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Vrienden van de straat…

Trouwe lezers

Foto: Henk Feijen

Paasbijeenkomst 
Senioren 

Voorjaarsmarkt 11 maart
Op zaterdag 11 maart a.s.  
organiseert de Werkgroep  
Waterloopleinmarkt Ugchelen de 
jaarlijkse voorjaarsmarkt. Voor 
de vaste bezoekers geen nieuwe 
markt. Al jaren staan de zalen 
van de Duiker achter de Bronkerk 
vol met tweedehands artikelen.

Een gevarieerde binnen rommel-
markt, met in de grote Duiker-
zaal meubels, ijzerwaren, lam-
pen, tv’s, elektrische apparatuur,  
hobbyspullen en boeken. In de 
andere ruimtes bieden we paas-
artikelen, koffers en tassen, 
potterie, glas, riet, speelgoed, 
home&garden, curiosa, pannen 
en bestek aan. Ook is er weer 
mooie kleding en een grote tafel 
met handwerken, garen, bandjes, 
knopen, breigaren, etc., etc. In 
de centrale hal is er gelegenheid 
om een kopje koffie te drinken en 
bij te praten over uw aankopen.

De opbrengst van de Waterloo- 
pleinmarkten van 2023 gaat, 
naast ons eigen jeugdwerk, naar 
diverse goede doelen in binnen- 
en buitenland. Ook doelen in ons 
dorp kunnen dit jaar op onze 
steun rekenen.

Over de doelen kunt u meer le-
zen op de website van de Bron-
kerk of in één van de komende 
uitgaven van Bron.

Ook de voorbereidingen voor de 
grote Waterloopleinmarkt op 
10 juni zijn gestart, de vaste me-
dewerkers van de markt worden 
in de komende periode weer ge-
beld, maar ook nieuwe medewer-
kers zijn van harte welkom. 

Hebt u tijd om ons te komen hel-
pen en lijkt het u leuk, neem dan 
kontact op via de website of on-
derstaand telefoonnummer.

Door een goede verkoop op 
de komende drie markten van 
de Waterloopleinmarkt hopen 
we op een goed resultaat zo-
dat we de doelen met een flink 
bedrag verder kunnen helpen. 
De eerste markt wordt gehou-
den op zaterdag 11 maart a.s. 
van 9.00 tot 14.00 uur in De  
Duiker achter de Bronkerk aan de  
Hoenderloseweg 10 te Ugchelen.

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

spiegelende lichtjes
ijzig glinsterende straten

tranende ogen

Ugchelse HAIKu

Nico
 

Zondagmiddag 2 april is er een 
Paasbijeenkomst in de Duiker,  
samen met Duikeruit. Senioren 
worden van harte uitgenodigd voor 
deze middag. Elkaar ontmoeten, 
samen zingen en genieten van een 
heerlijk diner. Ook is er een pre-
sentatie over ‘Bijen’ gegeven door  
Nolly Spijkerman. Vanaf 15.30 uur 
bent u welkom en is er koffie of 
thee met wat lekkers. De  eindtijd is 
ongeveer 19.00 uur. Heeft u geen 
vervoer, geef dit dan bij opgave 
door, dan wordt u opgehaald.
De kosten voor deze middag zijn 
€ 15,00 inclusief twee drankjes en 
koffie of thee. U kunt zich hiervoor 
opgeven tot 29 maart bij Ans van 
Amersfoort tel. 06 55588273.

We zien u graag 2 april.

Ook de komende woensdagen t/m 
5 april blijft u van harte uitgenodigd 
voor mooie muziek, bemoedigen-
de woorden en een eenvoudige 
maaltijd in de Bronkerk. We begin-
nen om 18.00 uur. De viering duurt 
ongeveer veertig minuten. U hoeft 
zich niet aan te melden. We staan 
zo samen even stil bij de bijzonde-
re tijd op weg naar het Paasfeest.

Van harte welkom.

Vastenmaaltijden 2023
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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
Chris de Winter, tel. 06-10917060
Eindredacteur volgende Bron:
Warner Bruins, tel. 5416403
Fotograaf van deze Bron: 
Harry Maathuis, tel. 06-41817238
Fotograaf volgende Bron:
Johan van Veen, tel. 5062373
Volgende Bron verschijnt op 22 mrt
Kopij via: ugchelendebron@bronkerk.nl 
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 13 maart 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 9 april 2023 is er 
voor de 81ste keer een Paas- 
samenzang op het Raadhuis-
plein te Apeldoorn. Van 08.00 
tot 08.30 uur zingen we bekende 
Paasliederen en is er een korte 
meditatie.

Deze jaarlijkse ‘Paasjubel’ is in 
april 1942 gestart door de ge-
zamenlijke Kerken en het Leger 
des Heils als daad van verzet 
tegen de oorlog en bezetting 
en vanaf die tijd een traditie in 
Apeldoorn. 

