekkere hapjes, 
koffie of thee met iets lekkers, soep en een broodje 
en een kleine attentie. Giften zijn welkom op rekening 
NL 94 INGB 0002 0756 80 ten name van Werkgroep 
Kerstherbergen, Apeldoorn.

Blijft er toch geld over, dan wordt dat gebruikt voor an-
deren uit de doelgroep. Te denken valt warme kleding, 
fruit, een maaltijd, enzovoorts…

Dankzij uw gift wordt het voor onze bezoekers op 
deze manier een Kerst waar zij zich gezien mogen 
voelen. Bedankt!
Kerstherberg ‘De Herberg’
centrum Apeldoorn

Kerstherberg ‘De Druif’
De Drie Ranken, De Maten, Apeldoorn 
Contact De Druif: 
kerstherberg@3ranken.nl

Actie Kerkbalans 
gaat digitaal

Kerstherbergen in Apeldoorn
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De organisatie van de tiende edi-
tie van de Kunstroute Ugchelen is 
in volle gang! Het bestuur heeft 
onlangs de vaste kunstenaars 
weer uitgenodigd voor het eve-
nement op 7 en 8 oktober 2023, 
maar we zijn iedere keer weer op 
zoek naar nieuwe kunstenaars 
die willen meedoen. 

Bent u inwoner van Ugchelen, en 
wilt u anderen laten meegenieten 
van uw kunstvorm? Dan bent u 
een geschikte kandidaat  om mee 
te gaan doen met de Kunstroute. 
We begrijpen dat het een drem-
pel kan zijn, dat het misschien wel 
spannend is, dat u denkt: ik ben 
vast niet goed genoeg, wat zullen 
de mensen wel denken…………
Geen probleem. Als nieuwe deel-
nemer komt het bestuur van de 
kunstroute u bezoeken en kun-
nen we overleggen over de mo-
gelijkheid  om mee te doen met 
de kunstroute Ugchelen in 2023. 
We kijken wat u te bieden heeft 
en met welke kunstvorm u bezig 
bent. 

Heeft u belangstelling? Stuur 
dan vóór 2 januari 2023 
een enthousiaste mail naar:  
kunstrouteugchelen@gmail.com 
en dan komen we bij u thuis voor 
een gesprek en verdere uitleg.

Laat u uw kunsten 
zien op de kunstroute 
Ugchelen?

Historische plekken verfraaid
HAIKU OP DE UGCHELSE ENK

Hij is apetrots, onze Nico van Dam. 
Ónze, omdat hij deel uitmaakt van 
de redactie van de Bron en daar 
ook geregeld zijn kleine gedichtjes 
in plaatst. Haiku’s, kleine gedichtjes 
volgens een Japans principe.

Hoezo apetrots? Nico: “Ik las in de 
krant een artikel waarin werd opge-
roepen ontwerpen in te sturen voor 
het verfraaien van tweeëntwintig  
saaie stroomkasten. Kasten waarin 
elektrische leidingen worden gekop-
peld door het energiebedrijf. Het was 
een wedstrijd waar vooral grafici en 
fotografen aan meededen, maar 
ik dacht: wat zou een mooie haiku 
het prachtig doen op zo’n kast! Dus 
selecteerde ik drie kasten en schreef 
er een haiku voor. Eén kast bij het 
voormalige badhuis waar generaties 
kinderen leerden zwemmen en gin-
gen douchen, wat een verleden!

in je zwembroekje
bibberen na het badderen
-het oude Badhuis

Eén kast aan het Apeldoorns ka-
naal, ooit een scheepvaart route, 
ook hier een mooie link naar het 
verleden.

geen boot komt meer langs
in de spiegel kijkt een reiger
naar zijn kuifje

En de derde stroomkast, die ik 
mocht voorzien van een haiku, 
staat hier in Ugchelen. Bij de Enk. 
Om precies te zijn: bij de van Gol-

steinlaan 20, bij de toerit naar de  
Cantharel. Als achtergrondkleur 
koos ik terracotta, want ooit,  
duizenden jaren geleden had je 
hier de Trechterbeker cultuur. Deze 
mensen hadden hier al hun akkers. 
Hun aardewerk had die typische  
terracotta kleur. De haiku verwijst 
ook naar dat verleden en dat van de 
latere Ugchelse Enk.

ploeg hier heden
op je dooie akkertje
door het verleden

En ja hoor, daarmee werd mijn ont-
werp voor de kast bij de Ugchelse 
Enk uitgekozen, door een jury van 
ruim honderd Apeldoorners en een 
vakjury van 3 mensen. Vandaar: 
apetrots, “ook omdat ik de enige 
dichter was van de deelnemers.”

