
Wegens succes verlengd. Sint 
en zijn Pieten komen ook dit jaar 
weer graag bij u thuis. Op 30 no-
vember en 5 december maken 
de Sint en 2 Pieten er twintig mi-
nuten, samen met u, er een waar 
feest van. Strooigoed nemen de 
Pieten natuurlijk zelf mee. Geïn-
teresseerd? Snel opgeven (€40) 
voor 28 november 
(mauddeboer1992@gmail.com), 
vol is vol..
De Opbrengst gaat naar het een 
goed doel: een kindertehuis in 
Moldavië, Casa Speranta. Het 
echtpaar Bejan vangt kinderen 
met een beperking op en zorgen 
voor een veilig en kansrijk be-
staan.

Op dinsdag 5 november wordt 
er om 9.30 uur gestart bij TCU 
(Ugchelsegrensweg). Eerst gaat 
het richting Heidehof en vandaar 
naar het Salamandergat. Daarna 
via de nieuwe klompenpaden 
naar het Spelderholt en Beek-
bergen weer terug naar TCU. De 
route is ongeveer 12km. 
Deelname gratis, info:
wandeleninugchelen@gmail.com

die smekende blik
van het roze varken
op de bakkersbalie !
nog gaaf tot z’n krulletje
vreest hij al de goede Sint

Nico van Dam

Uitgever: Bronkerk Ugchelen Woensdag 23 oktober 2019 - 56e jaargang nr. 17

Van der H❤rt

Ugchelse Haiku

Het zal u niet verbazen dat tijdens de Waterloo-
pleinmarkt, die gehouden wordt op 2 november, in 
een grote kraam ook  kerstspullen te koop worden 
aangeboden. Het hele jaar worden deze artike-
len opgeslagen in de magazijnen van de WPU en 
speciaal op de najaarsmarkt verkocht. Je kunt het 
zo gek niet bedenken of het is er: lampjes, kerst-
bomen, kerstversiering, tafellopertjes, kaarsen, 
kandelaren, Kerstmannen, mutsen, veelkleurige 
kerstballen, stalletjes en engelen. Weliswaar twee-
dehands maar meestal nog in nieuwe verpakking 
en zelden gebruikt.
Tegenwoordig is het helemaal in om elk jaar een 
andere stijl en kleur te kiezen tijdens de feestdagen 
in december. Bij de Waterloopleinmarkt kunnen we 
dat goed merken, hele dozen vol komen binnen tij-
dens de inzameldagen, mooi op kleur en passend 
in stijl.
Deze kunt u bij ons weer aankopen op de najaars-
markt. Ook oude, bijzondere en traditionele zilve-
ren kerstartikelen zijn er natuurlijk ook te vinden. 
Smaken verschillen nou eenmaal.
Kom eens kijken en proef alvast een vleugje kerst-
sfeer. De Duiker staat ook vol met: boeken, schrijf-
waren ,kleding, curiosa, speelgoed enzovoort 
Een gezellige markt met heel veel koopjes voor 
groot en klein. Komt dat zien op zaterdag 2 novem-
ber van 9.00 tot 14.00 uur in De Duiker achter de 
Bronkerk aan de Hoenderloseweg 10 te Ugchelen.
Voor informatie: www.bronkerk.nl 

Kerstsfeer op herfsteditie Waterloopleinmarkt

Knap Eigen Wijs zong op 12 oktober!

Wandelen in Ugchelen

Pietenactie

Drukte tijdens de voorjaarsmarkt in de Bronkerk. 
Foto: Jan van Middendorp

Het begin was nog wat aarzelend, maar na een paar liedjes zat de sfeer er goed in. De dames van Knap Eigen Wijs 
zongen de sterren van de hemel. De binnenkomer met een verrassende variatie van de ‘Lion King’ deed vermoeden 
dat er een vervolg op die musical zou komen, maar dat gebeurde niet. Het laatste lied ‘Love shine a light’ was een 
knaller, een staande ovatie, handen in de lucht zelfs met lichtjes! Een heel geslaagde avond waar ‘Knap Eigen Wijs’ 
met trots op kan terugkijken. 

Tineke vd Hazel, Foto: Johan van Veen

Scouting
Op zoek naar een gezellige en 
ondernemende scoutingvereni-
ging? Op zaterdag 26 oktober 
(13 tot 16 uur) is er Open Dag. Ie-
dereen is van harte welkom: een 
uitdagende stormbaan bedwin-
gen, van een 16 meter hoge to-
ren abseilen, gewoon een lekker 
klassiek broodje bakken! Kortom, 
welkom op de Open Dag van de 
Ugchelse Woudlopers!
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DE BRON
KERK- EN DORPSBLAD
Verspreiding in Ugchelen: 
om de 14 dagen huis-aan-huis
Oplage: 2650 exemplaren
De Bron digitaal: www.bronkerk.nl 
Opmaak: Lutim, www.lutim.nl 
Druk: VESO, www.vanelst.org 

Eindredacteur van deze Bron:
Jan van Middendorp, tel. 5333672
Eindredacteur volgende Bron:
Warner Bruins, tel. 5416403
Fotograaf van deze Bron:
Dirk Reiding, tel. 5336538
Fotograaf volgende Bron:
Johan van Veen, tel. 5062373
Volgende Bron verschijnt op 6 nov.
Kopij en advertenties via:
ugchelendebron@bronkerk.nl 
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 28 okt. 19.00 uur 
Coördinator advertenties:
Teun van Amersfoort, tel. 5411491
Bezorgklachten en abonnement buiten
Ugchelen: M. Ditzel, tel. 06-50525501

PRAKTISCHE GEGEVENS KERK
Kerkelijk centrum:
“Bronkerk” en “De Duiker”
Hoenderloseweg 10, 7339 GH
tel. 5334859
Beheerder M. Ditzel
privé tel. 06-50525501
Predikanten: 
Ds. A.R. Davelaar,
Tel. 06-12837524 predikantRD@bronkerk.nl
Ds. E. van Iperen, tel. 8438214
predikantEI@bronkerk.nl 
Kerkelijk werker: 
R. Groen, tel.06-18270616 
kerkelijkwerker@bronkerk.nl  
Kerkenraad:
Voorz.: Mw. A. van der Hart, tel. 5417571
Secr.: C. de Winter, tel. 5414293
scribaKR@bronkerk.nl 
Kerkelijk bureau: voor collectebonnen
en vragen: kerkelijk.bureau@bronkerk.nl
Voor dringende zaken:
tel. 5411491 of 06-15017286
Bankrekeningen: Bronkerk Ugchelen
NL36INGB0000833184 en 
NL88RABO0303318635 
Meldpunt ziekte/herstel Bronkerkleden
mevr. B. Rigterink, tel. 5333718
meldpunt@bronkerk.nl 
Meldpunt overlijden tel. 06-50525501
Meer informatie: zie Informatiegids
Bronkerk of www.bronkerk.nl

