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Buiten…Ugchelen

Gerhard Nieuwenhuis
WINNAAR DORPSPRIJS UGCHELEN 2022

de spreng stroomt
onder het ijs door

een eikenblad
Nico 

Ugchelse HAIKu

Na een succesvolle pilot, waarbij 
een aantal gemeenteleden konden 
kennis maken met de digitale toe-
zegging Actie Kerkbalans, heeft de 
kerkenraad hierover een positief 
besluit genomen. Dat betekent dat 
tijdens Actie Kerkbalans 2023 de 
gemeenteleden hun toezeggingen 
zowel schriftelijk als digitaal kun-
nen doorgeven. In eerste instantie 
zal er niet veel veranderen omdat 
u in de periode van 14-28 januari 
de bekende uitnodigingsbrief met 
toezeggingsformulier zult krijgen 
en deze ook weer opgehaald zal 
worden. Op dit toezeggingsformu-
lier kiest u voor: a. Schriftelijke toe-
zegging; b. Digitale toezegging; in 
een bijgesloten handleiding wordt 
uitgelegd hoe u dit via de website 
van de Bronkerk kunt doen. Het zal 
even wennen zijn dat we anders 
gaan werken, maar de ervaring 
leert dat de website gebruiksvrien-
delijk en toegankelijk is. Digitale 
toezeggingen zijn makkelijker te 
verwerken en maakt dat we ko-
mende jaren minder briefbezor-
gers (vrijwilligers) nodig hebben. 
Uiteraard zullen we u in aanloop 
naar de Actie Kerkbalans verder 
op de hoogte houden, maar kunt u 
uw vragen of opmerkingen aan de 
werkgroep voorleggen.

Hermien Lubbers-Jurrien, 
hlubbers@avision.nu

Actie Kerkbalans 2023

Voor het eerst sinds twee jaar kon de Dorpsprijs weer uitgereikt worden tijdens de 
Nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad en Ugchelens Belang.

>> Lees het verslag op pagina 9 Foto: Harry Maathuis
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DE BRON
KERK- EN DORPSBLAD

Verspreiding in Ugchelen: 
om de 14 dagen huis-aan-huis
Oplage: 2850 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: 
Johan van Veen, tel. 5062373
Fotograaf volgende Bron:
Dirk Reiding, tel. 5336538
Volgende Bron verschijnt op 8 feb
Kopij via: ugchelendebron@bronkerk.nl 
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 30 januari 19 uur. 

Coördinator advertenties:
Teun van Amersfoort, tel. 5411491
bronadvertenties@bronkerk.nl 
Verspreiding en bezorgklachten:
bronbezorging@bronkerk.nl
tel. 06-55588273

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 
Vacature  
Kerkenraad:
Voorz.: Mw. D. Brands
tel. 06-37352918
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

Levend Kerstverhaal
Geef je op een doe mee!

DVDuiker: 17 februari 2023
Film: Like father like son
‘Like father like son’ is een Japanse 
film uit 2013 onder regie van Hiro-
kazu Koreeda onder ander bekend 
van de film ‘After Life’, de aller-
eerste film die DVDuiker gedraaid 
heeft. Het leven van een rijk echt-
paar komt op z’n kop te staan na 
een telefoontje van het ziekenhuis 
waaruit blijkt dat ze zes jaar gele-
den het verkeerde kind hebben 
meegekregen. Ze staan voor een 
hartverscheurend dilemma: kiezen 
tussen hun ‘echte’ zoon, of het jon-
gentje dat ze al zes jaar lang als 
hun eigen kind opgevoed hebben. 
Vanuit dit schrijnende uitgangspunt 
vertrekt Koreeda voor een inne-
mende film die bij iedereen een 
gevoelige snaar zal raken.
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 aanvang 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’.

Bronkerk (http://www.bronkerk.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
Onze Lieve Vrouwekerk  
(http://www.emmaus-apeldoorn.nl).
Randerode: Bezoekers zijn van 
harte welkom in de vieringen.

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. 

Zondag 29 januari
BRONKERK
10.00 uur: ds. Gerrit Ruiterkamp; 
Apeldoorn,
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering; pastor 
Sebastian Gnanapragasam M.S.F.S  
RANDERODE
10.30 uur: mevr. Koppejan; 
Protestantse viering 

Donderdag 2 februari
ONZE LIEVE VROUWEKERK
19.00 uur: Eucharistieviering; pastor 
H. ten Have en diaken Ronald 
Dashorst m.m.v. Credo 

Zondag 5 februari
BRONKERK
10.00 uur: ds. Johan Weijenberg; 
Harfsen. Dienst van schrift en tafel.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering; pastor 
Sebastian Gnanapragasam M.S.F.S  
m.m.v. Hans Veldkamp en Fons 
Kronenberg
RANDERODE
10.30 uur: dhr. H. Hase; RK viering

Diaconale collecten Bronkerk
29 januari: Eigen diaconie
5 februari: Kerk in Actie / 
Werelddiakonaat Pakistan

Uitgangscollecten:
januari en februari: 
Stichting Present Apeldoorn

BEREIKBAARHEID 
PREDIKANTEN
Ds. Eline van Iperen: bij voorkeur 

UIT DE BIJBEL

Januari
wo 25   Spreuken 19:15-29
Luister naar raad
do 26   Psalm 60
Keer ons lot ten goede
vr 27   1 Korintiërs 1:1-9
Verankerd
za 28   1 Korintiërs 1:10-17
Onverdeeld 

Februari
zo 29   Psalm 37:1-11
Blijf kalm
ma 30  Psalm 37:12-24
Ga met vaste tred
di 31    Psalm 37:25-40
Blijf op de weg
wo 1    Spreuken 20:1-10
Brallen en brullen
do 2     Spreuken 20:11-20
Twee maten
vr 3      Spreuken 20:21-30
Twee gewichten
za 4     1 Korintiërs 1:18-31
Wat niets is, heeft God uitgekozen
zo 5     1 Korintiërs 2:1-9
Wat het oor niet heeft gehoord
ma 6   1 Korintiërs 2:10-16
Spreken vanuit de Geest
di 7      Spreuken 21:1-11
Wat innerlijk beweegt
wo 8    Spreuken 21:12-21
Wie altijd maar feestviert

’s morgens op maandag tot en met 
vrijdag 055 8438214

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’

In de maand februari sparen we voor de Voedselbank pasta en rijst producten, olijf- of slaolie en blikken of 
pakjes soep.  Ook andere houdbare producten zijn altijd welkom.