Het rechter deel van de kast is vrij-
gelaten, want daar moet ruimte zijn 
voor veiligheidssymbolen, want het 
is en blijft een hoogspanningskast. 
Daarnaast komt er een QR-code, 
zodat voorbijgangers op hun mobiel 
informatie krijgen over de plek en 

haar geschiedenis en de dichter van 
de haiku.

Nico van Dam studeerde Neder-
landse taal- en letterkunde. Daar 
hoort natuurlijk veel poëzie bij, maar 
dat sloeg niet bij hem aan, veel te 
veel abstracties en worstelen met 
woorden, zo ervoer hij de gevestig-
de poëzie. Zo’n dertig jaar geleden 
leerde hij de haiku kennen en het 
was meteen liefde op het eerste ge-
zicht. In de haiku vind je eenvoud, 
het is ook de kunst van het waar-
nemen. “Het ligt heel dicht bij mij”, 
zegt hij. En denk niet dat je zómaar 
een Haiku schrijft: “Laatst zag ik drie 
kleine meisjes van de Waterloop-
leinmarkt komen, alledrie met een 
knuffel. Het beeld is er, maar nu nog 
de vorm! Ik ben nu al een tijdje aan 
het schaven om die paar regeltjes 
goed te krijgen.”

Hoe nu verder, Nico? Hij lacht: “Het 
smaakt naar meer!. Meer poëzie in 
de openbare ruimte!”

Tekst en foto: Willem Jan Hagens

Een Sinterklaas cadeautje,
kinder-, verjaardags-, of een 

voor jezelf verwen cadeautje?
Nu beeldjes en schilderijen van
Gerry en Jan Ellenbroek  te zien 
en te koop in‘Petite Galerie’ aan 

de Ugchelseweg 38. 

Komt u op bezoek trek dan aan 
de grote bel buiten links van 

de galerie!

Mooie en fijne dagen gewenst ! 
Gerry en Jan

Zoekt u :
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Een jaarlijks terugkerend feno-
meen bieden wij u ook nu weer 
aan: de overheerlijke specu-
laastaarten De speculaastaart 
is zeer speciaal want ze zijn 
met liefde gebakken door bewo-
ners van ‘s Heerenloo. Met de 
aanschaf ervan ondersteunt u 
het werk van s’Heerenloo maar 
ook het diaconale project van 
de Bronkerk: “Gezinshuis Casa 
Speranta in Moldavië. Verras uw 
gezin tijdens het heerlijk avondje 
of -als ondernemer-bijvoorbeeld 
uw personeel  met deze specu-
laastaart  voor de Sinterklaas.

Vanaf heden te koop. Kosten  
bedragen €7,00 per stuk 
Verkooppunten zijn de Bronkerk 
en Autobedrijf Van As,  Hattemse 
Beek 61

In overleg kunnen wij de taarten 
ook thuis laten bezorgen. Men 
dient rekening te houden met 3 
dagen levertijd. Reden genoeg 
om te kiezen voor de specu-
laastaart!

Voor bestellingen en/of inlichtin-
gen; Cor van As, 06-53 24 65 76

Op zaterdag 10 december a.s. 
geven CKV Novo-Cantare en 
het Luchtmacht Mannenkoor 
een kerstconcert in De Hofstad, 
Hofveld 52 te Apeldoorn. 

Aanvang 20.00 uur; Toegang is 
vrij, wel is er een deurcollecte.
Het programma is gevarieerd 
met een piano intermezzo en sa-
menzang.