U bent van harte uitgenodigd 
bij deze Paaszang aanwezig te 
zijn. Door de renovatie van het 
Marktplein is het niet mogelijk te 
parkeren op het Marktplein of de 
parkeergarage. Kom daarom zo-
veel mogelijk op de fiets.

Op zondagmiddag 19 maart 
wordt er in de Bronkerk weer 
een Feestje  in de Kerk georga-
niseerd voor kinderen van onge-
veer 3 t/m 11 jaar en hun ouders 
en/of grootouders. Aanvang 16 
uur. Het duurt ongeveer twee 
uur.

Deze middag gaat het over het 
Bijbelverhaal van de gelijkenis 
van de zaaier. Eerst gaan we al 
ontdekkend bezig om door mid-
del van proefjes, activiteiten en 
knutselwerkjes alvast vertrouwd 
te raken met onderdelen van 
dit Bijbelverhaal. Daarna volgt 
een viering, waarin het verhaal 
wordt verteld en gezongen. Tot 
slot eten we samen, waarbij de 
ontmoeting centraal staat.

Nog nooit geweest? Van harte 
welkom! Geen lid van de Bron-
kerk? Iedereen is welkom!

Wel graag uiterlijk donderdag 16 
maart opgeven i.v.m. de maaltijd: 
feestjeindekerk@bronkerk.nl.

We hopen er weer een gezellige 
middag van te maken.

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. 

Woensdag 8 maart  
BRONKERK
18.00 uur: Vastenmaaltijd
 
Zaterdag 11 maart
ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur: Eucharistieviering; pastor 
H. Ten Have m.m.v. cantor
 
Zondag 12 maart 
3e zondag 40 dagen tijd
BRONKERK
10.00 uur: ds. Johan Weijenberg; 
Harfsen

ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering; pastor 
Sebastian Gnanapragasam M.S.F.S. 
Gregoriaans
RANDERODE
10.30 uur: dhr. M. Visscher, 
Protestantse viering 

Woensdag 15 maart
BRONKERK
18.00 uur: Vastenmaaltijd
 
Zaterdag 18 maart
ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur: Gebedsviering; diaken 
Ronald Dashorst

Zondag 19 maart 
4e zondag 40 dagen tijd
BRONKERK
10.00 uur: ds. Eline van Iperen
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering; pastor 
H. Ten Have m.m.v. Lucente 
RANDERODE
10.30 uur: dhr. H Ekenhorst, 
Protestantse viering

Woensdag 22 maart
BRONKERK
18.00 uur: Vastenmaaltijd

Diaconale collecten Bronkerk
12 maart: Kerk in Actie / 
Binnenlands Diaconaat
19 maart: Kerk in Actie

Interkerkelijke paaszang 

‘Zoals een boom 
geplant aan helder water

zo is de mens 
die op de Heer vertrouwt’

Uitgangscollecten:
maart en april:  Stichting 
Schuldhulpmaatje Apeldoorn

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 06-25597958Feestje in de Kerk

Kleurplaat
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Nieuws vanuit de Dorpsraad 
Algemeen door Diane Kokke
Het was een prima weertje voor een ommetje in de 
buurt. Dit ommetje bracht mij aan de westkant van 
Ugchelen in het gedeelte waar de laatste 3 bomen 
van de Dorpsprijs zijn geplant. Ik kan me goed voor-
stellen dat de winnaars het maar wat mooi vinden 
dat er een boom is geplant ter ere van het feit dat 
ze de Dorpsprijs hebben gewonnen, want hoe mooi 
is dat! 

En daar was het ze zeker niet om te doen. Nee, 
zij vinden het heel gewoon om zich met hart & ziel 
in te zetten om Ugchelen leefbaarder en mooier te 
maken.

De Algemene Ledenvergadering komt er weer aan!
Op dit moment zijn we volop bezig met de  
voorbereidingen van de Algemene Leden  
Vergadering. Net zoals vorig jaar willen we de 
avond in 2’en splitsen met voor de pauze het offici-
ele gedeelte en na een pauze 1 of meer sprekers.

Op dit moment wachten we nog op een reactie wat 
maakt dat we de datum nog niet definitief kunnen 
vaststellen. Wilt u daarom zowel 25 april als 2 mei 
vrij houden in uw agenda? In de Bron van 22 maart 
publiceren wij de definitieve datum, maar houdt u 
ook de website in de gaten want daar zal de defini-

tieve datum al eerder op bekend 
worden gemaakt

Op 25 maart is er weer een 
zwerfvuil actie! Zet u deze da-
tum ook alvast in uw agenda?