 
De producten voor de voedselbank kunt u brengen in de kerk, daar staat een mand.  De artikelen kunnen 

gebracht worden naar de kerk tijdens de openingstijden of op zondagmorgen voor de kerkdienst.    

Alvast hartelijk bedankt, ook voor de vele producten die u in de afgelopen tijd hebt gegeven. 

Voedselbank februari 2023
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Algemeen door Diane Kokke

Het is alweer 2023 en het jaar is 
zacht maar storm- en regenachtig 
begonnen. Dit jaar weer als van-
ouds een nieuwjaarsreceptie in 
ons Dorpshuis Ugchelens Belang. 
Samen met Vereniging Ugchelens 
Belang en Gon van de Dorpskamer 
hebben wij weer menig handen mo-
gen schudden en de besten wensen 
mogen overbrengen voor het nieu-
we jaar. 

Helaas kon Toon er niet bij zijn 

omdat hij was opgenomen in het 
ziekenhuis. Wij wensen Toon en 
ook Gon veel sterkte toe. Vanuit de 
Dorpsraad konden ook Ron & Har-
co helaas niet aanwezig zijn. Man-
nen jullie werden zeker gemist!

Na een bevlogen speech van voor-
zitter Marcel van Vereniging Ug-
chelens Belang volgde een even 
enthousiaste speech van onze 
voorzitter van de Dorpsraad Bas. 
Beiden gaven aan hoe fijn het is om 
elkaar weer live een goed, gezond 
en gelukkig nieuwjaar te wensen. 

Daarna was het aan Warner Bruins 
om de Dorpsprijs 2022 uit te reiken. 
Het geheim was door Bas goed be-
waard gebleven want ook wij wisten 
niet wie de prijs zou ontvangen. De 
dorpsprijs was dit keer voor Ger-
hard Nieuwenhuis. In deze Bron 
leest u waarom juist Gerhard deze 
dorpsprijs meer dan verdiend heeft. 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie had 
ik nog een leuk gesprek, ik kreeg 
de vraag waarom de website niet al-
tijd even up to date was. Ik kon niet 
anders dan bevestigen dat ze daar 
gelijk in had. Het werd een mooi ge-
sprek over de spagaat waar je soms 
in zit als het gaat om het combine-
ren van vrijwilligerswerk met een 
fulltime baan, zorg voor je ouder(s), 
je gezin draaiende houden en an-

dere ‘verplichtingen’. Maar ook dat 
je soms even zin hebt om niets te 
doen. Met het gevoel dat je niet alles 
kunt doen wat je zou willen maakt 
het dat je regelmatig voor de keu-
ze staat; stoppen of dat doen wat 
mogelijk is? Voor dat laatste heb ik 
gekozen. Want net als alle andere 
leden van de Dorpsraad draag ik 
het voortbestaan van de Dorpsraad 
Ugchelen een warm hart toe!

Het fijne is dat het een leuk groep is 
waarmee we samen de Dorpsraad 
vormen en dat het met de gebieds-
manager van gemeente Apeldoorn, 
Alan Wemmenhove, heel prettig 
samenwerken is. De eerste verga-
dering voor 2023 staat alweer op 
stapel, dus ook in 2023 gaat de 
Dorpsraad er weer voor!! 

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

Hulp gevraagd bij 
blad ruimen
Op dinsdagochtend 14 februari 
wordt de Eendrachtspreng in het 
park De Goudvink schoonge-
maakt. Dat gebeurt, als vanouds, 
door de vrijwilligers van de Com-
missie Water. Op de paden en 
op het talud langs de spreng ligt 
nog een grote hoeveelheid blad 
van de bomen. Om te voorkomen 
dat, na het schoonmaken van de 
spreng, dit blad er direct weer in 
waait, wordt dit zoveel mogelijk 
verwijderd.

Daarbij zoeken we hulp: samen 
blad bij elkaar harken en afvoe-
ren. Het programma voor 14  
februari ziet er als volgt uit:
- vanaf 8.45 uur samenkomst met 
koffie & thee in het bosje tegen-
over Het Bikkertje.
- van 9.00 tot ca. 11.30 uur 
schoonmaak van sprengenbeek 
en voetpaden.
- Vanaf ca. 11.45 uur afsluitende 
lunch in het Dorpshuis UB. Neem 
zelf een (blad)hark mee en als u 
het lukt ook een greep. Voor de 
afvoer van het blad is ook een 
aantal kruiwagens gewenst. Als u 
de mogelijkheid heeft om die ook 
mee te nemen: graag doorgeven 
bij aanmelding !

Vanwege de voorbereiding 
kan er tot 7 februari worden  
aangemeld bij Theo Muselaers. 
(theo.muselaers@outlook.com) 

We hopen op een goede 
opkomst!

Nieuwjaarsreceptie in Ugchelens Belang
Op zaterdag 7 januari jl. is in 
dorpshuis Ugchelens Belang de 
nieuwjaarsreceptie gehouden. 
Extra feestelijk deze keer, want 
in de twee voorgaande jaren kon 
dit festijn vanwege coronaperike-
len niet doorgaan.