CKV Novo-Cantare staat o.l.v. 
Jan Willem Docter en heeft een 
breed repertoire van christelijke 
liederen, cantates en interna-
tionale koormuziek. Het koor 
verleent medewerking aan kerk-
diensten en geeft regelmatig 
concerten.  
Het Luchtmacht Mannenkoor 
vertegenwoordigt vanaf sep-
tember 1980 - zo nodig - de Ko-
ninklijke Luchtmacht op diverse 
formele en informele gelegen-
heden. Ook geeft het koor zelf 
optredens en verleent zij mede-
werking aan diverse concerten 
en manifestaties. Het LMK staat 
onder leiding van Rienus Oude 
Kempers.

Verder werken aan het kerstcon-
cert mee: Evan Bogerd (orgel), 
en Jaap Eilander (piano).
Meer informatie kunt u vinden 
op: www.novo-cantare.nl en via 
0571-842582.

Speculaastaarten
Actie 2022

Geland in Ugchelen
SINT NICOLAAS

Kerstconcert

Wat een geweldige opkomst bij de intocht van Sinterklaas! Gelukkig, de Sint is ook geland in 
Ugchelen. Nu maar hopen dat de cadeautjes ook op de plaats van bestemming aankomen. 

Foto Johan van Veen  

Giftshop in de Duiker is weer open!!
Hier vindt u leuke Sint en Kerst cadeautjes voor  
kleine prijsjes! Spelletjes, puzzels, sierraden,  
vaasjes, kopjes, glaswerk, boeken en allerlei leuke 
hebbedingetjes.Kom gerust even kijken tijdens de 
openingstijden van de kerk en of Duiker.

Wekelijks zijn er nieuwe spullen! De opbrengst is 
voor de goede doelen van de WWPU.

U bent WELKOM!!

Breispullen voor Moldavië
Onlangs overleed mevrouw Janny de Jong - Goos-
sen op 86-jarige leeftijd. De laatste jaren was zij 
aan huis gekluisterd, maar haar grote hobby brei-
en heeft zij altijd kunnen blijven uitoefenen. Meni-
geen in Ugchelen zal haar hebben zien  zitten aan 
de G.P. Duuringlaan met een breiwerk in haar han-
den. Na haar overlijden krijgt haar breiwerk nu een 
nieuwe bestemming. Een grote verzameling sjaals, 
baby- en poppenkleertjes en vele bollen wol wordt 
via een breiclub in Ugchelen aan Stichting Molda-
vië geschonken, zodat er mensen blij mee gemaakt 
kunnen worden.

Foto Theo Logtenberg
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De meeste huishoudens kunnen in 
2023 iets meer lenen voor een wo-
ning. Dit komt vooral door de ver-
wachte loonstijgingen en de koop-
krachtmaatregelen van het kabinet. 

Energielabel
Het kabinet wil in 2024 bij de vast-
stelling van de hypotheek rekening 
houden met het energieverbruik 
van woningen. Voor energiezuinige 
huizen kunnen kopers een hogere 
lening afsluiten dan voor energie 
slurpende huizen. Dat geldt ook 
voor kopers die energiebesparende 
maatregelen nemen.

2e Inkomen
Hypotheekverstrekkers kunnen 
vanaf 2023 bij tweeverdieners het 
2e inkomen volledig meenemen bij 
de bepaling van de hypotheek. Het 
zwaarder meewegen van het 2e 
inkomen van tweeverdieners voor-
komt dat de leencapaciteit terug-
loopt als gevolg van de afbouw van 
de overdraagbaarheid van de al-
gemene heffingskorting. De impact 
van deze wijziging op de leenruimte 
is beperkt.

Wil je meer weten? Neem contact 
op met Buurman Makelaardij voor 
een uitgebreid en kosteloos advies-
gesprek. 

Buurman Makelaardij, Arnhemse-
weg 117, 7331 BE Apeldoorn. Tel. 
055 533 29 15.

Op woensdag 12 december geeft 
Jemako een demonstratieavond 
waarop u kunt kennis maken met 
het schoonmaakmateriaal van Je-
mako. Ervaar hoe makkelijk ramen-
wassen en schoonmaken kan zijn. 
Jemako ontwikkelt producten die 
krachtig, efficiënt en milieuvriende-
lijk reinigen.