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

Alleenstaanden in  
Ugchelen – meld u aan!
Alleenstaanden maken een steeds 
groter onderdeel uit van onze samen-
leving, zo ook in Ugchelen. Dit komt 
mede door het steeds ouder worden 
van ons als mens. Verder zie je van 
jong tot oud meer individualisering, 
waardoor de aandacht voor elkaar 
als buren of als buurtgenoot er vaker 
‘bij in schiet’. Het ‘alleen willen zijn’ 
kan natuurlijk een bewuste keuze 
zijn, maar kan ook zijn ontstaan door 
een scheiding, het overlijden van een 
partner en/of het uit huis gaan van 
kinderen. Ik wil middels dit artikel 
graag onderzoeken of er (bij u) be-
hoefte is aan een initiatief om voor de 
zomer alleenstaanden samen te laten 
komen. Puur om (nieuwe) mensen te 
leren kennen, te praten, een spelletje 
te doen of anderszins. Wanneer er 
voldoende animo is dan willen we als 
Dorpsraad graag het initiatief nemen 
om u een middag- of avonddeel ‘bij 
elkaar te brengen’.

Wat ons betreft is er geen ondergrens 
of bovengrens wat leeftijd betreft. 
Wellicht heeft u enige moed nodig om 
u aan te melden. Maar schroom ze-
ker niet, want u zult niet de enige zijn. 
En wat is nu mooier dan de kans om 
uw ‘Ugchelse’ medebewoner op deze 
wijze te ontmoeten. U kunt mij bellen 
op nummer 06-55327707. Wanneer u 
behoefte heeft om te mailen dan kan 
dit via info@dorpsraadugchelen.nl. 

In april organiseert voetbalvereniging 
Albatross weer een aantal activiteiten

Paaseieren zoeken – 5 april 2023
Meer informatie op:  www.uvvalbatross.
nl/paaseieren-zoeken-bij-albatross/

Klaverjasavond – 21 april 2023
Meer informatie op:  www.uvvalbatross.
nl/klaverjasavond-bij-albatross/

Padeldag voor Albatross leden –  
29 april 2023
Meer informatie op:  www.uvvalbatross.
nl/peakz-padeldag/

Age Yska 
(Communicatie V.V. Albatross)

Activiteiten Albatross 
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Oog om oog, tand om tand
OVERDENKING

Afgelopen zondag werd in een 
feestelijke dienst de kleine 
Jora Brands gedoopt. 

We feliciteren de ouders en 
broertje Roan van harte met 
deze mooie gebeurtenis.

Doopdienst Bronkerk

Gerrit Malkus is geboren en ge-
togen in Nijverdal. Na de HBS en 
zijn militaire diensttijd, volgde hij 
de politieopleiding in Apeldoorn. 
Hij trouwde met Henny de Weerd 
uit Sneek en ze woonden lange tijd 
in de wijk Zevenhuizen waar hun 
twee zoons, John en Henry op-
groeiden. In 1988 kochten ze een 
kavel grond op een mooie plek aan 

de Richtersweg, waar Gerrit zelf 
meehielp aan de bouw van hun 
nieuwe huis. De familie breidde uit 
met twee schoondochters en twee 
kleindochters. Gerrit genoot van 
het familieleven. 

Na vele jaren bij de politie in ver-
schillende functies te hebben ge-
werkt kon hij met pensioen . Er was 
nu tijd voor andere dingen zoals 
reizen, tuinieren en natuurlijk het 
voetbalgebeuren. Want van jongs 
af aan was Gerrit betrokken bij de 
voetbalsport. Als een zeer snelle 
en bonkige spits leverde hij in zijn 
jonge jaren zijn bijdrage aan het 
eerste elftal van CSV Apeldoorn. 
Helaas kon hij het voetballen op 
zaterdag toen niet meer combine-
ren met zijn werk bij de politie. 

Op latere leeftijd werd hij toch weer 
actief in de voetbalsport. Eerst als 
trainer in Klarenbeek, later bij VIOS 
Vaassen en de laatste jaren als 
bestuurslid technische zaken van 
CSV Apeldoorn. Hij werd gewaar-
deerd om zijn no-nonsense-kijk op 
de dingen. Hij hield niet van inge-

wikkelde analyses en gesprekken. 
Dat gold voor het voetbal, maar 
ook voor de gewone dingen van 
het leven. 

Toen hij drie jaar geleden te horen 
kreeg dat hij ongeneeslijk was, zag 
hij dat op zijn manier onder ogen. 
Met ups en downs is hij die moei-
lijke jaren doorgekomen. Gerrit 
zei eens bij een afscheid op z’n 
Twents: Nou ja, d’r is een tied van 
kommen en een tied van goan. 
Woorden van die strekking staan 
ook in het boek Prediker in de Bij-
bel. Woorden die het leven relati-
veren. Gerrit wist diep van binnen 
dat er een kracht was die hem zou 
helpen om alles los te laten aan het 
einde van zijn leven. 