PRAKTISCHE GEGEVENS DORP
Politie Ugchelen:
Wijkagent: Petra van Doorn, 0900-8844
spreekuur dinsdag 18.30-19.30 uur
Vereniging Dorpsraad Ugchelen:
Secretaris en ledenadministratie:
Leo Mooijman, tel. 5428066
E-mail: info@dorpsraadugchelen.nl
Noaberschap Ugchelen
Wineke Blom, tel. 06-41816541
Floortje v.d. Heijden, tel. 06-41808328
Annemieke Debets, tel. 06-14976776  
Vereniging Ugchelens Belang:
Dorpshuis: tel.nr.: 5335144
E-mail: secretaris@ugchelensbelang.nl 
Huisartsen:
Huisartsenpraktijk Oosting en Flenter
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

DORPSMELDPUNT
U kunt uw melding zowel telefonisch als 
schriftelijk doorgeven aan de secretaris van 
de Dorpsraad op telefoonnummer (055) 542 
80 66 of per Email info@dorpsraadugchelen.nl
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Op zondag 3 november 
aanstaande is er weer een 
‘Kerk op Schoot-viering’ met ds. 
Beer.  
Deze viering is voor kinderen 
van 0 - 5 jaar. Kom gezellig 
luisteren naar het Bijbelverhaal 
van Noach afgewisseld met 
veel liedjes. De kinderen doen 
zo mogelijk zelf mee in het 
verhaal. Natuurlijk zijn je vader, 
moeder, opa, oma, broertje, 
zusje, vriendje, vriendinnetje, 
buurjongen, buurmeisje ook 
van harte welkom. Het zou leuk 
zijn als jullie een speelgoeddier 
meenemen die mee kan varen 
in de boot van Noach.
Deze viering begint om 11.30 
uur.
Wij vinden het leuk als jullie 
komen. Voorafgaand aan 
de Kerk op Schoot-viering 
ontmoeten we elkaar en andere 
gemeenteleden met koffie/thee 
en limonade.  De volgende 
Kerk op Schoot-viering is de 
kerstviering op zondag 22 
december.
Ady te Hennepe en Tiety Feijen
kerkopschoot@bronkerk.nl

Bid dit samen met uw (klein)
kind. 

Lieve God,
Dank u dat er zoveel medicijnen 
in ons land zijn en dat er zoveel 
mensen beter worden. Ik bid 
u dat er nog meer medicijnen 
mogen komen en dat zo alle 
zieke mensen weer beter mogen 
worden. Zeker mensen die wij 
kennen en die ziek zijn, dat is 
extra stom, wilt u hen bijstaan 
en genezing geven? En als 
wij iets voor die zieke mensen 
kunnen doen wilt u dan tips in 
ons hoofd geven zodat wij de 
zieke mensen kunnen helpen? 
Help ons God, om ziektes te 
bestrijden en om zieke mensen 
te helpen.

Dat bid ik in Jezus naam,
Amen.

Remko Groen
Kerkelijk (jeugd)werker Bronker

 

Zaterdag 26 oktober
ONZE LIEVE VROUWEKERK, 
Hoofdstraat 18, Apeldoorn.
16.30 uur: Eucharistieviering. 
Pastoor Hermens, samenzang.

Zondag 27 oktober
BRONKERK 
10.00 uur: ds. A.R. Davelaar.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering. 
Pastoor Hermens, Cantor.
RANDERODE
10.30 uur: Dienst verzorgd door 
Berea.

Zaterdag 2 november 
ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur: Eucharistieviering. 
Pastor Sebastian, m.m.v. Rouw/
trouw koor en Credo.

Zondag 3 november
BRONKERK
10.00 uur: ds. E. van Iperen. Vie-
ring maaltijd van de Heer. Koffie 
drinken na de dienst.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering. 
Pastor Sebastian met Credo 
cantores.
RANDERODE
10.30 uur: R.K. viering. Pastor 
J. van Steenoven, m.m.v. soliste 
Veronika Simonett.

Zondag 27 oktober: 
Dienst met ds. Regina Davelaar 
als voorganger.

Uit Kind op Zondag: Goed genoeg
Vandaag lezen we de gelijkenis 
van de Farizeeër en de bedelaar. 

Dit verhaal vertelt dat het geen zin 
heeft om jezelf groter te willen ma-
ken dan een ander. God kijkt met 
andere ogen. Lucas 18:9-14

Diaconie collecte: 
Eigen diaconie.
Uitgangscollecte: 
Stichting Leergeld.

Zondag 3 november
Ds. Eline van Iperen is vandaag 
onze voorganger. Er is koffie na de 
dienst; gelegenheid om een ander 
te ontmoeten!

Uit Kind op Zondag: Wat voor ie-
mand ben jij?
Deze zondag gaat het over Za-
cheüs de tollenaar. Hij klimt in een 
boom om Jezus te zien en zelf niet 
gezien te worden. Maar Jezus ziet 
hem wel en wil graag bij hem eten. 
De mensen snappen er niets van. 
Lucas 19:1-10

Diaconie collecte: 
Werelddiaconaat.
Uitgangscollecte: Voedselbank.

BEREIKBAARHEID 
PREDIKANTEN
Ds. Regina Davelaar: bij voorkeur 
op maandag, dinsdag en donder-
dag - 06 12837524
Ds. Eline van Iperen: bij voorkeur 
’s morgens op maandag tot en met 
vrijdag - 055 8438214

Kerkdiensten

BIJ DE DIENSTEN

Kerk op schoot

Zacheüs zit in een boom om Jezus te kunnen zien. Hij verbergt zich voor 
Jezus. Voor wie verberg jij je, maar van wie wil je toch wel alles weten? 

Wij gedenken
Mevrouw Harmke Wolters- Schraa
 
Harmke werd geboren op 5 juni 1935 te Middel-
stum. Ze was het derde kind in een groot gezin van 
negen kinderen. Daar was altijd veel werk te doen 
en Harmke moest hard meewerken. 

Ze was een zorgzame dochter en zus. Door het 
werk van haar vader verhuisde het gezin regelma-
tig.  Het grootste deel van haar jeugd bracht ze in 
Dieren door. 

Na de huishoudschool volgde ze met veel plezier 
de kappersopleiding. Ondertussen had ze Arie 
Wolters leren kennen en ze trouwden in 1959. 

Samen gingen ze in Ellecom wonen. Er werden 
drie kinderen geboren, Henriët, Erik en Chris. 
Harmke kon haar zorgzaamheid nu helemaal wij-
den aan haar gezin.
 
