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uutblaoz’n

De Ugchelense Midwinterhoornblazers 
OPNIEUW KAMPIOEN

door guur weer
met in haar fietsmandje

sinaasappels 

Ugchelse HAIKu

Op zondag 26 februari is er weer 
een eetcafé Duikeruit! Bent u 60 
jaar of ouder en vindt u het gezellig 
om samen met anderen te genie-
ten van een vers gemaakte drie-
gangenmaaltijd? Dan bent u op 
om 12.00 uur van  harte welkom 
in Kerkelijk Centrum de Duiker, 
Hoenderloseweg 10. De kosten 
zijn € 9,00, exclusief drankjes. In 
verband met de boodschappen 
voor de maaltijd  is het wel noodza-
kelijk dat u zich hiervoor aanmeldt. 
Dit kan tot 23 februari bij Ans van 
Amersfoort, tel. 06 55588273. 
We zien u graag op 26 februari! 
Het team van Duikeruit. 

>> Lees ook op pagina 11

>> Lees verder op pagina 9

Eetcafé Duikeruit

Afgelopen december zijn de Ugchelense midwinterhoornblazers in Lievelde op de eerste en een
 tweede plaats van het Gelders Midwinterhoorn Treffen geëindigd. Door deze fantastische prestatie zijn 

de blazers, net als in 2018, Kampioen Midwinterhoorngroep van Gelderland geworden.  

Op de foto v.l.n.r. Casper van Beek, Vincent Jonkers en Henk van den Berg.
>> Lees verder op pagina 9 

Aankondiging 
Voorjaarsmarkt WPU

Nico
 

Feestje in de Kerk
(Een spontaan bedankje) 
Zondag 22 januari was er weer een 
Feestje in de Bronkerk, in PKN-land 
meestal Kliederkerk genoemd. Ge-
lukkig konden we enkele nieuwe 
gezichten welkom heten, want de 
opkomst is de laatste keren helaas 
aan de lage kant. Onze hoop gaat nu 
uit naar de kinderen (en hun ouders) 
die nu bijna zo oud zijn, dat ze ook 
mee kunnen gaan doen.

Één van de ‘kerkgangers’ stuurde 
ons bijgaande spontane dankbe-
tuiging: “Heel hartelijk bedankt voor 
het leuke “ feestje in de kerk “. Heel 
hartelijk dank aan allen die dit heb-
ben georganiseerd. We hebben o.a. 
gezongen, spelletjes en proefjes 
gedaan en geluisterd naar het Bij-
belverhaal van het volk Israël in de 
woestijn. Het eten met elkaar was 
gezellig en heerlijk. Jasmijn was heel 

enthousiast. We zijn blij dat we bij de 
Bronkerk horen.” 

Misschien dat er meer opa’s en/of 
oma’s het leuk vinden om met hun 
kleinkinderen te komen. Op 19 maart 
is er weer zo’n gezellig Feestje in de 
Kerk voor kinderen (3 tot 11 jaar) en 
hun (groot)ouders. Op de foto’s het 
zegenmoment aan het einde van de 
viering.
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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
Warner Bruins, tel. 5416403
Eindredacteur volgende Bron:
Nico van Dam, tel. 3124044
Fotograaf van deze Bron: 
Dirk Reiding, tel. 5336538
Fotograaf volgende Bron:
Willem Jan Hagens, tel. 06-11420953
Volgende Bron verschijnt op 22 feb
Kopij via: ugchelendebron@bronkerk.nl 
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 13 februari 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
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!

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 
zegent. 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 har-
te welkom. Het is leuk als je voor 
deze viering een foto van jezelf 
meeneemt van toen je nog een 
baby was. Die gebruiken 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 vertel-
len over de doop en het geboor-
teraam

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

Februari
wo 8      Spreuken 21:12-21
do 9      Spreuken 21:22-31
vr 10     Matteüs 5:1-10  
za 11     Matteüs 5:11-20
zo 12     Matteüs 5:21-32
ma 13    Matteüs 5:33-48
di 14     Spreuken 22:1-8
wo 15   Spreuken 22:9-16
do 16     Spreuken 22:17-29
vr 17      Psalm 24
za 18     1 Korintiërs 3:1-9a
zo 19    1 Korintiërs 3:9b-23
ma 20   1 Korintiërs 4:1-13
di 21      1 Korintiërs 4:14-21

Bronkerk (http://www.bronkerk.nl) 
Informatie over de Bronkerk leest u 
ook in de digitale nieuwsbrief (DNB). 
Hiervoor kunt u zich aanmelden via: 
aan_afmeldendigitalenieuwsbrief@
bronkerk.nl
Onze Lieve Vrouwekerk  
(http://www.emmaus-apeldoorn.nl).
Informatie over diensten en activi-
teiten kunt u ook lezen in de digitale 
nieuwsbrief. Hiervoor kunt u zich  
aanmelden via: info@sintfranciscus-
parochie.com
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 12 februari
BRONKERK
10.00 uur: ds. Eline van Iperen
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering; pastor 
Sebastian Gnanapragasam M.S.F.S. 