Op 9 februari is Gerrit in alle rust 
thuis overleden. In de dankdienst 
voor zijn leven op vrijdag 17 febru-
ari in de Bronkerk, konden allen die 
in liefde om Gerrit heen hebben ge-
staan, hem loslaten en toevertrou-
wen aan Gods eeuwige liefde.

Mientje Schep

UIT DE BIJBEL
Maart
wo 8         Numeri 13:1-3,17-24
do 9          Numeri 13:25-33
vr 10 Numeri 14:1-10
za 11 Psalm 25:1-11
 
zo 12 Psalm 25:12-22
ma 13 Numeri 14:11-25
di 14 Numeri 14:26-35
wo 15 Numeri 14:36-45
do 16 Psalm 5
vr 17 Romeinen 7:1-12
za 18 Romeinen 7:13-25
 
zo 19 Romeinen 8:1-11
ma 20 Romeinen 8:12-21
di 21 Romeinen 8:22-30

We kennen deze uit-
drukking allemaal, 
en weten meestal 
ook dat die afkom-
stig is uit de oude 
bijbelse geschriften. 
Er zijn zelfs mensen 
die vanwege deze 
wet de Bijbel een ge-
welddadig, primitief, 
wreed en barbaars 
boek vinden.

Nou hoort het bij mijn 
vak om die oude tek-
sten te bestuderen 
en vanuit hun eigen context uit 
te leggen. En wat blijkt? “Oog 
om oog, tand om tand” propa-
geert geen lijfstraffen, maar is 
een wet die juist een rem pro-
beert te zetten op een (ook nu 
nog!) bestaande mentaliteit van 
wraak en vergelding. Van har-
der terugslaan dan je zelf ge-
slagen bent. Die mentaliteit lokt 
immers nóg meer klappen uit.

“Oog om oog, tand om tand” 
zegt: beheers je verlangen om 
harder terug te slaan, het gaat 
om eerlijk oversteken, om het 
bewaren van evenwicht, om het 
tegengaan van escalatie. Jouw 
tand is namelijk evenveel waard 
als die van die ander. 

“Oog om oog, tand om tand” 
werkt ook preventief: blijf van 
andermans tand af, je wilt toch 
zelf ook geen tand missen? 
En als je het toch doet, heeft 
die ander het recht om jou ook 
een tand uit te slaan, dan voel 
je aan den lijve wat jij die an-
der hebt aangedaan. En dan 
staan jullie weer quitte. Maar 
dan moet je het wel bij de ene 
tand laten en niet uit wraak de 
hele mond leegslaan. Eerlijk is 
eerlijk.

“Oog om oog, tand om tand” 
gaat echter nog verder. Die 
oude wet zegt ook: ook de 
tand van een slaaf of van een 
vreemdeling is evenveel waard 

als jouw tand. Dus 
beheers je tegen-
over slaven en 
vreemdelingen, want 
ook dat kan je een 
eigen tand kosten. 
Elk mensenoog en 
elke mensentand 
is evenveel waard. 
Hier, in die oude wet, 
wordt dus al gezegd 
dat alle mensen ge-
lijkwaardig zijn, on-
geacht hun kleur of 
sociale status of hun 
afkomst!

En ja, nóg verder gaan inspi-
rerende mensen als Jezus, 
die zeggen: er is een Liefde, 
een Goedheid, die het  moge-
lijk maakt om (soms) boven dat 
keurig afgemetene uit te stijgen. 
Om te werken aan andere ver-
houdingen, om je gedrag niet 
te laten bepalen door je tegen-
stander, maar kwaad met goed 
te vergelden. Ook al heeft die 
ander het niet verdiend. Laat 
maar zien dat je die Liefde, die 
Goedheid kent. 
Waar dat gebeurt, wordt de  
wereld mooier. En is er vreugde 
in de hemel.

Ds Eline van Iperen

Wij gedenken: Gerrit Malkus  3 januari 1946- 9 februari 2023
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Evenals vorig jaar verzorgt 
toneelvereniging S.O.V.V. uit 
Apeldoorn weer een toneeluit-
voering  in Dorpshuis Ugche-
lens Belang (UB). “De erfenis 
van tante Bella” is een vrolijke 
klucht, geschreven door Henk 
Roede, met problemen die de 
meest absurde situaties ver-
oorzaken. Deze geweldige 
klucht heeft een waterval aan 
grappen waar het publiek on-
der zal worden bedolven. 

Nieuwsgierig? Kom op zater-
dagavond 1 april gezellig naar 
Het Dorpshuis. De voorstelling 
begint om 20.00 uur, de zaal is 
open vanaf 19.30 uur.