Een aantal jaren later kreeg Arie een nieuwe baan 
bij Philips in Apeldoorn en ze kwamen in Ugchelen 
te wonen.  Eerst aan de Slangenburg en later aan 
De Parkelaar. Hier begon Harmke met haar grote 
hobby, het quilten. Jarenlang was ze lid van een 
quiltgroep die geregeld bij elkaar kwam. 

Ze heeft veel werkstukken ontworpen en gemaakt. 
In 2004 verloor ze plotseling haar man Arie. Toen 

moest ze alleen verder, wat ze ontzettend moeilijk 
vond. 

Langzaam pakte ze de draad weer op. ‘s Zondag 
naar de kerk, daar zat ze altijd op haar eigen ver-
trouwde plekje. Gezellig vond ze het om daarna te 
eten bij Duiker- uit. 

Ook hielp ze bij de Waterloopleinmarkt met het 
smeren van de broodjes. Voor het project van Wim 
en Ria, haar buren, heeft ze tien jaar op woens-
dagmorgen appels geschild. Langzaam merkte 
haar omgeving dat ze moeite kreeg met dingen. 
Het was fijn dat ze een beschermde woonplek 
kreeg in woon- zorgcentrum Berkenhove aan de 
Soerenseweg. Ze werd er liefdevol verzorgd. 

Daar is ze op maandag 30 september overleden. 
Boven de rouwkaart stond: “De Heer is mijn Her-
der” uit psalm 23. 

In de afscheidsdienst kwam naar voren dat we 
erop mogen vertrouwen dat Harmke bij de hand is 
gevat door die Herder en dat Hij haar veilig Thuis 
heeft gebracht. Dat mag haar kinderen en kleinkin-
deren en allen die om haar heen stonden tot troost 
zijn.

Mientje Schep
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Als inwoner van het mooie Ug-
chelen wil je misschien ook wel 
een bijdrage leveren aan goede 
woon- en leefomstandigheden 
in ons dorp. Dat kun je uiter-
aard doen door keurig je eigen 
stoepje schoon te houden, maar 
misschien wil je wel meer. Mo-
gelijkheden zijn er genoeg. Je 
kunt je bijvoorbeeld aanmelden 
als vrijwilliger om te helpen bij 
één van de schoonmaakac-
ties of een stuk straat of alleen 
een prullenbak adopteren bin-
nen het zwerfvuilproject van de 
Dorpsraad. Vrijwilliger worden 
bij het project Noaberschap is 
ook nog een mogelijkheid. Mo-
gelijkheden genoeg, de keuze is 
aan jou. Wat je zeker zou moe-
ten doen is lid worden van de 
vereniging Dorpsraad Ugche-
len. De Dorpsraad Ugchelen is 
het adviesorgaan voor - en de 
spreekbuis naar de gemeente 
Apeldoorn. Met jouw lidmaat-
schap maak je de “vuist” van 

Ugchelen groter en laat je onze 
stem in Apeldoorn nog luider 
klinken. Het lidmaatschap kost 
je helemaal niets, dus gratis 
krijg ook jij dan een stem in de 
Dorpsraad en lever je een bij-
drage aan het verbeteren van 
de woon – en leefomstandighe-
den in Ugchelen.
Aanmelden als lid van de ver-
eniging Dorpsraad Ugchelen 
kan via het inschrijfformulier op 
de website http://dorpsraadug-
chelen.nl/aanmelden of door 
een mail te sturen naar
 info@dorpsraadugchelen.nl

NOVEMBER 2019
2 november : Schoonmaken Eendrachtsspreng in de Goudvink
8 november : Vrijwilligersavond DR (Op uitnodiging)
19 november: Besloten bestuursvergadering Dorpsraad
DECEMBER 2019
10 december : Schoonmaken Koppelsprengen
17 december : Besloten bestuursvergadering Dorpsraad
JANUARI 2020
4 januari : Nieuwjaarsbijeenkomst DR/UB
11 januari : Schoonmaken Winkewijert
21 januari : Besloten bestuursvergadering Dorpsraad
FEBRUARI 2020
18 februari : Besloten bestuursvergadering Dorpsraad
MAART 2020
17 maart : Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

Elke dinsdag van 18.30 tot 19.30 uur is de wijkagent aanwezig in UB.
De activiteiten van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen worden voor ver-
slaglegging veelvuldig op beeldmateriaal vastgelegd. Indien u deelneemt 
aan of aanwezig bent bij deze activiteiten, geeft u de vereniging op grond 
van de AVG toestemming voor het maken van foto’s en filmbeelden en 
voor het gebruik, publicatie en de opslag daarvan.

Agenda

Ugchelen, ook van u .....

UB zoekt voorzitter en bestuursleden
Het bestuur van Ugchelens Be-
lang is een te klein team gewor-
den om de vereniging Ugchelens 
Belang goed vooruit te helpen. 

Er is dringend behoefte aan 
een voorzitter en algemene be-
stuursleden voor nieuwe initia-
tieven en om het werk gezellig 
en beheersbaar te houden.

De Vereniging Ugchelens Be-
lang bestaat dit jaar 107 jaar en 
is eigenaar van het dorpshuis, 
waarvoor begin dit jaar een 
nieuwe horeca-exploitant is ge-
worven. Samen is er enthousiast 
gewerkt om het Dorpshuis 
Ugchelens Belang aantrekkelij-
ker te maken en zo de continuï-
teit te waarborgen.

Er zijn veel vrijwilligers die de 
bestaande activiteiten mogelijk 
maken. Denk daar bij o.a. aan 
de Sinterklaasintocht, de Cola-
disco’s,  het Vogelschieten en 
de spelletjes met Koningsdag, 
de wekelijkse Soos 55+ , het 

ReparatieCafé  en de oliebollen 
verkoop.

Op dit moment wordt er hard 
gewerkt aan een feestweek in 
2020 ter ere van 75 jaar bevrij-
ding.

Ugchelens Belang  houdt  zich 
nadrukkelijk bezig met  het ver-
binden van inwoners, verenigin-
gen, organisaties en bedrijven. 
Kortom wij doen ons best om 
onze leefomgeving leuker, soci-
aler en aantrekkelijker te maken. 

We staan middenin de samenle-
ving van Ugchelen. Maar daar-
voor hebben we uw hulp nodig, 
als lid, als vrijwilliger, maar ook 
als medebestuurder (zowel 
vrouw als man).

Komt u het bestuur versterken? 
Schroom niet en meldt u dan 
aan bij de secretaris Monique 
Nijhof, via 
secretaris@ugchelensbelang.nl 
of bel 06 40 85 93 34. 

NIEUWS VAN DE DORPSRAAD

Oproep
Voor de commissie communicatie is de Dorpsraad op zoek naar vrijwil-
ligers die affiniteit hebben met communicatie en social media en zich 
zouden willen inzetten voor ons mooie dorp Ugchelen.