Zij geven advies over bewust en 
verantwoordelijk gebruik van reini-
gingsproducten

Plaats: de Duiker
Aanvang: 19:00 uur  
Iedereen is welkom, maar geef 
je even op via patriciavander-
zwan59@gmail.com of bel 055-
5422382

Nieuwe plannen kabinet

100 Jaar ‘Slagerij Woutersen’ aan de Ugchelseweg
ONDERNEMEN IN UGCHELEN

In de archieven van De Bron kwamen we de volgen-
de tekst tegen: ‘Midden in het kale land van Ugchelen 
betrok in 1922 een jong gezin een zojuist gebouwde 
woning, annex slagerij. Het waren Jan Hendrik Wouter-
sen en zijn vrouw Johanna Hendrika Van Velzen met vijf 
kinderen die (met paard en wagen) vanaf de Veenweg 
in Apeldoorn neerstreken aan de Ugchelseweg 225, in 
een gebied waar, gerekend naar huidige maatstaven, 
zaken doen nauwelijks mogelijk was. Slechts hier en 
daar stond een huis. Ugchelen was eigenlijk nog een 
gehucht.’ (9 april 2003).

Maar het lukte wonderwel, een aantal generaties volg-
den de grondlegger van de slagerij op. Ugchelen groei-
de en de ‘grindweg’ waaraan de slagerij bij het begin op 
15 december 1922 was begonnen is nu de doorgaande 
weg in Ugchelen. Met de groei van Ugchelen groeide 
ook de slagerij uit tot een begrip in Ugchelen waar veel 

mensen hun vlees haalden. Jan Woutersen (de laatste 
generatie uit het geslacht Woutersen) vertelt: “In 1977 
nam ik de slagerij over van mijn vader.” Jan werd lid van 
het Worstmakersgilde en won daarmee veel prijzen in 
binnen- en buitenland. “De slagerij is meerdere malen 
verbouwd en gemoderniseerd. In 1984 werd het een 
moderne keurslagerij. Heerlijke specialiteiten en fijne 
vleeswaren. Met mijn collega’s Oosterbeek en Lauten-
schutz werd er een gezamenlijke worstmakerij gestart. 
De meeste worst en vleeswaren werden hier gemaakt.”

In 2011 ging de winkel aan de Ugchelse weg definitief 
op slot. Toch ging Jan Woutersen zelf achter de scher-
men door met catering en het verzorgen van barbecues. 
Bovendien bleef hij  het slagersvak trouw door het vlees 
klaar te maken en te bezorgen bij het verpleeghuis 
Randerode. Tien jaar later, in 2021 ging de winkel aan 
de Ugchelseweg weer open. Jan vertelt: “Hans-Peter 
Spaans was al vaker bij mij gekomen, gewoon om te 
praten als slagers onder elkaar. Hij heeft altijd gezegd 
dat hij een slagerij wilde beginnen in Ugchelen. In 2021 
was het zover. Na een grondige opknapbeurt heeft hij 
er  ‘zijn’ slagerij van gemaakt. Ik ben trots op hoe het is 
geworden.” 

‘Slagerij Woutersen’  ging op 1 december 2021 over in 
‘Meesterslagerij Spaans’. Volgens Jan Woutersen “Een 
moderne slager met ouderwets goed vlees en heerlijke 
vleeswaren, door hem zelf bereid.” Op 15 december is 
het precies 100 jaar geleden dat Jan Hendrik Woutersen 
zijn slagerij opende aan de Ugchelseweg 225. Spaans 
viert dat met speciale aanbiedingen, zie elders in deze 
Bron.

Tekst: Warner Bruins

Hoe ervaart u het leven in Apeldoorn? 

Het grootschalig onderzoek Buurtbe-
lever is begonnen!
Wat vindt u van de verkeersveiligheid 
in uw buurt of dorp? Zijn er voldoende 
speelplekken? Heeft u goed contact 
met de buren? Met een grootschalige 
onderzoek ‘de Buurtbelever’  probe-
ren  wij een beeld te krijgen  van hoe 
u het wonen  in  gemeente Apeldoorn 
ervaart. Doet u mee aan het onder-
zoek?

Thema’s die in het Buurtbelever on-
derzoek aan bod komen zijn onder 

andere wonen, gezondheid, veilig-
heid, verkeer, duurzaamheid en de 
sociale leefomgeving. De resultaten 
van het onderzoek gebruiken we om 
het wonen in Apeldoorn te verbete-
ren.