De receptie wordt georganiseerd 
door de Dorpsraad, het bestuur 
van Ugchelens Belang en de uit-
baters van het dorpshuis. Bezoe-
kers worden ontvangen met een 
sprankelende consumptie.

Marcel Telgen, voorzitter van Ug-
chelens Belang opent de verga-
dering met een hartelijk welkom 
aan iedereen. Hij blikt terug op 
de vele activiteiten die de vereni-
ging het afgelopen jaar heeft ge-
organiseerd  en doet een doekje 
open over wat Ugchelen het ko-
mend jaar mag verwachten. In 
de komende ledenvergadering 
neemt het bestuur afscheid van 
twee mensen die zich jarenlang 
hebben ingezet. Het bestuur is 
naarstig op zoek naar mensen 
die een steentje willen bijdragen, 
of dat nu als bestuurslid is of als 
vrijwilligers: er is werk genoeg! 
Eén van de speerpunten waar 
de vereniging mee aan de slag 
wil is verduurzaming van het 
dorpshuis.
 
Bas te Riele, voorzitter van de 
Dorpsraad, memoreert even-
eens de activiteiten vanaf het 
van start gaan in september 
2021. De nieuwe dorpsraadle-
den hebben zich ingewerkt en 
zetten zich gezamenlijk in voor 
het leefbaar houden van het dorp 
en behoud van het dorpsgevoel. 
Tal van activiteiten passeren de 

revue, waaronder Fietsmaatjes, 
Hartveilig en Noaberschap. Met 
de gemeente is er intensief con-
tact en diverse subsidiegelden 
hebben hun weg naar Ugchelen 
gevonden. Bas wijst er op dat 
de dorpsraad graag behulpzaam 
is bij het ondersteunen van ini-
tiatieven uit het dorp die moge-
lijk door de gemeente financieel 
worden gesteund (voorbeeld  
Ugchelen Bloeit).  

Dan is het zover: de uitreiking 
van de Dorpsprijs 2022.
Warner Bruins, voorzitter van 
de commissie Dorpsprijs, vertelt 
de aanwezigen dat de commis-
sie unaniem heeft besloten de 
prijs uit te reiken aan iemand die 
door 26 inwoners uit Ugchelen is 
voorgedragen. Niet eerder in de 
geschiedenis van deze prijs is 
een kandidaat zo massaal naar 
voren geschoven. Zodra duidelijk 
was wie de prijs zou krijgen, kon 
de oorkonde worden gemaakt en 
het beeldje klaargezet. Daar liep 
de commissie tegen een hobbel 
aan: de beeldjes waren niet meer 
voorradig! Ook de mal van het 
oorspronkelijke, door Lex Quar-
tel ontworpen beeldje, was zoek-
geraakt. Halsoverkop is de com-
missie op zoek gegaan naar een 
beeldhouwer die aan de hand 
van het bestaande beeld een 
prachtig nieuw exemplaar kon 
maken. En dan, eindelijk, onthult 
de voorzitter de naam van de 
winnaar van de Dorpsprijs 2022: 
Gerhard Nieuwenhuis!

Gerhard heeft zich gedurende 
een lange reeks van jaren op 
meerdere terreinen ingezet voor 
Ugchelen. Niet alleen ruim 30 

jaar als de enige echte Sinter-
klaas van Ugchelen, maar ook is 
hij nauw betrokken bij de buurt-
preventie in Ugchelen en oprich-
ter van de zgn. Parate Groep. 
Ook heeft hij zich met de initia-
tiefgroep voor ‘Ugchelen Bloeit’ 
ingezet voor de realisering van 
een prachtige dorpstuin, annex 
ontmoetingsplek op de hoek 
van de Bogaardslaan en de Hul-
kestein. 

Onder groot applaus komen Ger-
hard en zijn vrouw Wil naar vo-
ren. Gerhard geeft aan compleet 
verrast en heel vereerd te zijn. 
Al gauw worden beiden omringd 
door kinderen en kleinkinderen 
en glunderend poseert de hele 
familie voor de fotograaf. 

Tekst: Truus Kremer
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Op zondag 12 februari is er weer 
een Kerk op Schoot viering met ds. 
Beer. Het verhaal gaat deze keer 
over Jezus die de kinderen ze-
gent. We hebben er mooie liedjes 
bij gezocht om samen te zingen. 
Iedereen van 0 – 6 jaar is van harte 
welkom en natuurlijk zijn je (groot) 
ouders ook van harte welkom. Het 
is leuk als je voor deze viering een 
foto van jezelf meeneemt van toen 
je nog een baby was. Die gebrui-
ken we om iets leuks van te maken 
om weer mee te nemen naar huis. 

Ds. Eline van Iperen is er deze 
keer ook bij en zal ons iets vertellen 
over de doop en het geboorteraam

Deze viering begint om 11.30 
uur.
 
Wij vinden het leuk als jullie komen, 
laat even weten als je komt.
Ady te Hennepe en Tiety Feijen
kerkopschoot@bronkerk.nl

Kerk op schoot

Gelukkig Nieuwjaar!
OVERWEGING

Aan het begin van ieder nieuw 
jaar wensen we elkaar alle 
goeds toe. “Gelukkig nieuwjaar” 
zeggen we dan. De een denkt 
daarbij aan 
g e z o n d h e i d , 
een ander aan 
v o o r s p o e d , 
weer een an-
der aan vrede. 