Geïnteresseerd! Neem dan contact op via e-mail 
dorpsraadlid3@dorpsraadugchelen.nl of bel met 06-27070722.

Geslaagde spelletjesdag
Ponyclub de Bosruiters

Vorige week zaterdag hield po-
nyclub de Bosruiters een spel-
letjesdag. Ook kinderen die niet 
lid zijn van de vereniging kon-
den aan deze dag deelnemen.

De dag begon met een huldi-
ging van de prijswinnaars van 
het onlangs georganiseerde 
Concours Hippique Apeldoorn 
en een speciale huldiging van 
Apeldoorns Kampioen Kyra 
Klopman met haar pony Roseta. 

Voorzitter Herman Bos sprak de 
vele prijswinnaars persoonlijk 
toe en allemaal ontvangen zij 
een cadeautje.

Daarna kon de spelletjesdag 
echt beginnen. Op het terrein 
van de Bosruiters aan de Zr. 
Meijboomlaan tegenover de 
ingang van verpleeghuis Ran-
derode werden door de jongste 
deelnemers een groot aantal 
spelletjes met en zonder pony 
gespeeld zoals estafettes, ring-
steken, eieren gooien, koekhap-
pen en een quiz.

De oudere deelnemers ver-
maakten zich prima met een 
spectaculaire cross die door het 
aangrenzende bosgebied was 
uitgezet. Na een heerlijke lunch 
vond de prijsuitreiking plaats en 

ontvingen alle deelnemers een 
herinnering aan deze gezellige 
dag. 

Met de Spelletjesdag gaat het 
winterseizoen voor de ponyclub  
de Bosruiters officieel van start. 

De vereniging is nog op zoek 
naar nieuwe leden en biedt as-
pirant leden daarom lidmaat-
schap inclusief elke week les 
tot 1 januari 2020 aan voor een 
kennismakingsprijs van € 25,-.

Voor meer info over de 
Bosruiters: www.bosruiters.nl of 
mail naar info@bosruiters.nl.
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Het is de dag na startzondag als ik deze overweging 
schrijf. Op tijd, want er staan drukke weken op het 
menu. Maar vandaag staat in het teken van nagenieten. 
Letterlijk, met een overgebleven linzen-bieten salade 
naast me op het bureau. Ik voel de positieve energie 
door m’n lichaam stromen. Het was fijn om met elkaar 
te zingen, te bidden en vooral ook te luisteren naar 
elkaars ideeën over duurzaamheid. 
We zongen in de dienst liederen over een vervuilde 
en verpeste aarde. Een aarde die huilt. Je zou er 
moedeloos van worden. Wat kan ík doen voor het 
klimaat? Wat kunnen we doen als kerk, als dorp als 
Nederland…? Als op andere plekken van de wereld de 
aarde vuiler en vuiler wordt. Nogal een luxeprobleem 
dat wij ons hier druk om maken overigens…
Hoe zorgen we dat we het aan de ene kant niet 
opgeven: het heeft toch geen zin! En aan de andere 
kant niet met een oordelend vingertje anderen de maat 
nemen of vergeten te genieten van al het goede en 
mooie dat we hebben? 
Trees van Montfoort is een theoloog die zich 
bezighoudt met deze vragen. Zij laat zien dat er een 
systeem zit achter ons probleem met duurzaamheid. 
Het consumentisme zit ons in de weg, zegt zij. “We 
worden voortdurend aangesproken als consumenten. 
Koop dit, koop dat: de laatste trend, grijp je kans, je bent 
het waard. En als je dan denkt aan alle CO2uitstoot en 
plasticsoep, dan lees je: duurzaam, energiezuinig. En 
voor je het weet, heb je weer iets gekocht wat je niet 

nodig hebt. Hoezo duurzaam?” Zij ziet een probleem 
in ons consumentenvertrouwen. Het zit te diep in 
ons systeem dat we moeten blijven kopen, zodat de 
economie blijft groeien. 
We zijn als Nederlanders nog nooit zo rijk geweest 
(in die zin klopt het systeem wel), maar we zijn ook 
nog nooit zo depressief geweest. Daarom gingen 
we op startzondag te rade bij Prediker, hij weet van 
depressies, hij concludeert dat hard werken, veel 
kennis en geld hem uiteindelijk niet verder hebben 
gebracht. Geniet van het goede, is zijn devies. Eet je 
brood met vreugde, geniet van het leven met de mens 
van wie je houdt, doe wat je hand te doen vindt en 
geniet van het leven dat God je heeft gegeven.
“This is not the world we had in mind, but we got time.” 
(Alan Walker)

Ds. Regina Davelaar

Genieten van genoeg
OVERWEGING

Zondagavond 10 november!

Ja.
Ik ben orgaandonor ?!
Een leven redden.
Je hebt het in je.
De wetgeving omtrent 
orgaandonatie staat op het punt 
gewijzigd te worden. 
De regel wordt: “u bent donor 
tenzij u hebt laten vastleggen dat 
u dat niet wilt”. 
Dat is op dit moment nog: “u bent 
alleen donor als u zich als donor 
heeft laten registreren”. Misschien 
heeft u al actie ondernomen en 
uw registratie in orde gemaakt, 
maar misschien ook niet. In beide 
gevallen zit u misschien nog met 
veel vragen over dit complexe 
onderwerp!
Bert en Patricia zullen deze avond 
verzorgen en hun eigen ervaring 
hierover met ons delen. 
Van harte welkom om met 
ons verder over dit thema van 
gedachten te wisselen.
Misschien helpt het u verder bij het 
maken van een keuze hierin.
Vanaf 19.45 u staat de koffie/thee 
klaar!

Gebedskring
De volgende bijeenkomst zal zijn 
op zondagavond 10 november om 
19.30 uur in de Bronkerk.

Foute Boule 
De Bronkerk werkgroep Kerk in Actie 
organiseert samen met leden van de 
Foute Boule een pétanque middag. 
Zaterdagmiddag 26 oktober vanaf 
14:30. Er zijn 4 banen beschikbaar 
buiten achter de Bronkerk. Er wordt 
uitleg en begeleiding gegeven door 
enkele leden van Foute Boule. 
Er wordt gespeeld in rondes van 
2 tegen 2. Aanmelden bij Joep 
Zeldenrijk 5339450 of Via mail Joep.
zeldenrijk@hotmail.nl . Voor 10 euro 
steunt u het kindertehuis Casa 
Speranta in Moldavië.

Geboren
Op woensdag 2 oktober is de 
van zoon Remko en Nienke 
Groen geboren, Tobin Henry 
Groen (roepnaam Tobin). De 
ouders zijn supertrots! Alles 
gaat goed met Tobin, Nienke 
en Remko. Kaarteje sturen? Ze 
wonen in de Jaromirgaarde 202, 
7329 CN Apeldoorn.