RANDERODE
10.30 uur: dhr. H. Ekenhorst; 
Protestantse viering 
 
Zondag 19 februari
BRONKERK
10.00 uur: ds. Marit Bassa; Heerde
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering; m.m.v. 
Credo 
RANDERODE
10.30 uur: dhr. R. Bloemendal; 
Protestantse viering

Woensdag 22 februari;  
Aswoensdag
BRONKERK
18.00 uur: Vastenmaaltijd
ONZE LIEVE VROUWEKERK
19.00 uur: Eucharistieviering; m.m.v. 
Credo 

Diaconale collecten Bronkerk
12 februari: Kerk in Actie / 
Werelddiakonaat Noodhulp
19 februari: Project Moldavië

Uitgangscollecten:
februari: 
Stichting Present Apeldoorn

UIT DE BIJBEL

BEREIKBAARHEID 
PREDIKANTEN
Ds. Eline van Iperen: bij voorkeur 
’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. 

Foto: Theo Logtenberg

Voedselbank februari 2023

 Vastenmaaltijden op weg naar Pasen 2023
De jaarlijks terugkerende periode van 
Aswoensdag tot Pasen, noemen we 
de Vastentijd. Ook in de kerk staan 
we dan stil bij de voorbereidingen op 
dit feest. We proberen ons  open te 
stellen voor wat tot ons komt in woord 
en lied en solidair te zijn met hen die 

het moeilijk hebben. Een wat meer 
sobere levensstijl past goed in dit pla-
tje. Dit jaar begint de Vastentijd op 22 
februari en eindigt op 5 april 2023, in 
de Stille Week. We hopen met u in de 
Bronkerk samen te komen voor we-
kelijks een korte viering met elke keer 

muziek en een sobere maaltijd van 
brood, water en soep. Dat is steeds 
op de woensdagen (22f ebr,1,8,15,22 
en 29 maart en 5 april) om 18.00u. 
We hopen met u en elkaar op  
hoopvolle bijeenkomsten. Van harte 
uitgenodigd!

Kerk op schoot
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Algemeen door Diane Kokke

Langzaamaan worden de dagen 
weer wat langer. Heb je net als 
ik ook zo’n zin in het voorjaar?! Ik 

heb al wat leuke uitstapjes in het 
verschiet, waaronder een familie 
weekend op Texel in April. Heerlijk!

In deze Bron weer drie informatie-

ve artikelen waaronder een artikel 
over de status van alle gestarte en 
nog te starten bouwprojecten in 
Ugchelen. Op dit moment wordt er 
volop gebouwd en laten we hopen 
dat we ook op de terreinen die al 
heel lang leeg staan ook mooie 
bouwprojecten kunnen realiseren, 
de toekomst zal het uitwijzen. 
In de vorige Bron stond een op-
roep om je aan te melden voor 

het blad ruimen in de Eendrachts-
spreng. Aanmelden kon tot giste-
ren (als deze Bron woensdag bij u 
in de bus valt). Mocht deze Bron 
eerder bij je in de bus vallen en 
je wilt nog meehelpen, graag! Je 
kunt je dan aanmelden bij Theo 
via mailadres Theo.muselaers@
outlook.com.

Veel leesplezier! 

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 gezocht bij organiseren  
initiatieven binnen thema Zorg & 
Welzijn
Naast het mooie initiatief Noaber-
schap en de commissie Dorpsprijs 
willen we, wil ik graag ook dit jaar een 
aantal nieuwe initiatieven ontplooien. 
Echter omdat ik (ook) volledig werk 
zoek ik hulp. Hulp in de vorm van het 
creatief bedenken/meedenken van 
goede ideeën, hulp bij het organi-
seren zelf etc. Vorig jaar was er een 
mooi voorbeeld van een buurtbarbe-
que in de Batenburg, dit om de inwo-
ners nog beter met elkaar te verbin-
den, te praten, te proosten. 

Bent u, ben je iemand die wil ‘investe-
ren’ in uw buurt of in Ugchelen, bel of 
mail mij op 06-55327707 of via info@
dorpsraadugchelen.nl.