Kaarten zijn vanaf 1 maart te 
koop bij Primera Westra in  
Ugchelen en bij Dorpshuis UB. 
U kunt ook per mail kaarten 
bestellen via: sovvtoneel@
gmail.com   

Wees er snel bij, want op = op.

Laat u verrassen….Wij zien u 
graag op zaterdag 1 april in 
Het Dorpshuis !

Op 26 maart 2023 geeft de 
BigBandPutten  een concert. 
Dit concert wordt gegeven in
het dorpshuis Ugchelens  
Belang, Bogaardslaan 81, 
7339 AN Ugchelen. Dit concert 
begint om 14.00 uur en eindigt 
om 16.00 uur. Het entree is 
gratis.

Na afloop zal Hans Internizzy 
een optreden verzorgen tijdens 
de afterparty in het cafége-
deelte van dit dorpshuis. Hans 
is een bekende entertainer die 
regelmatig in de omgeving van 
Zwolle, samen met zijn doch-
ter, optredens verzorgt.

Op 2 April 2023 organiseert 
THA-Ugchelen, ter gelegen-
heid van hun 12,5 jaar bestaan 
“De dag van het Balginstru-
ment”. Tijdens dit evenement 
verzorgen groepen en indi-
viduele spelers uit het hele 
land een optreden. Ze spelen 
muziek uit de Alpenlanden, 
maar ook bekendere liedjes 
worden gespeeld.  Ook hier is 
de entree gratis. Het begint om 
13.00 uur en eindigt om 17.30 
uur.  Ook deze dag wordt in het 
dorpshuis Ugchelens Belang, 
Bogaardslaan 81,  7339 AN 
Ugchelen gehouden.

Toneelliefhebbers 
opgelet !

U kunt de fabel van de gouden klok vergeten. Nee, er is 
nooit een gouden klok geweest. Die zou immers ook niet 
klinken, toch? En nee, er is ook niet een klok verborgen 
voor de Noormannen in het Salamandergat! Het is een 
fabel! 

De werkelijkheid is weer eens fantastischer dan de fan-
tasie. Ugchelen had een echte schat in de grond. En de 
herkomst daarvan is raadselachtig. Dit verhaal is een 
oproep aan u: weet u hier meer over te vertellen? In bij-
gaande foto ziet u waar het om gaat: een beeldengroep 
dat vader, moeder en kind voorstelt. In de context waarin 
het werd gevonden stelt het ongetwijfeld Jozef, Maria en 
kindeke Jezus voor. Het is kunstzinnig vervaardigd uit 
een tropische hardhoutsoort dat werd gedisseld, een be-
werking van het oppervlak met een dissel, een soort guts. 
Opmerkelijk is de zittende houding van Maria. Zij wordt 
altijd knielend verbeeld.

Deze beeldengroep lag in de grond en werd opgegraven 
toen in 2019 het houten gebouwtje aan de Boogaard-
slaan werd afgebroken. Een totale verrassing! Wie heeft 
het daar begraven? Waarom stop je zoiets in de grond? 
Het was vredestijd; er was geen Noorman te bekennen!! 
Waarom weet niemand hier iets van? Het gebouwtje had 
van 1962 tot 2012 dienst gedaan als katholieke parochie-
kerk van Ugchelen. De vondst maakte de tongen los on-
der de leden van deze parochie. Ook voor de koster was 
het een raadsel. In 1973 was een flink deel van de vloer 
geopend voor een interne verbouwing, de verplaatsing 
van het altaar. Maar dáár lag de beeldengroep niet; die 
bleef dus nog jaren in de grond!

Met de opheffing van zes Apeldoornse parochies wer-
den veel voorwerpen van waarde overgebracht naar de 
Schatkamer** van de OLV Mariakerk, nu nog de enige 
Apeldoornse parochiekerk. Daar is de beeldengroep 
schoongemaakt en met een passende beits geconser-
veerd. En dáár kunt u de beeldengroep met eigen ogen 
bekijken. En wat zou het gaaf zijn als u een tipje van de 

sluier zou kunnen oplichten…Liefst het ware verhaal na-
tuurlijk! 

Maar, vooruit dan…. Als u dol bent op fabels, en u kent 
niet het ware verhaal achter deze schat in de grond, dan 
mag u ook een fantastisch herkomstverhaal sturen naar 
de redactie van De Bron. Uit de duim gezogen met liefst 
veel goud. Met nonnen en engelen, roerige tijden, span-
nende ontsnappingen, benauwenissen, maar ook een 
glorieus einde waarin alles toch weer goed komt.

** U kunt de Schatkamer bezichtigen tijdens de open kerk 
op de eerste zaterdag van de maand en in de maanden 
juli en augustus van 13:00 tot 16:00 uur 

Foto: Schatkamer OLV Mariakerk, 
met dank aan Henk Duivenvoorde

Tekst: Nico van Dam

Schatgraven 2

Muziekliefhebbers 
opgelet !