Uit de DNB

We doen het samen!
Zondag, 29 september na afloop 
van de dienst. Jan Schoneveld 
introduceert een onverwachte 
gast: locoburgemeester Detlev 
Sziesso. Hij spreekt mij toe. En 
dan speldt hij mij een koninklijke 
onderscheiding op. Ik ben totaal 
overdonderd….! 

Ik ben ongelooflijk dankbaar voor 
de inzet van Jan Schoneveld 
en alle mensen die dit mogelijk 
hebben gemaakt. Het meest ben 
ik geraakt door de reacties van 
de gemeenteleden, en van mijn 
familie en vrienden die tot mijn 
grote verrassing in het complot 
zaten en aanwezig zijn. De sfeer 
die ik proef. De ontelbare malen 
die ik hoor en lees in mailtjes en 
kaarten: ‘je hebt het verdiend; het 
is je gegund’. Heel hartelijk dank 
allemaal!

Ik weet dat dit gemeend is. En 
in mijn dankwoordje kan ik niet 
nalaten te zeggen dat ik ondanks 
dat ik officieel ‘mevrouw Schurink’ 
ben toch gewoon Anja van der 
Hart blijf, zoals jullie mij in de kerk 
en het dorp kennen.

Wie ben ik, dat ik zo’n onder-
scheiding krijg? Er zijn zoveel 
mensen die in stilte en achter de 

schermen werken, die een onder-
scheiding verdienen, misschien 
wel meer dan ik. Wat voor mij 
hartverwarmend is, is dat jullie 
mij dit gegund hebben en mij 
‘gezien’ hebben. Mijn wens is 
dat wij doorgaan met elkaar te 
‘zien’, elkaar te ‘erkennen’, ‘recht 
te doen’, naar elkaar ‘luisteren’ 
en elkaar ‘waarderen’ ook al 

zijn we het misschien niet over 
alles eens, elkaar iets ‘gunnen’ 
en elkaar ‘ondersteunen’ waar 
nodig is. Dat alles gaat over 
kerkgrenzen heen: het verbindt 
ons als kerkgemeenschap, én als 
dorpsgemeenschap. We doen het 
samen! 

Anja van der Hart

‘Vreugdetranen van dankbaarheid!’  Foto: Jan Peter Willemsen
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‘Gezelschap gevraagd’
In het eerste weekend van 
november (vrijdag en zater-
dag) speelt Ernst en Luim een 
komedie in 3 bedrijven. De 
hoofdpersoon, Ernst Brand, is 
gepensioneerd en heeft alle 
levenslust verloren. 
Buurvrouw Drieka loopt hem in 
alles achterna en zet met haar 
man een advertentie ‘Gezel-
schap gevraagd’. 
Ernst ontvangt een stel won-
derlijke mensen en er breekt 
een opwindende week aan 
waarin hij leert motorrijden, 
volksdansen. Hij wordt zelfs 
bijna uit zijn huis gezet. 
Gelukkig helpt de helderzien-
de Madam Halogeen hem een 
handje.
Bestel kaarten voor 1 of 2 no-
vember voor de uitvoering in 
UB (Boogaardslaan 81) via de 
website van Ernst en Luim. 
De uitvoering begint om 20 
uur, kosten €6.

Ook een sportclub als Alba-
tross draait op de bijdrage van 
vele vrijwilligers daar zijn we 
trots op. Voor de invulling van 
2 functies zijn urgente vacatu-
res: Voor de bardienst! Als het 
verzorgen van een hapje en 
een drankje jou in de genen 
zit, kun jij jouw gastvrije talen-
ten laten zien aan de bar in de 
Albatross kantine. Opgeven 
kan via 
planningbar@uvvalbatross.nl 
Wie weet sta jij binnenkort ge-
zellig een kopje koffie of thee 
in te schenken voor de kanti-
negasten!

Ben jij het gezicht van Alba-
tross als gastouder op zater-
dag. In deze fijne functie ver-
welkom jij de tegenstanders. 
En terwijl je de teambegelei-
ders een kop koffie inschenkt, 
deins je er niet voor terug om in 
geval van calamiteiten de co-
ordinatie op je te nemen. Ben 
jij klantvriendelijk en stressbe-
stendig, geef je dan op. Want 
zonder gastouder kan het zo 
zijn dat er niet gevoetbald kan 
worden. 

De KNVB stelt het hebben van 
een gastouder namelijk ver-
plicht. Minimumleeftijd is 18 
jaar, aanmelden kan via 
voorzitter@uvvalbatros.nl. 
Ben je geïnteresseerd, bezoek 
dan snel de website van 
Albatross (www.uvvalbatross.nl) 
op de pagina vacatures.

Toneelavond Ernst en Luim

ALBATROSS ZOEKT  
VRIJWILLIGERS

V.V. ALBATROSS VIERT IN STIJL HET 100-JARIG BESTAAN

Van dinsdag 1 t/m zondag 6 okto-
ber 2019 vierde voetbalvereniging 
Albatross haar eeuwfeest. Een 
week vol prachtige hoogtepunten, 
waar we met trots op terug kijken. 

De hele feestweek genoten we als 
één vereniging. Albatross was 6 da-
gen lang een grote voetbalfamilie 
met vrienden en bekenden. Het be-
gon met een drukbezochte receptie 
op dinsdagavond. Op deze avond 
werd teruggekeken op de geschie-
denis van de club, waarbij er vele 
foto’s uit de oude doos de revue 
passeerden. 

De woensdag stond in het teken 
van de jeugd; er werd gebowld, 
gebubbelvoetbald en geschoten op 
een reuzendartbord. 

Op donderdagavond werd de feest-
tent omgetoverd tot een echte 
kroeg, waarbij teams van verschil-
lende verenigingen, buurten en be-
drijven de strijd met elkaar aangin-
gen tijdens de pub quiz. Het werd al 
met al een hilarische avond. 

De festiviteiten werden op vrijdag-
avond voortgezet met een inspi-
rerende presentatie van John van 
Zweden, de Haagse behangkoning 
die eigenaar werd van voetbalclub 
Swansea. Aansluitend vlogen de 
euro’s in het rond tijdens de veiling. 
Er werd grof geboden op o.a. het 

gesigneerde voetbalshirt van Ste-
ven Berghuis, een vip-arrangement 
bij Heracles, een bal vol handte-
keningen van de Vitesse-spelers, 
hotelovernachtingen, een diner bij 
Huisje James, een echt Italiaans 
pizza-mes en een weekendje toe-
ren in een Mini-Cooper.  

De voetbalwedstrijd waar het tij-
dens de jubileumweek om draaide 
was die van de jeugd tegen het 
eerste elftal. Op zaterdagmiddag 
12:00u floot de scheidsrechter op 
zijn fluit en begon de wedstrijd die 
veel indruk maakte bij spelers en 
supporters. Het werd een strijd vol 
schwalbes, kaarten, VAR-momen-
ten en mooie doelpunten. Bij het 
eindsignaal bleek de jeugd met 9-5 
veel te sterk voor ons eerste elftal. 