Elke laatste maandagmiddag van 
de maand: ontmoet nabestaanden
Heb je iemand aan kanker verloren, 
bijvoorbeeld je partner, je zus, je 
vriend, je kind of één van je ouders. 
Het maakt niet uit of het kort of lang 
geleden is. Voor gemis staat geen tijd. 
Heeft u behoefte daarover met gelijk-
gestemden van gedachten te wisse-
len? Dat kan bij Stichting ‘kLEEF!. 
Vanaf 27 februari 2023 organiseren 
wij maandelijks ontmoetingsbijeen-
komsten voor nabestaanden. De 
laatste maandagmiddag van de 
maand ben je van harte welkom bij de 
ontmoetingsbijeenkomst. Deze start 
om 15.00 uur en duurt tot 16.30 uur 
onder begeleiding van een professio-
nele gespreksbegeleider. 

Ben je geïnteresseerd, laat dat we-
ten. Bel of mail ons gerust. Bellen 
kan naar (055) 5762676, mailen naar 
info@stichtingkleef.nl. Deze ontmoe-
tingsbijeenkomst bij ‘kLEEF! is koste-
loos. Wij zijn voor ons voortbestaan 
echter nagenoeg volledig afhankelijk 
van donaties. Een vrijwillige bijdrage 
wordt daarom op prijs gesteld. Kijk 
ook op onze website www.stichting-
kleef.nl of loop bij ons binnen, Vossel-
manstraat 4 in Apeldoorn.

Op weg naar een gemeentelijk verkeersveiligheidsplan
Eind 2021 heeft de Gemeente 
Apeldoorn een oproep gedaan om 
door middel van het invullen van 
een online vragenlijst uw mening te 
geven over de verkeersveiligheid 
in Apeldoorn. De vragenlijst is door 
zo`n 1.100 inwoners ingevuld. 

Naar aanleiding van de enquête 
is een rapportage gemaakt. Deze 
zal worden meegenomen als één 

van de informatiebronnen voor het 
opstellen van een gemeentelijk 
verkeersveiligheidsplan. Het ver-
keersbeleid van de gemeente staat 
beschreven in de verkeersvisie 
2016-2030. Aanvullend op deze vi-
sie maakt de gemeente nu ook een 
apart verkeersveiligheidsplan op. 
Dit plan heeft een horizon tot 2030.

De rapportage naar aanleiding van 

de enquête is te downloaden via 
https://www.apeldoorn.nl/fl-resul-
taten-enquete-verkeersveiligheid.
html. Volgens de meeste respon-
denten moet de gemeente vooral 
aan de slag met de verkeersveilig-
heid in 30 km/h wegen. Ook fiets-
stroken en fietspaden verdienen 
met voorrang aandacht.

>> Lees verder op pagina 11 

Update van de verschillende bouw-
projecten die in Ugchelen spelen. 

De verkoop van de kavels op de 
voormalig Breustedt locatie aan de 
Ugchelseweg is moeizaam verlo-
pen. Van de 2 kavels is er nog 1 
beschikbaar. Onder invloed van 
de hogere rente lijkt de markt zich 
naar een nieuw evenwicht te be-
wegen. 

Het plan aan de andere kant van 

de Ugchelseweg (voormalig Texo-
clean terrein) zit in de ontwerpfase. 
De gemeente heeft op het laatste 
ontwerp opmerkingen gemaakt. 
De ontwikkelaar verwacht in het 
eerste kwartaal van dit jaar zijn 
eerste ontwerp te kunnen presen-
teren. 

De projecten aan de Molecaten-
laan (locatie voormalige CODA Bi-
bliotheek) en Ugchelseweg (voor-
malig tankstation) zullen in het 
eerste halfjaar van 2023 worden 
opgeleverd zodat de bewoners 
hun intrek kunnen nemen. 

De voormalig Steenbeek locatie 

aan de Hoenderloseweg zal wor-
den bestemd om sociale huurwo-
ningen te realiseren. In de plan-
vorming zal geprobeerd worden 
de voorzijde van het gebouw te 
behouden. 

Aan de Brouwersmolenweg (voor-
malig Essenstam locatie) is er een 
plan ingediend voor de bouw van 
2 vrijstaande woningen. Naar het 
zich nu laat aanzien zal in het eer-
ste kwartaal het plan aan de ge-
meenteraad voorgelegd worden. 
Als dit positief verloopt zullen de 
twee kavels de verkoop ingaan.

Foto: Dirk Reiding
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See me, feel me, hear me, 
OVERWEGING

Even terug in de tijd: See me, 
feel me, hear me, een lied uit 
de rockopera Tommy van de En-
gelse popgroep The Who, jaren 
zestig en nu met een ander licht 
beschenen. De jaarlijkse derde 
zondag van januari staat voor de 
christenen van de hele wereld in 
het teken van Week van gebed 
voor eenheid van de christenen, 
dit jaar voorbereid door de Raad 
van Kerken van de Noord-Ame-
rikaanse staat Minnesota. Een 
staat gekenmerkt door een bar 
klimaat en getekend met een 
heftige geschiedenis van onder-
drukking, knechting, verdrijving 
en deportatie van bevolkings-
groepen. Juist zij kiezen voor 
een thema van de profeet Jesa-
ja: doe goed en zoek recht, Jes-
aja 1. 