Het is mooi om 
elkaar geluk 
toe te wensen. 
Tege l i j ke r t i jd 
kunnen we 
ons afvragen 
of gezondheid, 
voorspoed of 
vrede samen-
vallen met 
geluk. Ben je 
per se gelukkig 
als je gezond 
bent? Of als 
het je voor de 
wind gaat? Of 
als er vrede is? 
O m g e k e e r d 
kunnen we ook vragen: wat 
doet het met je als je gezond-
heid je in de steek laat, als het 
leven je tegenzit, als je in een 
land leeft waar oorlog is? Kun je 
dan per definitie niet meer van 
geluk spreken, is het goede le-
ven dan buiten bereik?

“Hoe gaat het met u?” vroeg ik 
aan iemand, net terug van haar 
zoveelste chemokuur. Ze ant-
woordde: “Het gaat slecht, maar 
verder gaat het goed”. Haar 

antwoord ontroerde mij; hier 
sprak iemand met levenskunst. 
Ik vroeg waar ze bij die woor-
den aan dacht. En ze vertelde: 

“Mijn medische vooruitzichten 
zijn niet gunstig, maar ik ervaar 
zoveel warmte en medemen-
selijkheid. Ik zie zoveel kleine 
gebaren van mensen die lief 
voor me zijn, die geduld voor 
me opbrengen, die me láten als 
ik ‘t even te kwaad heb, die het 
er voor over hebben het met mij 
uit te houden. Juist die aller-
kleinste dingen, die je zo gauw 
over het hoofd ziet – als het me 
lukt ze te zien en ik me bewust 
word dat ze dat voor míj doen, 

dan maakt me dat intens geluk-
kig, rijk. Daarom kan ik zeggen: 
“Het gaat slecht, maar verder 
gaat het goed”.

Het is waar dat 
de ervaring 
van geluk ons 
overkomt. Het 
is ook waar dat 
de één meer 
geluk heeft 
dan een ander, 
en daardoor 
meer kansen 
krijgt, meer 
mogelijkheden 
heeft. Maar 
het is ook 
waar dat geluk 
niet samenvalt 
met gunstige 
externe facto-
ren. Ons ge-
focust zijn op 
het bereiken 
van meer van 
dát geluk gaat 
zelfs voorbij 
aan een geluk 

dat er óók is. Een geluk dat te 
ervaren is midden in de pijn, 
midden in verdriet of tegenslag. 

Belangrijk daarbij is dat we ons-
zelf niet minder waard of mis-
lukt gaan vinden als ons pech 
of ellende overkomt. En dat we 
oog hebben voor wat er in onze 
verbondenheid met anderen 
aan goeds op ons afkomt. Moge 
dat veel zijn! 

Ds Eline van Iperen

Jan groeide op als zoon van een on-
derwijzer, en volgde diens spoor: hij 
werd ook onderwijzer. In een tijd dat 
onderwijs geven nog vooral eenrich-
tingsverkeer was en gehoorzaamd 
worden nog vanzelfsprekend leek 
te zijn. Jan werd later directeur van 

de school, en was daar trots op. Hij 
speelde die rol graag.
Hij trouwde met Dingena, en samen 
kregen ze 3 kinderen. Ook thuis 
speelde hij graag de rol van direc-
teur. Dat was lastig voor de kinde-
ren, die echter in hun moeder een 
geweldige steun vonden. Zij was 
in staat haar man dusdanig weer-
woord te geven dat hij zich bij haar 
visie moest neerleggen. En haar 
liefdevolheid en hartelijkheid gaven 
niet alleen ruimte aan de kinderen, 
ook anderen werden door haar bin-
nengehaald en waren welkom in 
Huize Visscher. Jan faciliteerde het 
graag en genoot van de borreluur-
tjes en van de gezellige avondjes 
met vrienden.
Jan hield van reizen. Altijd al, maar 
eenmaal met pensioen kwamen 
de verre reizen binnen de moge-
lijkheden te liggen. Zo kwam hij 
ook weer terug in Indonesië, waar 

hij in zijn jeugd had gewoond toen 
zijn vader daar onderwijzer was. Er 
ontstond een bijzondere band met 
Lombok, waar hij samen met Dinge-
na een eigen soort Foster Parents 
Plan opzette. Ze adopteerden er 
60 kinderen  en zorgden voor hun 
opleiding, deels gesubsidieerd door 
de opbrengst van de Waterlooplein-
markt. Regelmatig reisde hij samen 
met Dingena die kant op, was ge-
roerd door de armoede en door de 
dankbaarheid van de mensen die 
hij hielp. Hij werd er ontvangen als 
een koning. Op handen gedragen. 
Sprak er met gezag, bekeek de rap-
porten van de kinderen, en deelde 
instructies uit die ervoor moesten 
zorgen dat het gegeven geld niet 
voor andere doelen werd gebruikt 
dan alleen voor de opleiding van de 
kinderen. 
Hoe moeilijk vond hij het te accep-
teren dat er, door zijn afnemende 

gezondheid, geen volgend bezoek 
mogelijk was aan “zijn” mensen op 
Lombok. 
Dat hij niets over zijn gezondheid te 
zeggen had was sowieso moeilijk 
voor hem. Hij was immers gewend 
de dingen naar zijn hand te zetten.
Na jaren op en af brak hij ook nog 
eens zijn heup en kwam in het hos-
pice terecht. Hij was er klaar mee, 
maar het leven was nog niet klaar 
met hem. Zo kwam hij samen met 
Dingena in Rumah Saya terecht, 
waar hij drie dagen later stierf. We-
tend dat zijn kinderen goed terecht 
waren gekomen, wetend dat de 
zorg voor Dingena geregeld was en 
dat zij Indonesië om zich heen kon 
voelen.
Wij gedenken Jan met liefde. Als 
iemand die graag groot wilde zijn, 
maar ook een klein hartje had. 