Bente uit Ugchelen wint brons

Op zaterdag 11 en zondag 12 februari jl. vonden in Omnisport de Nederlandse Kampioenschappen indoor  
atletiek plaats in de leeftijdscategorie tot 18 en tot 20 jaar. De vijftienjarige Bente van Milligen uit Ugchelen  
veroverde de bronzen medaille in een persoonlijk record op de 800 meter bij de meisjes tot achtien jaar. 

Bente is lid van AV’34 en traint op Papendal bij Loopland Gelderland.
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Op 25 maart a.s. gaan we voor 
de 20ste  keer de Zwerfvuilactie 
in Ugchelen en omgeving  be-
leven. De gezamenlijke start 
is om 09.30 uur in Dorpshuis  
Ugchelens Belang met koffie/
thee en wat lekkers. De actie 
wordt dan uitgelegd en er wor-
den groepjes ingedeeld. Deze 
groepen gaan tot 12.00 uur in 
een aangewezen gebiedje aan 
de slag met het verzamelen van 
zwerfvuil . Daarna sluiten we 
weer gezamenlijk af met een 
kop soep en een broodje. Voor 
grijpers en vuilniszakken wordt 
gezorgd. Neem zelf een paar 
tuinhandschoenen mee. Kom op 
de fiets dan ben je sneller op de 
plek waar schoongemaakt gaat 
worden.

Vrijwilligers voor deze actie kun-
nen zich -graag voor 18 maart- 
aanmelden bij Jan en Leni Visser 
via visser-heijnen54@kpnmail.nl 
of 06-10519031.

Rond deze tijd zijn de mede- 
werkers van Pax Kinderhulp al 
druk bezig met vakantieplannen 
maken niet voor zichzelf maar 
voor kwetsbare kinderen uit  
Berlijn. Daarom zijn zij op zoek 
naar vakantiegezinnen voor kin-
deren van 5 tot en met 12 jaar, die 
vanwege problemen van vooral 
sociaaleconomische aard, geen 
normaal gezinsleven kennen. De 
kinderen komen rond Pasen van 
1 april tot en met 14 april en in de 
zomer van 15 juli tot en met 4 au-
gustus naar Nederland.

Bagage voor later
Pax Kinderhulp zoekt vakantie- 
gezinnen die tijd, aandacht en 
liefde kunnen geven aan een kind 
voor wie dit thuis niet is wegge-
legd. Een gastgezin kan voor een  
Berlijns kind een lichtpuntje be-
tekenen in het grijze bestaan 
van alledag. De waarde van drie 
weken huiselijke gezelligheid, 
een beetje aandacht, geduld en 
vooral liefde, laat zich vooral uit-
drukken in ‘bagage voor later’. 
Kinderen uit Berlijn kunnen jaar-
lijks her-uitgenodigd worden zo-
dat er een band kan ontstaan. Dit 
kan bijdragen aan een positieve 
ontwikkeling van het kind.

Voor meer informatie
paxkinderhulp.nl
Belangstellenden kunnen 
vrijblijvend informeren bij:
Clementine Steenbeek
06 22 21 69 38

20ste  Zwerfvuilactie in 
Ugchelen

Pax Kinderhulp zoekt 
vakantiegezinnen

 
 

Even voorstellen. Zijn  naam is Siebren van de Rijt en 
woont sinds november vorig jaar in Ugchelen, aan de 
Van Golsteinlaan 6. Vanuit deze prachtige locatie is 
hij een coaching praktijk gestart met de naam: Avon-
tuur Bestaat Nog. Tijdens een intakewandeling neemt 
hij je mee op een wandeling in het Ugchelse Bos. Hij 
zegt: “Zo leren we elkaar kennen, en kunnen de men-
sen vertellen waar ze mee zitten. Is de klant bijvoor-
beeld niet tevreden op het werk, of ongelukkig waar 
hij nu is, maar weet hij ook niet wat hij dan wél wil? Ik 
help hem graag een stap verder in de zoektocht.” Het 
avontuur dat we ‘het leven’ noemen kan dan weer vol 
goede moed getrotseerd worden.

De meeste mensen die bij Siebren komen voor coa-
ching zitten in de zogenaamde Quarter Life Crisis. 
Tussen het 20e  en 35e  jaar lopen mensen tegen al-
lerlei dingen aan die misschien wel niet zo zijn als ze 
zich vroeger hadden voorgesteld. En dan komt er ook 
nog eens van alles tegelijk op hun pad. Siebren: “Het 
zoeken van een levenspartner, de start bij de eerste 
baan, op jezelf gaan wonen en dat in een tijd waar 
alles duurder en ingewikkelder geworden is, zeker 
tijdens en ook nu nog na Corona.”