Jesaja (= redding van God), pro-
feet, zoon van Amos en levend 
rond 725 BC in een tijd dat Israël 
de band met God is kwijtgeraakt, 
Israël  dat het hoofd vol onge-
rechtigheid heeft, wiens hart een 
kwaadaardig gezwel is gewor-
den, waar steden in vlammen zijn 
opgaan, akkers afgestroopt zijn 
en het land verwoest is en waar 
Jeruzalem in het donker gehuld 
is. Jeruzalem dat nota bene ge-
roepen is een Lichtende stad in 
de duisternis te zijn. Dan roept 
Jesaja op om godsdienst = men-
sendienst na te leven en het goe-
de te doen en recht te zoeken. 
Hoe actueel is deze oproep!! En 
wat een vertrouwen in ons en wat 
een opdracht aan ons. 

Hier staat haarscherp, loepzui-
ver, heel concreet de roep om 
heelheid van de mens in de 
schepping, vrede en gerechtig-
heid. De mens in harmonie met 

zijn medemens en zijn Schepper.  
Dit roept de boeiende vraag op 
hoe wij ons tot deze oproep wil-
len en kunnen verhouden?? 

Hier staat de vraag of wij uit onze 
donkeren hoeken en schaduwen 
willen en/of kunnen stappen om 
dan een stap in het licht te zet-
ten. Een stap in de richting van 
herstel van relaties met de an-
der. Dat betekent doorgaans 
een stap(je) in de richting van 
ontstane kloven  met de intentie 
om hier, op den duur, misschien 
overheen te stappen. Een (hele) 
moeilijke vraag. 

Zijn we in staat om het ‘’see me, 
feel me, hear me’’, van de ander  
te ervaren?? Waar dit ervaren 
wordt, al is het zicht nog maar 
vaag, het geluid nauwelijks te 
verstaan, juist dan wordt een 
begin gemaakt met recht aan de 
ander te doen. En juist dat heelt. 
Dit bedoelde Jesaja en na hem, 
veel later, Jezus Christus. Wat 
een uitnodiging aan ons christe-
nen in de hele wereld. In het ge-
hoor geven aan deze uitnodiging 
wens ik ons inspiratie en wijsheid 
toe. 

Gerard Disberg

Levend Kerstverhaal
Geef je op een doe mee!

DVDuiker: 17 februari 2023
Film: Like father like son

‘Like father like son’ is een Japan-
se film uit 2013 onder regie van 
Hirokazu Koreeda onder ander 
bekend van de film ‘After Life’, de 
allereerste film die DVDuiker ge-
draaid heeft. Het leven van een 
rijk echtpaar komt op z’n kop te 
staan na een telefoontje van het 
ziekenhuis waaruit blijkt dat ze 
zes jaar geleden het verkeerde 
kind hebben meegekregen. Ze 
staan voor een hartverscheu-
rend dilemma: kiezen tussen hun 
‘echte’ zoon, of het jongentje dat 
ze al zes jaar lang als hun eigen 
kind opgevoed hebben. Vanuit dit 
schrijnende uitgangspunt vertrekt 
Koreeda voor een innemende 
film die bij iedereen een gevoeli-
ge 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 aan-
geboden. De opbrengst van 
de film gaat naar het diacona-
le project in Moldavië ‘Casa  
Speranta’.

Ontmoetingsmiddag

- Geluk -
Een plekje fijn, omgeven door een bosje

daar staat een huis, heel prachtig in het groen
een erf rondom, je zou’er een moord voor doen

zo vaak, zie je’er een hertejong of vosje

een slanke man die geeft zijn vrouw een kus
hij 's welgesteld, verdiend beslist zijn kostje
zij draagt een ketting en een gouden broche

ik schat ze ouder niet dan veertig-plus

hun oprit bergt zowaar een caravan
een caravan om even weg te kunnen

gekoppeld aan hun dure Citroën

nu wil ik hen die rijkdom niet misgunnen
geluk is het, dat 'k dieper hier verken

en of je niet met minder toe zou kunnen.

9 februari van 13:30-15:00 uur

Stichting ‘kLeef organiseert op 
donderdag 9 februari een ontmoe-
tingsdag ‘Borstkanker’.  Vrouwen 
met borstkanker kunnen tijdens of 
na de behandeling van borstkanker 
klachten van vermoeidheid ervaren. 
Deze klachten kunnen een grote 
impact hebben op de kwaliteit van 
leven. 

Vermoeidheid zorgt vaak voor een 
flinke verstoring in het dagelijks 
functioneren. Het op zoek gaan 
naar een juiste balans in belasting 
(wat ‘moet’ je uitgeven) en belast-
baarheid (wat heb je uit te geven) 
kan hierbij helpen. 