Ds Eline van Iperen

In memoriam: Jan Visscher 7 februari 1938 – 15 december 2022



DE BRON 25-01-2023 8



DE BRON 25-01-2023 9

Gerhard Nieuwenhuis: winnaar Dorpsprijs 2022
Enkele dagen na de uitreiking van de Dorpsprijs 
2022 bezoek ik Gerhard en Wil Nieuwenhuis. Bei-
den zijn inmiddels bijgekomen van de feestelijk-
heden en oorkonde en beeldje hebben een mooi 
plekje in de woonkamer gekregen.
Het paar kwam in 1975 naar Ugchelen en betrok 
een woning aan de Markendoel. Na een aantal ja-
ren aan De Cloese wonen ze nu tot volle tevreden-
heid aan de Bogaardslaan. 

Gerhard is in het dagelijks leven leraar geweest. 
Eerst aan de Detailhandelsschool aan het Kanaal, 
later aan het Lyceum Jachtlaan, waar hij naast wis-
kunde en biologie ook lessen tekenen en handvaar-
digheid gaf.  

Het is al weer 50 jaar geleden dat hij een oproep 
onder ogen kreeg waarbij basisschool De Touw-
ladder mensen zocht voor de oudercommissie. 
Nadat hij zich had aangemeld, werd hij onmiddellijk 
benoemd tot voorzitter en al snel vroeg het school-
bestuur of hij de rol van Sinterklaas op zich wilde 
nemen. Gerhard had hier wel oren naar en werd, 

na het volgen van een aantal paardrijlessen, zo een 
vertrouwde verschijning bij de Sinterklaasvieringen 
op school en bij de intocht in het dorp. Eerst zorgde 
Ad Bakkenes voor  een paard, later Riant en daarna 
verscheen de schimmel van Herman Geurts op het 
toneel. 

Naast zijn ‘werk’ als Sinterklaas was hij ook actief 
voor Ugchelens Belang. Met Frits van Bemmel en 
Wim Hafkamp tekende hij o.a. voor de organisatie 
van de succesvolle Revues die in de jaren 80  wer-
den opgevoerd bij de viering van Bevrijdingsdag

Toen wijkagent Petra van Doorn in De Bron een op-
roep deed in het kader van de buurtpreventie, heeft 
hij zich onmiddellijk aangemeld. Hij bedacht dat het 
goed zou zijn om naast de per buurt georganiseer-
de Whatsapp-groepen een zgn. Parate Groep op 
te richten. Hierbij zijn inmiddels zo’n 40 personen 
aangesloten. Deze mensen wonen verspreid in 
het dorp en komen in actie wanneer in een van de 
buurtappgroepen een verdachte situatie wordt ge-
meld. Vanuit de Parate Groep gaat dan een aantal 

mensen de situatie ter plekke bekijken en zo nodig 
houden zij mensen staande totdat de politie komt. 
De actie heeft een preventieve werking en al tot 
aanhoudingen geleid.   

Nu zijn andere tijden aangebroken. Gerhard kreeg 
zo’n 6 jaar geleden de diagnose Parkinson en moet 
zijn leven daarop aanpassen. Zijn mobiliteit wordt 
minder, maar stilzitten is er niet bij. Hij haalt veel 
voldoening uit het bewerken van hout, kalligraferen 
gaat hem nog goed af en hij onderhoudt zijn con-
tacten. Met Wil maakt hij nog mooie fietstochten en 
samen genieten ze van hun kinderen en kleinkin-
deren. 

Al met al heeft Ugchelen er weer een waardige 
prijswinnaar bij en binnenkort prijkt ook de foto van 
Gerhard in de eregalerij in Ugchelens Belang en op 
de website van de Dorpsraad:
 https://dorpsraadugchelen.nl/dorpsprijswinnaars.

Tekst: Truus Kremer
Foto’s gemaakt door: Johan van Veen

Hij weet nog van niks Hij weet het Wat een verrassing

De voorbereidingen voor de 10de 
editie van de Kunstroute zijn in vol-
le gang. We hebben al een behoor-
lijk aantal aanmeldingen ontvan-
gen en het belooft  weer een groot 
evenement te gaan worden. Toch 
blijven we denken………zijn er niet 
nóg meer kunstenaars in ons dorp 
die wellicht te bescheiden zijn om 
zich op te geven?

Heeft u een fijne hobby, bent u trots 
op uw eigen werk en wilt het ande-
re mensen ook laten zien? Wellicht 
denkt u: ik ben niet zo goed, ik weet 
niet hoe het gaat met die Kunstrou-
te, heb ik wel genoeg werk om te 
laten zien, enz. Weest gerustge-
steld, we hebben altijd voor die tijd 
contact met u en bespreken dan 
ook of het haalbaar is of niet dat u 
mee doet. 

De Kunstroute is voor iedereen die 
zich bezig houdt met een uiting 
van creativiteit en dit is niet alleen 
schilderen of beeldhouwen. Juist 
ook andere technieken zijn boei-
end en verrijkend om met anderen 
te delen en maken de Kunstroute 
gevarieerd en nóg meer de moeite 
waard.

Dus……..aarzel niet en neem 
vóór 10 februari contact 
met ons op. Dit kan per mail  
kunstrouteugchelen@gmail.com of 
bel naar: 0641808328. 

Aanmelden Kunstroute
Blijf niet thuis zitten! Op de woens-
dagmiddag bruist het altijd van de ac-
tiviteiten in het Dorpshuis Ugchelens 
Belang. De leden van de Soos zien 
altijd weer uit naar deze middagen! 
Inloop vanaf 13:30 uur en zeker om 
14:00 uur zijn alle activiteiten gestart, 
zoals biljarten, klaverjassen, rummi-
kub spelen, bridgen en koersballen. 
Nieuwe activiteiten zijn mogelijk!