In 2020 is de Buurtbelever  voor 
het eerst met succes uitgevoerd.  
Veel inwoners hebben hun be-
leving en mening met ons ge-
deeld. De resultaten van dit on-
derzoek kunt U terug vinden op   
www.apeldoorn.nl/buurtbelever.  In 
2022 willen we een net zo succes-
vol vervolg geven aan dit onderzoek 
en er achter komen hoe het leven in 

Apeldoorn de afgelopen twee jaar is 
veranderd. 

Doet u ook mee? Het invullen van de 
vragenlijst kost zo’n 15 tot 20 minuten 
en u maakt kans op een mooi prijzen-
pakket. Wanneer u in de steekproef 
zit, ontvangt u thuis een uitnodigings-
brief met inlogcode. Ook zonder in-
logcode kunt u mee doen. Dat kan via  
www.apeldoorn.nl/buurtbelever-
vragenlijst.

Gemeente Apeldoorn
Marktplein 1
Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn
www.apeldoorn.nl

Vlnr:  Marten Denekamp, Jan Woutersen, Carla  
Woutersen, Bep Woutersen (moeder van Jan) en 

Wim Woutersen (vader van Jan).  

Jemako
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‘Mijn collega werkt niet op don-
derdag…’

Het lijkt er op dat het steeds 
erger wordt en steeds vaker 
voorkomt: je belt een bedrijf 
of instelling met een vraag, je 
hebt iemand aan de telefoon 
en je krijgt te horen, nadat je de 
vraag hebt gesteld: ‘Dan moet 
u bij Pietje zijn, maar die werkt 
niet op donderdag.’ Soms wil 
de persoon aan de telefoon wel 
een bericht achterlaten voor 
Pietje zodat hij dan op vrijdag 
kan reageren, maar op vrijdag 
liggen er dan zóveel berichten 
voor Pietje, dat hij er helemaal 
niet aan toekomt om ze alle-
maal te beantwoorden.

Dus maandag maar weer bel-
len…

En zo kan het voorkomen dat 
je meer dan een week bezig 
bent om iets af te handelen 
wat vroeger slechts een dag 
kostte. Ja, door het vele deel-
tijdwerken kunnen zaken lan-
ger duren, zo is de ervaring 
van sommigen. Het feit dat er 
veel in deeltijd wordt gewerkt is 
mogelijk één van de oorzaken 
dat er een personeelskrapte is 
in vrijwel het gehele bedrijfsle-
ven.

Maar een tweede oorzaak 
wordt vaak vergeten. Doordat 
mensen geen volledige werk-
weken maken, worden de col-
lega’s vaak extra belast: hoe 
vaak moeten zij niet zeggen 
dat bijvoorbeeld Pietje niet 
werkt op donderdag? En hoe 
vaak wordt er vervolgens de 
volgende dag weer terugge-
beld, in de hoop Pietje te tref-
fen?
 
Dit verhaal is géén pleidooi te-
gen deeltijdwerken. De tijd van 
de éénverdieners is voor velen 
voorbij en iedereen heeft het 
recht om te kiezen voor een 
baan en het gezin. Het is wel 
een poging om te verklaren 
waar al het personeel gebleven 
is. En dat er nog een hoop te 
organiseren is totdat bedrijven 
en instellingen goed omgaan 
met de moderne tijd waarvan 
deeltijdwerken nu eenmaal een 
onderdeel is geworden.

Tennisclub Ugchelen viert 40-jarig bestaan op 10 december
JUBILIEUM

In 1982 heeft de Dorpsraad van Ugchelen de sportbe-
hoefte in Ugchelen onderzocht. Een tennispark was een 
van de grote wensen. Na onderzoek naar verschillende 
locaties, o.a. Mettaweg, Hamermolen en het terrein waar 
Safe motors aan de Laan van Westenenk in het verle-
den was gevestigd, werd dankzij de medewerking van 
de gemeente, het huidige terrein gevonden en werd op 7 
september 1982 officieel tennisclub Ugchelen opgericht. 

Het eerste bestuur bestond uit (van links naar rechts):
Hanny Haanraadts, eerste secretaresse TCU.
Sander Walraven Borst, eerste voorzitter TCU.
Bertus Halsema, bestuurslid.
Fred Schaart, eerste voorzitter Stichting Tennis-Akkom-
modatie 

April 1983 werden 7 banen aangelegd en in mei 1983 
werden de eerste ballen geslagen.