Marike Robbers, ergotherapeut 
van Ergotherapie Apeldoorn, geeft 
samen met mammacare verpleeg-
kundige Jeannet Ramaker op deze 
middag hierover uitleg.  

Daarnaast is er ruimte voor vragen 
aan Marike Robbers of Jeannet Ra-
maker, gespecialiseerd verpleeg-
kundige oncologie/mammacare

Indien je geïnteresseerd bent meld 
je dan direct aan.  Bel of mail ons 
gerust. Bellen kan naar (055) 
5762676 mailen naar info@stich-
tingkleef.nl Kijk ook op onze web-
site www.stichtingkleef.nl of loop bij 
ons binnen, Vosselmanstraat 4 in 
Apeldoorn.
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De Ugchelense Midwinterhoornblazers zijn opnieuw Gelders Kampioen
Afgelopen 29 december 2022 zijn de Ugchelense midwinterhoornbla-
zers in Lievelde op de eerste en een tweede plaats van het Gelders 
Midwinterhoorn Treffen geëindigd.  De eerste plaats werd behaald 
door Henk van den Berg en de tweede plaats door Casper van Beek.

In het midwinterhoorn veld van 42 blazers uit Gelderland heeft ook 
onze jongste blazer Vincent Jonkers samen met de 2 andere blazers 
een mooie prestatie neergezet. Hierdoor werd, net als in 2018, de 
blaasgroep Kampioen Midwinterhoorngroep van Gelderland en wer-
den 2 van de drie wisseltrofeeën mee naar Ugchelen genomen. De 
andere trofee, Kampioen Junior blazer, werd op 0,2 punt bij een jonge 
blaaster uit Eibergen achtergelaten. Anders was ook de derde trofee 
naar Ugchelen gekomen.

v.l.n.r. Casper van Beek, Vincent Jonkers en Henk van den Berg
de bloemen worden uitgereikt door Jolanda van Beek

De 3 juryleden zitten in een “blinde” ruimte en horen de midwinter-
hoornblazer, maar zien hem niet. De midwinterhoornblazer heeft maar 
één kans om te laten horen wat hij kan. Door de jury worden de Melo-
die, de Zuiverheid en de Techniek beoordeeld. Het was dan ook voor 
de jury een verrassing dat de eerste én de tweede plaats uit dezelfde 
blaasgroep kwam. Dat was nog niet eerder voorgekomen.

Na 6 januari wordt er niet meer buiten geblazen, maar oefenen de 
blazers binnen, in de school IKC Spreng aan de Bogaardslaan. Meer 
informatie over de Midwinterhoornblaasgroep is te vinden op 
www.midwinterhoornblazenugchelen.nl

Op zaterdag 11 
maart a.s orga-
niseert de Werk-
groep Waterloo- 

pleinmarkt Ugchelen de jaarlijkse 
voorverkoop/ rommelmarkt. De 
Duiker en de kerkzaal staan weer 
vol met potterie, schilderijen, boe-

ken, curiosa, home & garden en 
huishoudelijke artikelen, hout en 
riet, lampen en elektrische appa-
ratuur, paasartikelen, handwerk 

artikelen en kleding. Ook voor 
schoenen en tassen kunt u bij ons 
terecht. 

Om alvast in de voorjaarsstemming 
te komen hebben we een grote 
kraam met curiosa en groenartike-
len en de sfeervolle home&garden-
kraam. In de centrale hal is er voor 
de liefhebber een kopje koffie met 
koek.

De voorverkoop wordt gehouden 
van 9.00 tot 14.00 uur in De Dui-
ker aan de Hoenderloseweg 10 te 
Ugchelen.

Hebt u nog spullen voor de markt. 
U kunt ze brengen op de laatste 
woensdagmorgen van de maand 
tussen 9.00 en 11.00 uur en op 
woensdag avond van 18.30u. en 
20.30u. In verband met de ruimte in 
de opslagkelder nemen we alleen 
kleine goederen aan. 

Voor informatie: www.bronkerk.nl 
of 055-5221201

Voorjaarsverkoop Waterloopleinmarkt 11 maart

Foto: Theo Logtenberg
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>> Vervolg van pagina 5

Op een kaart kon voor zelf geko-
zen locaties worden aangegeven 
of men ontevreden of juist positief 
over de verkeersveiligheid is. Het 
kaartbeeld voor Ugchelen met 
rode (ontevreden) en groene (po-
sitieve) stippen lijkt niet bijzonder 
af te wijken van het beeld voor 
het hele stedelijke gebied. Uiter-
aard vragen de rode stippen aan-
dacht, maar het is toch wel weer 
geruststellend om te zien dat er 
in Ugchelen ook veel groene stip-
pen zijn uitgedeeld. Positief be-
oordeeld zijn vooral vaak nieuw 
geplaatste verkeerslichten zoals 
ook aan de Europaweg.