De laatste middag in december had-
den we een reuze gezellige Kerst-
middag met een optreden van het 
Sokkenbuurt Zeemanskoor. Er werd 

afgesloten met een heerlijk stamp- 
pottenbuffet. De eerste Soosmiddag 
van 2023 was al weer op 11 januari. 
Het ledenaantal is helaas, mede door 
de lange corona-periode wat terug-
gelopen en daarom is er weer plaats 
voor nieuwe leden. Kom kennisma-
ken en ervaar de ontspannen en ge-
zellige woensdagmiddagen. Thuis is 
maar alleen! Maar natuurlijk zijn ook 
gepensioneerde echtparen hartelijk 
welkom! Kom, en proef de gezellige 
sfeer!

Areke van Dam

Kom naar de Soos 55+ UB 
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(van de predikant) 
Begin januari is er een gespreks-
groep gestart, waar we met een 
kleine 10 (relatief) jonge men-
sen in gesprek raakten over wat 
ons ten diepste troost in het le-
ven. Wat kwam er veel op tafel! 
Gespreksgroepen zijn samen-
komsten die altijd een beetje 
buitenbeeld vallen van wie niet 
meedoen, vandaar dat ik dacht: 
ik vertel het u allen maar eens. 
Samen kerk zijn is immers niet 
alleen: op zondag naar de kerk 
gaan om daar samen te vieren; 
ook het deelnemen aan een ge-
spreksgroep is een vorm van 
samen kerk zijn, zelfs al is dat 
de enige betrokkenheid met de 
kerk. Misschien is het volgende 
daarom het overdenken waard: 
wat zouden de consequenties 
kunnen zijn als we accepteren 
dat er verschillende vormen van 
kerkzijn náást elkaar bestaan? 
Zoals bijvoorbeeld: viergroepen, 
doegroepen, gespreksgroepen, 
wellicht zelfs: eetgroepen. We 
zijn zo lang gewend geweest om 
te denken dat het samen vieren 
het belangrijkste is, en dat de an-
dere activiteiten “opstapjes” zijn 
om mee te gaan doen met dat 
samen vieren, of “uitvloeisels” 
ervan. Maar misschien is het re-
alistischer om die verschillende 
activiteiten niet in rangorde bóven 
elkaar te zetten, maar gelijkwaar-
dig naast elkaar. Het doet in ieder 
geval meer recht aan mensen 
voor wie samen vieren niet zo’n 
hoge prioriteit heeft, maar die wel 
graag samen met anderen bezig 
zijn rondom geloven. Kunnen we 
hun deelname en betrokkenheid 
als óók een volwaardige manier 
van kerk-zijn zien? Wellicht een 
spannende vraag, maar wel het 
overdenken waard.

Gespreksgroep

Een topmiddag in samenwerking met Duikeruit
KERSTVIERING SENIOREN

Dat de kerstwandeling op de avond van 17 decem-
ber eindigde in Rumah Saya, was niet toevallig zo 
gekozen. Rumah Saya betekent “Mijn huis”; een 
passende naam voor een zorgcentrum voor mensen 
die op de één of andere manier een binding hebben 
met Nederlands- Indie. Maar liefst 112 deelnemers 
schreven zich in voor de kerstwandeling, met on-
bekende bestemming. Zij kregen ieder een eigen 

starttijd in de Bronkerk, en gingen in kleine groepjes   
op pad. Onderweg, naar onbekende bestemming, 
ontmoetten zij verschillende mensen: Jozef en  
Maria, herders, mensen zonder dak boven het 
hoofd, of op de vlucht. 

Het verhaal ontvouwde zich gaandeweg, een ver-
haal waarin ieder mens wel iets herkent, in het 
verlangen thuis te komen, een thuis te vinden, zich 
veilig en geborgen te voelen en gezien te zijn. Een-
maal thuisgekomen bij de levende kerststal in de 
tuin van Rumah Saya zong een Moluks koor kerst-
liederen en lag een pasgeboren kind in de kribbe, 
Jozef en Maria eromheen. Omdat het de avond van 
de 17de december roetkoud was, flink waaide, én 4 
graden vroor, waren er twee babies die elkaar in de 
kribbe afwisselden, door hun lieve ouders dik inge-
pakt en verzorgd. 

Achttien december 2022 zat de 
Duiker vol met senioren voor de 
kerstviering. Deze kon na twee 
coronajaren weer gehouden wor-
den en werd georganiseerd in 
samenwerking met het team van 
Duikeruit. Het was een zeer ge-

slaagde middag met een heerlijk 
diner en een presentatie van de 
Midwinterhoornblazers Ugchelen. 
Een dankbare mee-eter merk-
te op: “ Al met al een geweldige 
middag en gelet op de reacties 
van mijn tafelgenoten is dat nog 

zwak uitgedrukt. Daarom is veel 
dank verschuldigd aan de vele 
vrijwilligers van binnen en buiten 
de Bronkerk die deze topmiddag 
mogelijk gemaakt hebben.”

Foto: Johan van Veen

De Kerstwandeling op 17 december 
Thuiskomen in Rumah Saya

Jozef

Maria met kind
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In twee artikelen beschrijven we kort het ontstaan van Ugchelen Bui-
ten. Het eerste deel gaat over het TNO complex, deel 2 over de bouw 
van de wijk ‘Ugchelen Buiten’

In de jaren ‘60 van de vorige eeuw groeide de economie van Neder-
land spectaculair en de Nederlands Organisatie voor Toegepast Na-
tuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) groeide mee. Bij twee insti-
tuten van TNO verdubbelde het aantal medewerkers in vijf jaar en 
werd de huisvesting een probleem. Het Centraal Technisch Instituut 
(CTI) en het Metaal Instituut (MI) waren gevestigd in Delft verspreid 
over meerder adressen en er werd gezocht naar een locatie voor de 
vestiging van de gehele instituten met in totaal zo’n 450 medewerkers.