Siebren begeleidt 1 op 1, zowel in de praktijk aan huis 
als tijdens een wandeling in het bos. Volgens hem: 
“Kun je in het bos aarden en weer in contact komen 
met je lijf, even terug naar de basis.”  Eén keer per 
maand (meestal op de eerste vrijdag) organiseert en 
begeleidt hij ook een zogenaamde ‘familie opstellin-
gen’ avond. Daar gaat het om welke invloed ‘waar 
je vandaan komt’ heeft op wie je nu bent, en waar 
je naartoe zou willen. Een familie opstellingen avond 
heeft plek voor 4-12 personen.

Omdat Siebren als coach nieuw is in Ugchelen biedt 
hij mogelijke nieuwe klanten een  intakewandeling 
aan voor €10,-*. De klant beslist na  de wandeling en 
het gesprek zelf of hij/zij verder gaat of niet. 
(* Dit tarief is alleen in de maand maart 2023)

Voor meer informatie: www.avontuurbestaatnog.nl of 
stuur een mail naar info@avontuurbestaatnog.nl.

Warner Bruins (redactie)

Avontuur Bestaat Nog (coaching in het bos)
ONDERNEMEN IN UGCHELEN

Voedselbank

Zoals u in de media heeft kunnen lezen is het aantal bezoekers van de voedselbank het laatste half jaar sterk 
toegenomen. Des te meer reden om uw bijdragen in de voedselmand te doen die in de kerk staat. Overdag af te 

leveren als er activiteiten zijn in de kerk/Duiker en natuurlijk elke zondagmorgen. 
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Sant’Egidio, een wereldwijde gemeenschap van 
christenen, die zich vanuit het evangelie inzetten 
voor de kwetsbare mens in onze samenleving: ar-
men, eenzamen, daklozen, jongeren en ouderen. 
Geïnspireerd door de verhalen van de vele vrijwilli-
gers die vanuit Ugchelen en de Bronkerk hun steen-
tje bijdragen aan dit mooie werk, heb ik me aange-
meld om te ‘proeven’ wat het betekent om ‘vrienden 
van de straat’ (zo worden ze genoemd) te ontmoe-
ten met de ‘soepkar’.

Op vrijdagavond tegen half zeven verzamelen de vrij-
willigers zich in de keuken van de Onze Lieve Vrouwe-
kerk aan de Stationsstraat. Eén en al bedrijvigheid om 
de bakfiets te voorzien van warme koffie, thee, cho-
colademelk en soep. Amal komt uit Irak, de Arabische 
christenen vieren vandaag Allerzielen. Zij hebben de 
traditie om op die dag iets te delen met anderen die het 
minder goed hebben. Daarom heeft Amal vandaag voor 
heel veel lekkere broodjes en repen chocola gezorgd. 
Samen met de grote pan soep, het fruit en het drinken 
hebben we veel om uit te delen.

Met z’n vieren gaan we op weg naar de ‘vrienden van 
de straat’. Onze eerste halte is Omnizorg aan de Stati-
onsstraat. Op het binnenplein komen gelijk veel ‘vrien-
den’ soep of iets anders lekkers halen. Veel bekende 
gezichten, die hier echt een naam hebben, maar ook 
een nieuw meisje dat 7,5 maand zwanger is en daar 
nu woont. 

Nog onder de indruk van de soms trieste, persoonlijke 
verhalen, fietsen we door naar het Marktplein. Ook hier 
veel vaste ‘vrienden’ met hun eigen verhaal. Eén van 
hen,  een dakloze, verslaafde, Georgische man heeft al-
leen een dekentje om onder te slapen in de open lucht. 
We hebben vandaag voor het eerst één van de shelter-
suits bij ons. Hij is er dolblij mee en bedankt ons ‘dui-
zendmaal’. Ook zijn verhaal maakt diepe indruk op mij.

In het portiek van de Menorah kerk zit  een vaste ‘vriend’, 
ook  gast van de Franciscustafel, een andere activiteit 
van Sant’Egidio. Hij komt uit Polen en slaapt hier elke 

nacht tussen twee matrassen. Hij is blij met onze soep 
en broodjes. Een toevallige bezoeker is diep onder de 
indruk van wat het straatteam doet, hij wil graag vrijwilli-
ger worden. Natuurlijk wordt er direct een afspraak met 
hem gemaakt want vrijwilligers zijn altijd welkom. De 
laatste broodjes en soep delen we uit bij het station.

Een lange avond, zoveel mooie, bijzondere mensen 
met hun eigen verhaal. Hopelijk hebben ze een klein 
beetje kunnen voelen dat er om hen gegeven wordt!