Zaterdagavond snelde sportmin-
nend Ugchelen naar de feesttent 
om onder begeleiding van de feest-
band “Bandje Speciaal” tot in de 
late uurtjes het 100-jarig jubileum 
te vieren. 

Op zondag werd de feestweek met 
een heus Oktoberfest afgesloten. 
Terwijl vaders en moeders in Duitse 
kledij aan de lange tafels zaten, 
speelde de jeugd elders in de tent 
leuke spellen. 

Het geheel werd muzikaal omlijst 
door een sfeervolle Oktoberfest DJ.

Voorzitter Bastiaan Bakker kijkt met 
trots terug op het eeuwfeest: “Alba-
tross is een schitterende voetbal-
club. Ik bedank iedereen die zich 
enthousiast heeft ingezet voor het 
slagen van dit jubileum. De jubile-
umcommissie verdient een bijzon-
der compliment. Zij hebben ruim 2 
jaar hard gewerkt aan de opzet van 
dit grootse feest. Echt fantastisch!”

Ten slotte willen we uiteraard de 
organisatie van de feestweek ont-
zettend bedanken voor het organi-
seren van een onvergetelijk 100-ja-
rig bestaan van Albatross! Verder 
willen wij de Jeugd Evenementen 
Commissie bedanken voor alle ac-
tiviteiten voor de jeugd! Daarnaast 
willen wij ook alle vrijwilligers en 
iedereen die geholpen heeft enorm 
bedanken. Het was een geweldige 
week om op terug te kijken!

Alle foto’s zijn, met dank aan fo-
tograaf Rutger Oosterhoff, te be-
wonderen op de website www.
uvvalbatross.nl. Ga naar Clubinfo, 
Fotogalerij, Seizoen 2019-2020. 

Vervolgens kun je kiezen voor o.a. 
de foto’s van het Bubbelvoetbal, de 
Quizavond, de veiling, het eerste 
elftal tegen de jeugd en de Feest-
avond. Veel kijkplezier!

Age Yska, Communicatie V.V. 
Albatross
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Voor mij is het weer de eerste 
keer na mijn vakantie dat ik weer 
een stukje schrijf in De Bron.
 
De laatste bijdrage is alweer 
een tijdje geleden vandaar dat 
ik een korte samenvatting geef. 
Er werden negen verdachte si-
tuaties gemeld. Vier inwoners 
deden aangifte van vernieling. 
De afgelopen periode werd er 
vijf keer melding gedaan van 
één of andere vorm van over-
last. 

De laatste tijd is er ook wat 
meer aandacht aan parkeren 
besteed, omdat er regelmatig 
her en der verkeerd geparkeerd 
wordt en daar terecht ook mel-
dingen van komen. 

Er werd een aantal keren hulp 
verleend. 
Zoals steeds vaker het geval is, 
reden na een aanrijding drie be-
stuurders weg, zonder hun iden-
titeit kenbaar te maken.
Bij het schrijven van dit stukje 
is net bekend geworden dat er 
rond de Carrouselweg – Vliet-
weg weer meerdere navigatie-
systemen en airbags zijn ont-
vreemd. Dit is geen onbekend 
fenomeen in Ugchelen. Blijf 
alert, ook in uw eigen buurt. 
Ook zult u misschien de tekst 
,Zet je licht aan!’ op het wegdek  
zijn tegen gekomen in Ugche-
len. 

Dit mag duidelijk zijn! Denk aan 
uw eigen veiligheid en aan die 
van uw medeweggebruiker. 
De donkere dagen staan weer 
voor de deur en in deze periode 
stijgen over het algemeen de 
woninginbraken. 

Om op voorhand hier iets aan te 
doen krijgt u binnenkort, of mis-
schien heeft u hem al, een uit-
nodiging van de gemeente voor 
een leuke informatieve avond 
hoe een inbraak te voorko-
men. 

Een ex-inbreker geeft nuttige 
tips! Dit vindt plaats op dinsdag-
avond 5 november in het Ug-
chelens Belang.

Hoe u zich kunt aanmelden 
staat in de brief. 
Er zijn een beperkt aantal plaat-
sen beschikbaar. 

U bent van harte welkom. 

Petra van Doorn
petra.van.doorn@politie.nl
Twitter: polhurk

Politienieuws

Binnen het Dorcas Regiocentrum vinden in 35 
vestigingen verschillende activiteiten plaats: 
Kringloopwinkels, Taalonderwijscentra voor 
statushouders, etc. In Ugchelen is een regiovestiging 
sinds oktober. Tijd om eens een kijkje te nemen 
en in gesprek te gaan met Laurens Graven, 
bestuursvoorzitter. Een verhelderend gesprek, over 
het grote gebouw dat aan de Laan van Westenenk 
108 een prima bestemming gekregen heeft. Een 
Kringloop winkel van hoog niveau, geen kapotte 
zaken voor een schappelijke prijs. Geen concurrent 
voor de Waterloopleinmarkt, ze werken er zelfs mee 
samen! Het centrum verkoopt diverse grote en kleine 
zaken, maar ook kleding, boeken, gebruiksartikelen 
en wat niet al! De allerarmsten in de wereld en in 
Nederland zullen er wel bij varen, daar gaat de 
opbrengst naar toe! Het AZC in Apeldoorn is daar een 
prachtig voorbeeld van. Nieuwkomers, veelal met 
een vreselijke achtergrond, krijgen hier taallessen. 
Vrijwilligers met een vluchtelingenstatus werken hier 
vrijwillig. Eén van hen een Iraans meisje, Bahar, dat 

met haar familie in het AZC woont, vertelt in goed 
verstaanbaar Nederlands, dat ze blij is dat ze hier 
mag werken met anderen, “want zo leer je de taal!” 
Op mijn vraag hoe het is om te wonen in het AZC, was 
haar antwoord: “Best moeilijk” Zo uit je land gevlucht 
zal voor iedereen moeilijk zijn. Maar als je jezelf dan 
zo aanpast na nog geen jaar.

 “Petje af”. Een andere dame leerde zo snel onze 
taal en zei geheel onverwacht “Het regent hier 
pijpenstelen.” Dat was ook zo! Ondertussen werd 
ik verder rondgeleid. Voor de werkzaamheden 
in dit nieuwe ‘Regiocentrum Dorcas’ worden nog 
meer enthousiaste vrijwilligers gevraagd. Kassa 
werkzaamheden, ophalen van goederen en het in 
ontvangst nemen van goederen bij mensen thuis, en 
nog vele andere zaken. Je kan voor een paar uur of 
voor een dag komen werken. 
Ga er eens kijken, iedereen is welkom.