Op de kaart van Ugchelen zijn 25 
aandachtspunten geplaatst bij de 
kruisingen van de Ugchelseweg 
met de Molecatenlaan en met 
de Derk Kamphuisweg. De krui-
singen worden als druk ervaren 
en zijn relatief smal. Daardoor 
ontstaan er onoverzichtelijke si-
tuaties. Fietsers en voetgangers 
worden er volgens de respon-
denten vaak als ondergeschikt 
ervaren. Deze kritiek klinkt de 
Dorpsraad zeer bekend in de 
oren, want ook in onze enquête 
van voorjaar 2022 kwamen deze 
punten naar voren.

Gelukkig zijn er juist op dit mo-
ment ontwikkelingen rondom 
deze twee knelpunten in voorbe-
reiding. Voor de herinrichting van 
het centrum is het schetsontwerp 
al in een vergevorderd stadium, 
en voor de Derk Kamphuisweg 
staat op termijn ook een vernieu-
wing in de planning. Wij zullen de 
uitkomsten van de enquête met 
de gemeente bespreken om te 
proberen nu het ijzer heet is, dit 
ook te gaan smeden.

Veiligheid en mobiliteit Long Covid & Yoga

Ugchelen, Oktober 2022, de eerste cursus met 
een serie van zeven lessen om door yoga meer 
rust en ontspanning te vinden. 

Voor de deelnemers en mijzelf een ontdekkingsreis: 
wat is er precies nodig voor de deelnemers? Ieder-
een had een open houding, dat maakte veel uitwis-
seling mogelijk. Daardoor merkte ik dat veel van de 
deelnemers zichzelf al goed hadden leren kennen, 
mede met behulp van ergotherapie. Een bijzondere 
ontwikkeling na een periode van ziekte en niet goed 
herstellen. Dit uitte zich in het uitspreken van ver-
wachtingen  voor de toekomst: hoe verder, wat wel, 
wat niet te doen? Dit gesprek zorgde voor herkenning 
en gaf ook steun aan elkaar. Zonder die gesprekken 
had deze cursus niet de waarde die het nu had. Het 
uitgangspunt was om yoga oefeningen aan te laten 
sluiten bij wat de behoefte zoals: fysieke oefeningen, 
ademhalingsoefeningen en oefeningen die je bewus-
ter maken van je energie en grenzen. Belangrijk daar-

bij was de juiste inzet van yoga therapie, uitleg met 
voorbeelden en soms een verhaal uit de yogatraditie. 
Dru Yoga zelf is heel goed toepasbaar omdat dit een 
rustige yogavorm is met ruim tijd voor ontspanning 
met oefeningen die je bewuster maakt van de energie 
en de grenzen. Op het moment dat je bewustzijn op 
die punten wordt versterkt, kun je ook beter je eigen 
grenzen aanvoelen en je energie bewaken, je wordt 
dan ook duidelijker naar jezelf en anderen. Na de se-
rie in oktober is een afspraak gemaakt voor een extra 
ontmoeting in het nieuwe jaar. Binnenkort start een 
nieuwe serie lessen, op vrijdag 24 februari. In een 
kleine groep van rond de 5 personen. 

Wil je eerst een gesprek dan ben je van harte welkom 
bij Yoga Ugchelen aan de Bogaardslaan 14B, voor 
meer info kun je kijken op de website: 
www.yoga-ugchelen.nl 

Marion Gerritsen

Eetcafé Duikeruit
Eetcafé Duikeruit is een maaltijd- 
project voor senioren (woonachtig in 
Ugchelen) dat eens per twee maan-
den in de Duiker gehouden wordt.

Voor € 9,00 wordt een 3 gangen 
menu geserveerd, passend bij het 
seizoen. Vooraf is er gelegenheid 
om onder het genot van een drank-
je (voor eigen rekening) gezellig bij 
te praten. De maaltijden worden 
goed bezocht en het is noodzakelijk 
om telefonisch te reserveren. Een 
werkgroep is verantwoordelijk voor 
de organisatie en bij de uitvoering 
op zondag zijn vrijwilligers van harte 
welkom.

Foto: Johan van Veen
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Heb je eindelijk besloten om een 
keer met de buurtbus naar het 
centrum te gaan, ben je je ov-chip-
kaart vergeten, herkenbaar? Weet 
dan dat dit verleden tijd is, want 
vanaf dinsdag 31 januari kun je bij 
de meeste treinen, bussen en dus 
ook de buurtbus  inchecken met je 
betaalpas. Hoe dat werkt?