Warner Bruins (redactie) 

‘Vrienden van de straat’ in Apeldoorn 
SANT’EGIDIO

Wat een tegenstrijdige berichten 
lees ik in de media. Eerst in de 
Stentor: ‘Bus pakken wordt las-
tiger, haltes verdwijnen in rap 
tempo… in vijf jaren verdwenen 
meer dan vijfhonderd bushaltes 
in het land.’ Vooral op het plat-
teland, ook in Ugchelen, doet 
zich dat fenomeen voor. Maar 
gelukkig, in de vorige Bron (3) 
en in de Stedendriehoek lees 
ik wat anders.  De Buurtbus uit 
Ugchelen heeft in de afgelopen 
anderhalf jaar zo’n tienduizend 
passagiers per jaar vervoerd. 
De bushaltes die twee jaar gele-
den werden opgedoekt door de 
busmaatschappij worden nu in 
een ritje van een half uur van het 
Gelreziekenhuis  naar het station 
weer opgevuld. Daarna gaat de 
rit weer terug naar Ugchelen. En 
weet u wat zo mooi is, de haltes 
zijn eigenlijk helemaal niet no-
dig. Als u op de ‘heen-en-weer’ 
route naar de chauffeur zwaait, 
dan zwaait die niet vriendelijk te-
rug. Nee, de chauffeur stopt op 
de plek waar u staat, de deuren 
van de bus gaan open en u kunt 
prinsheerlijk een zitplaats uit-
kiezen nadat u hebt ingecheckt. 
De ‘heen-en-weer’ route is dus 
eigenlijk één grote bushalte om 
in-of uit te stappen. Het deed me 
denken aan een paar liedjes. Na-
tuurlijk het overbekende ‘Busje 
komt zo’ van Hölleboer, de repe-
terende zin “… eventjes geduld 
nog want het busje komt zo...” 
geldt zeer zeker voor de Buurt-
bus, die rijdt altijd op tijd. Dan 
is er natuurlijk het tweede liedje 
van drs. P met de mooie zin: “… 
ik breng de mensen heen en an-
deren terug…”. Laat je zien op 
de route en de chauffeur brengt 
je heen en weer. En als laatste 
het kinderliedje: ‘De wielen van 
de bus gaan rond en rond… als 
de bus gaat rijden’. Een variatie 
daarop voor de Buurtbus Ugche-
len:  ‘Het busje van de buurt rijdt 
rond en rond…. stopt als u gaat 
zwaaien.’ De ECHTE bushalte!

De bus-HALTE

De winter is al weer ver gevorderd 
en de lente is spoedig op komst. 
Hier en daar steken de bloemetjes 
al weer voorzichtig hun kopjes bo-
ven het maaiveld uit. We hebben 
weer zin in het mooie weer, in het 
rommelen in de tuin, in de warmte 
van het zonnetje. Bij dat bijna-voor-
jaarsgevoel hoort het plannen van 
de vakanties. Dat geldt voor alle 
enthousiaste kampeerders, zeker 
als je in Nederland wilt overzome-
ren.Dat geldt ook voor Lottie en 
Jan Roders uit Ugchelen. Zij had-
den de leiding tijdens een reis door 
Nederland (vanwege de Corona) 
met ACSI die we op TV zagen. Een 
aflevering van ‘We Zijn Er Bijna’.  

Lottie en Jan Roders traden daarin 
op als enthousiaste reisbegelei-
ders.Van 2010 tot 2022 hebben 
zij veel reizen georganiseerd. Zij 
namen destijds het stokje over van 
Joke en Dick van Mourik. Zij zijn 
overigens niet de enige Ugchele-
naren die dit soort activiteiten ont-
plooiden in het verleden. Ook Jack 
en Annelies van Duijn waagden 
zich meerdere jaren aan kampeer-
reizen voor de ACSI. En jaren gele-
den Riet en Ignatius Johannesma. 
En wie veel reist kan veel verha-
len. Lottie en Jan kunnen dat ook. 
Vooral over het plezier dat ze erin 
gehad hebben. En de gezelligheid 
die ze vaak ervoeren in de groe-

pen. Maar ook over de momenten 
waarop ze creatief moesten zijn 
voor de medereizigers. Minimaal 
acht landen passeerden de revue 
tijdens ons korte gesprek. Dat 
betekende ook dat ze een beetje 
taalgevoelig moesten zijn. Vooral 
Frans en Engels waren regelmatig 
aan de orde.De leeftijd van de me-
dereizigers varieerde van 60 tot 85 
jaar. Velen van hen reisden vooral 
mee vanwege de veiligheid en be-
scherming in de groep. In principe 
leidden zij één groep per jaar. Zij 
sluiten dit jaar hun carrière af met 
een reis door Frankrijk. Maar nu 
eerst allemaal plannen maken voor 
deze zomer.

De laatste broodjes en soep delen we uit bij 
het station.

Kampeerreizen
OOK UGCHELEN 
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