Tineke van den Hazel  

Kringloopcentrum Dorcas opent zijn deuren!
KRINGLOOP DORCAS

Open huis bij mondverzorging Van As
Aan de Ugchelseweg 34 was 
het 12 oktober een drukte van 
belang.  De Open Dag van 
tandartsenpraktijk van As werd 
met veel enthousiasme ontvangen 
in Ugchelen. Na een grondige 
verbouwing van  ‘Woutersen 
Manufacturen’  is het een 
aanwinst voor het dorp. Prachtige 
tuin, u gaat gewoon met plezier 
naar deze tandarts. Als u nog een 
tandarts zoekt moet u er snel bij 
zijn . De praktijk is voorlopig open 
op drie dagen in de week.

Openingstijden: maandag 08.00 - 
20.00 uur, dinsdag en woensdag 
08.00 - 17.00 uur en 1ste zaterdag 
van de maand van  08.15 - 11.00 
uur.

Foto: Johan van Veen
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Kom van je bank af en ga met 
andere Apeldoorners in ge-
sprek! Tijdens de Week van 
de Dialoog van 4 t/m 10 no-
vember kun je op verschillen-
de locaties anderen ontmoe-
ten om met elkaar in gesprek 
te gaan. Wil je kennismaken 
met het Turkse theeritueel? 
Houd je van spelletjes, of ben 
je meer een schrijver? Wandel 
je met ons mee op Het Lees-
ten? Of ga je liever gewoon 
in gesprek met je buren? Al 
deze Dialoogvormen en meer 
worden aangeboden rond het 
thema ‘Ontdek de ander’. Kijk 
voor meer informatie en geef 
je op via 
www.apeldoornindialoog.nl  of 
bel naar 06-13706035

Een gedeelte van de opbrengst 
van de Waterloopleinmarkt en 
(gedeelten van) legaten mogen 
we, ieder jaar weer, schenken 
aan goede doelen. Als u een 
goed doel wilt aanbevelen voor 
de opbrengsten van de markten 
in 2020 geef die dan, voor 11 no-
vember, door aan: 
gradus.buitenhuis.1@kpnmail.nl.  
Er is voorkeur voor bestedings-
doelen waarbij de contactper-
soon binding heeft met Ugche-
len. De aanvraag moet kort en 
bondig zijn met een concrete 
bestemming. Om in aanmerking 
te komen voor  opbrengsten van 
de Waterloopleinmarkten  is het 
een pré, als vrijwilligers van die 
goede doelen mee helpen bij de 
jaarlijkse Waterloopleinmarkt.

wo 9 okt 1 Samuel 26:1-12
do 10 okt 1 Samuel 26:13-25
vrij 11 okt 1 Samuel 27:1-28:2
za 12 okt  1 Samuel 28:3-14 
zo 13 okt 1 Samuel 28:15-25
ma 14 okt  1 Samuel 29:1-11
di 15 okt 1 Samuel 30:1-15
wo 16 okt 1 Samuel 30:16-31
do 17 okt  1 Samuel 31:1-13
vrij 18 okt Lucas 17:11-19
zat 19 okt  Lucas 17:20-37
zo 20 okt Lucas 18:1-8
ma 21okt  2 Samuel 1:1-16
di 22 okt 2 Samuel 1:17-27

Kom uit je bubbel

Wilt u op een bijzondere manier 
een dierbare herdenken? Dat 
is mogelijk. De Stichting Licht 
op Herinnering houdt voor de 
twaalfde keer een herdenkings-
avond, op woensdag 6 november 
van 18.00 tot 21.00 uur. Dit keer 
op begraafplaats Heidehof. De 
avond is gratis toegankelijk.
Nabestaanden zijn uitgenodigd 
om rond het graf een sfeer te cre-
eren, waarbij de overledene de 
hoofdrol krijgt en waarbij familie, 
vrienden en kennissen welkom 
zijn. Ook worden gezamenlijke 
herdenkingsplekken ingericht. 
De ene plek nodigt uit om herin-
neringen op te halen en te delen, 

een andere om alleen te kijken 
en te luisteren. De begraafplaats 
is deze speciale avond sfeervol 
aangekleed.  De nadruk ligt op 
herinneren. Deze manier van her-
denken gaat met veel respect ge-
paard met een lach en een traan.
Speciaal voor de overleden kin-
deren wordt een vlinderlaantje 
ingericht. De vlinderpanelen, tij-
dens de Kunstroute ook te zien in 
de tuin van Marcel Altink aan de 
Derk Kamphuisweg, worden op 
een respectvolle wijze ingezet in 
dit laantje, ter herinnering aan een 
overleden meisje.
Er is veel te zien, te doen en te 
ervaren.

LICHT OP HERINNERING

Gevraagd:
suggesties voor
goede doelen

Toonkunst
Op zaterdag 2 novem-
ber houdt de Gemengde 
Zangvereniging Toon-
kunst haar jaarlijkse 
concert in de Kerk van 
Beekbergen aan de 
Dorpstraat. De kerk is 
open vanaf 15.00 uur. 
Om 15.30 uur willen we 
gaan starten met het 
concert.

Onder leiding van Inge-
borg van Dokkum, diri-
gent en voor deze mid-
dag ook de pianist, zal 
het koor een aantal nieu-
we werken alsook enkele 
‘gouden ouwe’ met groot 
plezier ten gehore bren-
gen.

Foto: Marcel Altink

Herdenkingsconcert  Rouwcentrum Rouwenhorst
Op vrijdag 8 november as. houdt Rouwcentrum Rouwenhorst voor de dertiende 
keer het Herdenkingsconcert in de Grote Kerk in Apeldoorn. U bent van harte wel-
kom om bij deze avond aanwezig te zijn om samen met andere belangstellenden 
stil te staan bij het gemis van een dierbare.

Het belooft een avond te worden met mooie woorden en passende muziek met 
medewerking van een selectie uit het Zutphens Antonio Ensemble en het Apel-
doorns Jeugdorkest, vocaal ensemble In The Mood, het saxofoonkwartet van de 
Koninklijke Marechaussee en bariton Jaap Roos.
Het concert begint om 20.00 uur en de deuren van de kerk gaan om 19.15 uur 
open. De toegang is gratis. Als u dit concert wilt bijwonen, dan kunt u toegangs-
kaarten afhalen bij het rouwcentrum, Christiaan Geurtsweg 24 te Apeldoorn of 
telefonisch bestellen (055) 5414089. U kunt ook kaarten per mail bestellen via 
balie@rouwcentrum-rouwenhorst.nl. 