Zo check je in met je 
betaalpas
Het inchecken met de betaalpas 
gaat vrijwel hetzelfde als bij een 
ov-chipkaart. Houd de betaalpas 
voor de kaartlezer in de buurtbus 
en… klaar is kees! Je bent inge-
checkt. Je ziet nu op het scherm-
pje van het incheckpaaltje ‘IN Be-
taalpas’ en hoort het welbekende 
piepje. Aan het eind van de reis 
houd je je betaalpas weer voor het 
uitcheckpoortje en zie je ‘UIT Be-
taalpas’ op het scherm.

Het is wel belangrijk dat je je be-
taalpas uit je portemonnee haalt, 
omdat je anders misschien per 
ongeluk met meerdere kaarten 
incheckt.

Met deze betaalpassen kun je 
inchecken
Voordat je je ov-chipkaart in de 
prullenbak gooit, is het goed om te 
weten dat nog niet alle betaalpas-
sen geschikt zijn. Alleen passen 
van deze banken werken: ABN 
AMRO, ASN Bank, Bunq, ING, 
Rabobank, RegioBank, SNS.

Zo check je in met je mobiel
Ben jij een van die Apeldoorners 
die tegenwoordig bijna nooit meer 
een portemonnee meeneemt en 
altijd via mobiel betaalt? Dan kun 
je ervoor kiezen om in te checken 
met je smartphone. Het inchecken 
met je mobiel gaat in principe het-
zelfde als bij een betaalpas: haal 
je telefoon uit je broekzak en hou 
hem voor het incheckpaaltje. Het 
is wel vereist dat je een smartpho-
ne met NFC hebt.

Al enige tijd is de gemeente 
Apeldoorn bezig met het voorbe-
reiden van de werkzaamheden 
aan de G.P. Duuringlaan in Ugche-
len. Het asfalt maakt plaats voor 
klinkers en draagt zo beter bij aan 
het dorpse karakter, de maximum-
snelheid wordt teruggebracht tot 30 
km/u en er komen nieuwe trottoirs, 
grindbermen, verkeer remmende 
maatregelen en waar mogelijk nieu-
we bomen.

De omwonenden ontvingen on-
langs deze brief waarin ook u, 
Bronlezer, wordt geïnformeerd over 
de stand van zaken van deze werk-
zaamheden. 

Werkzaamheden dit jaar nog niet 
van start 
Eerder dit jaar hebben wij aangege-
ven dat wij dit najaar wilden starten 
met de werkzaamheden. Helaas 
gaat dat niet lukken. Hieronder leg-
gen we uit wat hiervoor de belang-
rijkste redenen zijn. 

De technische uitwerking van het 
infiltratieriool vraagt meer tijd 
We hebben geprobeerd een ont-

werp te maken voor één robuust 
rioolsysteem. Een zogenaamd in-
filtratieen transportriool dat regen-
water laat teruglopen in de grond 
en niet in het vuilwaterriool komt. 
Helaas zijn er teveel obstakels die 
ervoor zorgen dat het niet op alle 
plekken kan. Denk aan boomwor-
tels, kabels en leidingen, bestaande 
watergangen en de verschillende 
hoogtes van het grondwater. Deze 
complexe uitwerking heeft ons 
meer tijd gekost. 

Overlappende werkzaamheden 
met Vitens en Liander nog niet te 
combineren
Ook de nutsbedrijven gaan volgend 
jaar werkzaamheden verrichten 
aan de G.P. Duuringlaan. Dit gaat 
om saneringswerkzaamheden en 
het vervangen van de gas- en wa-
terleidingen. Deze nutswerkzaam-
heden willen we het liefst afstem-
men op onze werkzaamheden. 
Vooralsnog lukt dat niet. Omdat wij 
niet langer willen wachten, gaan wij 
verder met onze eigen planning. 
Door de werkzaamheden gefa-
seerd uit te voeren, hopen we dat 
er toch mogelijkheden ontstaan 

om dit gaandeweg het jaar met de 
nuts-werkzaamheden te kunnen 
combineren. Als de werkzaamhe-
den niet gecombineerd kunnen 
worden, wordt de nieuw aangeleg-
de verharding opnieuw opengebro-
ken, wat helaas gepaard zal gaan 
met wegomleidingen en overlast. 

Beschikbaar personeel en mate-
rieel is een flinke uitdaging 
Daarnaast is het momenteel ook 
een flinke uitdaging om alle beno-
digde personele capaciteit, zowel 
bij de gemeente als bij onze part-
ners, op volle sterkte te krijgen en 
te houden. Datzelfde geldt ook voor 
het materieel dat nodig is voor dit 
project. Al speelt dat op de iets lan-
gere termijn

Planning  
Het gunnen aan de aannemer staat 
nu gepland voor maart 2023. Naar 
verwachting kan het werk voor de 
reconstructie in juni 2023 worden 
opgestart. Zodra de aannemer in 
maart bekend is, informeren wij 
u opnieuw over de planning en 
de contactgegevens van de aan- 
nemer.