In dezelfde tijd was het overheidsbeleid gericht op “spreiding van 
rijksdiensten” die tot die tijd alle in de Randstad waren gevestigd. 
Zo verhuisde de PTT (nu KPN) naar Groningen, het Algemeen Bur-
gerlijk Pensioenfonds (ABP) naar Heerlen en de Belastingdienst en 
het Rijkscomputer¬centrum naar Apeldoorn. TNO besloot gebruik te 
maken van dit spreidingsbeleid, waaruit geld beschikbaar kwam voor 
nieuwbouw en verhuizing. De keuze viel op Apeldoorn omdat de ge-
meente Apeldoorn de beste garantie bood op geschikte huisvesting 
van de maedewerkers; een niet te onderschatten argument in die tijd. 
Bovendien had onderzoek onder de betrokken TNO-ers uitgewezen, 
dat de meesten van hen, als ze toch moesten verhuizen, een duidelij-
ke voorkeur hadden voor Apeldoorn. 

Begin 1964 overlegden de gemeente Apeldoorn en TNO over het te 
bouwen TNO-complex, op een tweetal akkers achter de boerderij ‘Het 
Zwaantje’ aan de Arnhemseweg. De Gemeente wilde geen grote mas-
sieve gebouwen, maar onderling verbonden, paviljoens. Alleen voor 
de directie en de administratie kwamen er drie bouwlagen. Voorts 
moest het regenwater niet afgevoerd worden via het riool, maar in de 
grond geborgen, om verdroging van het gebied te voorkomen. Geheel 
in lijn met deze gedachten ontwierpen de architecten Van de Broek 
en Bakema uit Rotterdam een complex met paviljoens, die onderling 
verbonden waren door een carré op poten. 

De eerste keer dat de medewerkers kennis maakten met Apeldoorn 
was op 25 mei 1964 toen ruim 400 TNO-ers in 13 bussen vertrok-
ken naar hun toekomstige leefwereld. Aan de gemeentegrens werd de 
colonne opgewacht door de gemeentepolitie, met burgemeester A.L. 
des Tombes. Het bezoek betrof de omgeving en diverse wijken van 
Apeldoorn, zodat men zich een beeld kon vormen van de woonom-
standigheden.

In 1965 werd het eerste deel van het complex door TNO in gebruik ge-
nomen. Het geheel is in 1973 opgeleverd en in 1974 officieel geopend 
door minister Lubbers.
• De bouwkosten waren 72 miljoen gulden;
• Het terrein oppervak is 16 hectare;  
• Het netto vloeroppervlak is 27,950 m2

Voorbeelden van het onderzoek van TNO in Apeldoorn waren: afval-
scheiding en afvalverbranding, windhinder, bestrijding luchtverontrei-
niging, warmte- en koudetechniek, energiebesparing lastechnieken, 
metaalcorrosie, metaalbewerking en industriële veiligheid, uitgevoerd 
door ca 500 medewerkers.

In 2004 besloot TNO op termijn de locatie Apeldoorn op te heffen en 
werd het gebouw met de grond verkocht aan een projectontwikkelaar. 
In juni 2014 heeft de laatste TNO-er de locatie verlaten. In 2017 is het 
gesloopt.

Tekst en foto’s : Johan van Veen

Meer informatie over het verblijf van TNO in Apeldoorn is te vinden in 
het boek: “Halve eeuw TNO en Apeldoorn” op www.etnos.nl

Het TNO-complex in Apeldoorn
UGCHELEN BUITEN (DEEL 1)

Deel 1: Het TNO-complex in Apeldoorn

Het Zwaantje

De Bouwput

Het TNO-complex
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De beste wensen!?

Wanneer u dit leest zijn we al 
weer bijna een maand ver in 
het nieuwe jaar. Een jaar waar-
in we waarschijnlijk begonnen 
zijn met elkaar het beste te 
wensen en voor onszelf ge-
woontegetrouw met (te?) veel 
goede voornemens. Vol goede 
moed begonnen aan meer of 
minder… Meer bewegen, af-
vallen, onthaasten, aandacht 
voor de ander …of minder al-
cohol, roken, eten of… u kunt 
zelf het verder wel aanvullen. 
Van Oud op Nieuw, ieder jaar 
beginnen we er weer aan op 1 
januari. Al gauw beseffen we 
dat het niet lukt en gaan we 
gedemotiveerd verder op de 
oude voet. Althans zo vergaat 
het mij. Onthaasten, aandacht 
voor de ander, minder…, meer 
… , na een uur, een dag, een 
maand ben ik al weer vervallen 
in het oude ritme. Hoezo goe-
de voornemens? Ze zijn voor 
mij een bron van ergernis ge-
worden, het lukt mij niet. En u?

Maar wat blijkt, er is een nieu-
we kans. Ik kan beter wachten 
met mijn goede voornemens 
tot Pasen lees ik in een dag-
blad: “Na de nieuwjaarsnacht, 
in de midwinterperiode, stap-
pen we uit de waan van de dag 
en zijn we gericht op naasten-
liefde.” Als daarna dan de da-
gen langer worden kan ik weer 
naar buiten, het licht tegemoet. 
Een voorjaar vol nieuwe ener-
gie en goede voornemens om 
het radicaal anders te doen. 
Na carnaval, op weg naar Pa-
sen, in de veertigdagentijd kan 
ik dan met vallen en opstaan 
mijn goede voornemens oe-
fenen en met Pasen definitief 
beginnen. Ik lees weer: “Dat 
vergroot de kans van slagen, 
want in één keer iets radicaal 
veranderen lukt vaak niet.”
Mijn achteloos uitgesproken 
‘beste wensen’ en mijn demo-
tiverende ‘goede voornemens’ 
kunnen dan op dat moment bij 
elkaar komen om te werken 
aan een  ‘gezond en gelukkig 
leven in een warm thuis’ voor 
iedereen. 