Leuk weetje: de contributie bedroeg toen190,- gulden 
(€86,-) 

Tijdens de eerste vijf jaren bestond het clubhuis uit een 
houten noodgebouw. Dat lag ongeveer op de plek waar 
nu de minibaan ligt. Nadat een brand dit gebouw volledig 
had verwoest, vond voor korte tijd de huisvesting plaats 
in een miniem kleine keet. 

Met het 5-jarig bestaan beschikte de club over het huidi-
ge clubhuis. 

Tegenwoordig beschikt de vereniging over zeven LED 
verlichte Smash-Courtbanen die (bijna) het hele jaar te 
bespelen zijn. Je kan gebruik maken van een oefenmuur 
en de twee jeu-de-boule banen. Voor de jeugd ligt er een 
mini kunstgrasbaan, een tafeltennistafel en een mooie 
speelplek. Het tennispark is dagelijks geopend van 08.00 
tot 23.00 uur. Momenteel telt de vereniging ca. 500 leden 
en mede dankzij diverse actieve commissies en veel vrij-
willigers die samen de gezelligste tennisvereniging van 
Apeldoorn maken. 

Tennisclub Ugchelen viert hun 40-jarig jubileum op za-
terdag 10 december met een receptie en een jubileum 
feest. De receptie wordt gehouden van 15.30 uur tot 
17.30 uur in het clubhuis aan de Ugchelsegrensweg, 
waarbij alle leden en oud leden van harte welkom zijn om 
dit samen met ons te vieren. Tijdens de receptie is er een 
optreden van het sokkenbuurt zeemanskoor, dus gezel-
ligheid gegarandeerd! 

Namens het bestuur van TC Ugchelen

De dagen lengen weer. Het is vroe-
ger donker. Tijd voor verhalen bij 
de open haard. Spannende, maar 
vooral mysterieuze en soms enge 
verhalen. Niet voor niets dat Hal-
loween plaats vindt in november. 
Helaas steeds minder bij het open 
haardvuur, maar bij de elektrische 
verwarming kan het ook! Wel iets 
minder spannend misschien. Een 
bekend mysterieus verhaal gaat 
over de Gouden Klok in Ugchelen. 
Overigens heeft, zoals bekend bij 
“oude” Ugchelenaren, in ons dorp 
ook een café bestaan met die naam. 
Dat werd succesvol gerund door 
Gon en Toon. Na hun vertrek naar 
het Dorpshuis werd dat pand afge-
broken en kwam cafetaria Charly 
er voor in de plaats. Volgens een 

legende ligt er in het Salamander-
gat een mysterieuze gouden klok. 
Die werd daar achtergelaten door 
Ugchelse monniken in het jaar 809, 
omdat de Noormannen onderweg 
zouden zijn naar Ugchelen. Tijdens 
hun vlucht besloten ze de gouden 
klok in het moeras te laten zakken. 
Helaas werden de monniken ver-
moord door de Noormannen. Dus 
het is een mysterie of de klok nog 
steeds ligt verborgen in de buurt 
van het Salamandergat.  Als je je 
door Ugchelen begeeft stuit je soms 
ook op mysterieuze onverklaarbare 
zaken. En dan vraag je je af wat er 
op die plekken aan de hand is. Je 
zou je kunnen afvragen of we in de 
toekomst toch niet geregeerd gaan 
worden door buitenaardse wezens 

en zijn de genoemde verschijnse-
len voorbereidende aanwijzingen 
daarvoor? Gaan wij een invasie 
meemaken? En dat dan allemaal in 
deze toch al zo onzekere donkere 
tijden?Midden in de bossen liggen 
op onverklaarbare plaatsen be-
schilderde stenen. Langs een van 
de sprengen in Ugchelen zijn rode 
reflectoren geplaatst. Op een onver-
klaarbare plek. Markeringspunten 
voor buitenaardse bedreigers? En 
als ze komen moeten ze ook ergens 
landen. Is daar die merkwaardige 
bestrate plek achter Randerode 
voor? Ligt daar midden in een groen 
gazon al een onbegrijpelijke recht-
hoekige landingsplaats?
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