De Buurtbus

Stand van zaken
G.P.DUURINGLAAN

Foto’s: Dirk Reiding
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De oliemaatschappijen hebben de 
afgelopen jaren grote winsten be-
haald. Aan de andere kant staan 
zij internationaal onder hoge druk. 
Laatst zag ik op het nieuws Ameri-
kaanse demonstranten met span-
doeken waarop o.a. stond ‘Exxon 
knew’. Met andere woorden: de 
grote oliebedrijven wisten allang 
dat olie niet zo goed was voor het 
milieu… 

Ook zien we dat de politiek ‘maat-
regelen’ treft tegen de olie- in-
dustrie: allerlei landen komen 
met extra belastingen omdat de 
overheid nu eenmaal steeds geld 
nodig heeft. En momenteel is dat 
gemakkelijk te halen bij de olie-
maatschappijen.

Volgens mij gebeurt er hier wat 
engs: het feit dat er geld afgepakt 
kan worden door Europa, is dat 
een situatie die we willen? Wat is 
de volgende stap? Wie is er straks 
aan de beurt? U? En dan te be-
denken dat de diverse overheden 
vaak een stevige vinger in de pap 
hadden/ hebben in de olie-indus-
trie. En, belangrijker nog, zouden 
Exxon en Shell en anderen nu nog 
zin hebben om in Europa te inves-
teren? Of zouden zij die investe-
ringen dan liever in Azië doen? 
(Zijn we nóg meer afhankelijk…).

Nee, de overheden dienen zich 
ervan bewust te worden dat zij zélf 
één van de gangmakers zijn van 
de huidige problematiek. Vanaf 
eind jaren tachtig moest alles wor-
den geprivatiseerd en moest alles 
aan de vrije markt worden overge-
laten. Nu zien we een omgekeer-
de trend.

En wat betreft het klimaat en mi-
lieu hebben we allemaal boter op 
het hoofd. Iedereen weet dat we 
de aarde uitputten, terwijl verbe-
teringen maar langzaam op gang 
komen. Wijzen naar de ander is 
weliswaar gemakkelijk, maar niet 
eerlijk.

Mooier zou het zijn als overheden 
en bedrijven op een volwassen 
manier zouden gaan samenwer-
ken. Want als we oliemaatschap-
pijen nu extra gaan belasten, gaan 
we ze dan over vijf jaar subsidie 
geven als het wat minder goed 
gaat?

Goede Voornemens
OOK UGCHELEN

Januari is bij uitstek de maand om goede voornemens 
te maken. Dat is een nationale traditie geworden. Via de 
media wordt daar uitgebreid aandacht aan besteed. En 
hoe snel die goede voornemens in 2022 ook mislukten, 
we gaan er weer voor bij de start van het nieuwe jaar.

Een element dat een belangrijke rol zou moeten spe-
len, is het zorgen voor je naasten in de meest ruime 
betekenis van het woord. In het oosten van Nederland 
valt dat onder onder de term Noaberschap. Ook in  
Ugchelen kennen we het fenomeen. Het is eigenlijk een 
vorm van burenhulp die vroeger op geïsoleerde boerde-
rijen en kleine dorpen onontbeerlijk was en dus eigenlijk 
stilzwijgend verplicht was in die gemeenschappen. 

De Eerste Noaber, doorgaans de meest nabije buur, 
had zelfs een nog sterkere noaberplicht. Deze buur ver-
zorgde jouw planten, post en soms zelfs je huisdieren als 
je op vakantie was. Ook ondersteunde hij of zij in kleine 
zaken bij ziekte en bij overlijden. Ook verzorgde of re-
gelde hij uit naam van alle noabers voor een fruitmand, 

rouwkrans, ooievaar, Abraham, Sara of huwelijksboog.
 
Noaberschap Ugchelen startte in 2015 en is een manier 
om elkaar te helpen waar nodig. Veel dorpsgenoten ge-
ven al invulling daaraan met allerlei hand- en spandien-
sten, zonder tussenkomst van het Noaberschap. 

De drempel om hulp te vragen blijkt vrij hoog, maar als 
men uiteindelijk de stap gezet heeft, zijn mensen blij en 
dankbaar dat ze geholpen worden. Het kan om tijdelijke 
hulp gaan, maar ook om langdurige inzet van een vrijwil-
liger. Er hangen nu ook blijvend kleine posters met infor-
matie op verschillende plekken in Ugchelen.
Voor meer informatie: Zie linksonder op de tweede  
pagina van de Bron. 

Demoniseren van de 
olie-industrie
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