Het beste voornemen!

Onderhoud in volle gang
SPRENGEN

Een binnenkomer, vind je niet? Het 
klinkt misschien wat gek; “Je ademt 
zoals je leeft”, en toch is het waar. Let 
er maar eens op, hoe adem je nu? 
Je zit rustig dit artikel te lezen en je 
adem zou rustig en kalm mogen stro-
men, maar doet die dat ook?

Een rustige, kalme adem klinkt 
eenvoudig, maar dat is voor velen 
van ons geen gegeven. In deze tijd 
speelt er veel in de buitenwereld, wat 
ook binnen bij ons veel aanraakt en 
dat vertaalt zich in de ademhaling. Bij 
stressvolle situaties of piekeren, ga 
je oppervlakkiger en sneller adem-
halen. Voor jouw lijf een signaal om 
alert te blijven, om ‘aan’ te blijven 
staan, waardoor het moeilijk is om 
weer je eigen rustpunt te ervaren. 

Je adem kan je veel vertellen over 
hoe het met je is en wat er van bin-
nen bij je speelt. Soms weet je hoe 
het komt, maar het kan ook zijn dat 

er dingen van vroeger zich in je 
adem hebben ‘vastgezet’ waardoor 
je anders bent gaan ademen.

Door middel van ademwerk kan je 
licht schijnen op jouw ademhaling 
en kan weer de ruimte innemen die 
er is. Adem is immers leven; het is 
het eerste wat we doen als we ge-
boren worden en het laatste als we 
oveerlijden. De tijd daar tussenin 
willen we zo optimaal mogelijk le-
ven en dus ook zo optimaal mogelijk 
ademen. Voor mij is ademwerk een 
sleutel om mijn eigen binnenwereld 
te verkennen. Waar zet ik mezelf 
klem en waar is juist wel ruimte? 
Jarenlang was het een uitdaging 
om vriendschap te sluiten met m’n 
eigen adem. Door yoga, pranaya-
ma, ademwerk en de opleiding tot  
holistisch ademcoach te volgen, 
weet ik wat voor goud ik in  handen 
heb als je tot een ‘vriendschap’ kan 
komen met je eigen adem. 

Daarom nodig ik je van harte uit voor 
een ademsessie. We bekijken eerst 
hoe jouw adempatroon is. Wat valt 
er op en hoe vertaalt zich dat in jouw 
leven? Dat kan wat confronterend 
zijn, maar zie de adem als een spie-
gel, als een vriend die je vertelt hoe 
het met je is en niets liever wil dan 
dat jij een fijne, volledige en moeite-
loze ademhaling hebt. Er zijn diverse 
technieken; enerzijds om te ontspan-
nen en rust te vinden en anderzijds 
om delen in jezelf die je adem ver-
nauwen zichtbaar te maken en los te 
laten waardoor jij met meer ruimte je 
weg mag vervolgen. 

Ik ga met liefde en zorg deze ont-
dekkingstocht met jouw adem aan, 
zodat jij ten alle tijden voelt, ‘wat er 
ook gebeurt, ik adem door’. 

Rosella 
www.yourfreespace.nl/ademwerk

Je ademt zoals je leeft

Elk jaar komt de werkgroep 
Sprengenonderhoud gedurende 
de wintermaanden in actie voor 
het schoonmaken van de Ugche-
lense sprengen. Daarbij worden 
bladeren en takken uit de spreng 
verwijderd, zodat het water vrij 
kan wegstromen. Als deze  on-
derhouds-werkzaamheden niet 
worden uitgevoerd, zouden de 
sprengen op den duur kunnen 
dichtslibben, met als gevolg dat 
het leven eruit verdwijnt. Onder an-
dere de beekprik profiteert van het 
sprengenonderhoud. De beekprik 
is een zeldzame en beschermde 
vissoort, die in het merendeel van 
onze sprengen voorkomt en die 
voor de voortplanting afhankelijk is 
van stromend water. 
De werkgroep Sprengenonder-

houd wordt gevormd door een 
dertigtal enthousiaste vrijwilligers, 
die ervan genieten om elk jaar een 
aantal ochtenden in de natuur aan 
het werk te gaan. Het is weliswaar 
hard werken, maar het geeft ook 
veel voldoening en het is vooral 
ook erg gezellig! 
De Commissie Water van de 
Dorpsraad zorgt voor de coördina-
tie. Doorgaans zijn bij elke schoon-
maakactie medewerkers van het 
Waterschap Vallei en Veluwe aan-
wezig voor ondersteuning en goe-
de raad.
Onlangs zijn de Koppelsprengen 
en de bovenloop van de Winke-
wijertspreng schoongemaakt en 
binnenkort volgt nog de Eendracht-
spreng, die door het parkje De 
Goudvink loopt. De Geurtsspren-

gen, die ten westen van Ugchelen 
in de hoek tussen de Europaweg 
en de Hoog Buurloseweg liggen, 
worden ditmaal niet aangepakt, 
omdat het Waterschap daar op dit 
moment groot onderhoud uitvoert. 
Het ligt in de bedoeling om deze 
sprengen vanaf volgend jaar weer 
in het programma van de werk-
groep op te nemen.
Met haar activiteiten draagt de 
werkgroep Sprengenonderhoud bij 
aan de instandhouding van de bio-
diversiteit in de unieke en oogstre-
lende sprengen rondom Ugchelen. 

Commissie Water van de 
Dorpsraad Ugchelen,

Theo Muselaers (Commissie  
Water van de Dorpsraad  

Ugchelen)
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