Tijdens het concert zal een collecte worden gehouden, waarvan de opbrengst ten 
goede komt aan De Stichting Zwerfjongeren Apeldoorn. Er leven in Apeldoorn 
honderden zwerfjongeren. Jongeren die van de radar zijn verdwenen en niet of 
nauwelijks bekend zijn bij de instanties. De stichting biedt de jongeren praktische 
hulp op allerlei manieren. Zij maken de problematiek zichtbaar en de stichting wil 
voor deze jongeren het verschil maken, zodat zij weer mee kunnen doen in de 
maatschappij. 

Bibliodrama
Bibliodrama is een speelse manier om bijbelverha-
len tot leven te brengen. Meestal gebruiken we al-
leen ons hoofd als we met bijbelverhalen bezig zijn: 
we vragen ons dan af wat er in de tekst staat, wat er 
door de schrijver bedoeld is en wat het vandaag zou 
kunnen betekenen. Maar bij bibliodrama gebruiken 
we ons lichaam en al onze zintuigen: we stappen 
zélf in het bijbelverhaal. Al spelend ervaren we wat 
dat met ons doet. 

In de Bronkerk speelden we de ontmoeting van een 
engel met Elia, die het niet meer zag zitten. Toen 
we naar huis gingen, hadden we ervaren hoe intens 
het kan zijn om in een situatie van stuk zitten, ge-
zien en aangeraakt te worden, de kracht te krijgen 
om weer op te staan. Of juist hoe bijzonder het is 
om naar iemand toe gezonden te worden die stuk 
zit, en heel dichtbij te (mogen) komen, en te merken 
wat zo’n ontmoeting met iemand doet. Verstandelijk, 
met je hoofd, kun je moeite hebben met het bestaan 
van engelen (alleen al vanwege die vleugels). Maar 
op die bibliodrama-avond kregen we allemaal een 
doorkijkje in wat er kan gebeuren als ze hun werk 
doen. Alsof God je aanraakt.            Ds. E van Iperen

UIT DE BIJBEL
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Onlangs was er bij een nieuws-
uitzending op tv een onderwerp 
dat ging over een Chinese fabri-
kant van telecom apparatuur. In 
deze uitzending werd gezegd 
dat deze fabrikant, die inmiddels 
tot de grootste en belangrijkste 
ter wereld behoort, spionagesoft-
ware zou hebben ingebouwd en 
daarom geboycot moest worden.  
“Buitenlandse vijanden maken en 
misbruiken steeds vaker kwets-
baarheden in onze communica-
tiesystemen,” aldus de president 
van de Verenigde Staten van 
Amerika.
Die Chinezen toch! Ons zomaar 
bespioneren! Foei!
Als ik zo’n bericht hoor, dan schie-
ten mij twee vragen te binnen. Ten 
eerste: wat zou er nu werkelijk 
aan de hand zijn? Ten tweede: 
waarom papegaaien onze media 
toch altijd braaf na wat Amerika 
als ‘waarheid’ voorkauwt? 
Ja, wat is er werkelijk aan de 
hand? Ik zal eerlijk zijn: ik weet 
het niet. Wat ik wel weet is dat 
de westerse landen de afgelopen 
dertig jaar op grote schaal hebben 
geprofiteerd van goedkope Chi-
nese arbeidskrachten. De wester-
se landen bouwden vooral vanaf 
de jaren tachtig wát graag fabrie-
ken in het goedkope China. En 
nu heeft China zoveel kennis dat 
ze de grote oude merken, zoals 
Motorola en AT & T uit het wes-
ten, van de troon heeft gestoten. 
Is het Westen niet gewoon een 
beetje naïef geweest? En jaloers? 
Jaloers op de Chinezen, omdat 
zij het wél voor elkaar krijgen een 
wereldmerk neer te zetten? 
Dat onze media nog steeds braaf 
beamen wat Amerika beweert 
verbaast mij. Ook bij ons kwam 
de discussie op gang of we het 
betreffende Chinese merk niet 
moesten boycotten. 

Maar vrijwel alles wat we hier op 
de mobiele telefoon doen, loopt 
op Amerikaanse software.
Wat ik nog het meest frappant 
vind is het feit dat er nooit een dis-
cussie heeft plaatsgevonden over 
wat Amerika met al onze gege-
vens doet. Veel van die software 
en apps zijn zogenaamd ‘gratis’. 
Gratis beschikbaar gesteld door 
grote, Amerikaanse, beursgeno-
teerde ondernemingen. Ja, die 
bieden dat zomaar gratis aan! Of 
worden we door al veel langer be-
spioneerd...?

Chinezen

De vliegenzwam
NATUURLIJK UGCHELEN

De vliegenzwam is misschien wel 
de bekendste paddenstoel van 
Nederland. Dat komt natuurlijk 
vooral omdat hij vrij veel voor komt,  
maar ook omdat hij heel goed her-
kenbaar is. We kennen natuurlijk 
allemaal het liedje: “Op een grote 
paddenstoel, rood met witte stip-
pen…”. Overigens komen die stip-
pen bij veel paddenstoelen voor. 
Dat is een “versnipperde” huid, 
waarin de paddenstoel boven de 
grond komt; als die paddenstoel 
zijn hoed opent, versnippert dat 
huidje.
Er komen in Nederland wel een 
paar duizend soorten paddenstoe-
len voor. Heel veel daarvan zijn 
erg moeilijk op naam te brengen. 
Vaak is daar microscopisch on-
derzoek voor nodig en daar heb ik 
geen kaas van gegeten. Maar op 
die regel is de vliegenzwam een 
gelukkige uitzondering. Daarom 
is deze dan ook zo goed bekend. 
Overigens is de paddenstoel maar 
een onderdeeltje van de hele plant. 
Die plant is een schimmel; de 
paddenstoel is het vruchtlichaam, 
waarmee de sporen worden ver-
spreid.
Met paddenstoelen is het natuur-
lijk wel oppassen geblazen. Veel 
zijn er eetbaar, vaak ook smakelijk. 
Maar er zijn er ook veel, die heel 
giftig zijn. Sommige soorten zijn 
zelfs dodelijk giftig. En die vliegen-

zwam zit daar juist een beetje tus-
sen in. Hij geldt als giftig en wordt 
dus niet gegeten. Maar in sommige 
landen worden ze toch (met mate!) 
gegeten. Want het gif heeft ook een 
soort hallucinerende werking. En in 
Noord- en Oost-Europa wordt er 
daarom soms toch van gesnoept. 
(Met name door de Lappen!) Toch 
zou ik het niemand aanraden, om 
dat ook te proberen.

Om dat duidelijk te maken, wijs ik 
op de reden, waarom hij “vliegen-
zwam” heet. Vroeger werd de vlie-
genzwam namelijk veel gebruikt 
om vliegen te bestrijden. De hoed 
van de vliegenzwam werd dan in 

stukjes gesneden, op een bordje 
gelegd en met melk overgoten. De 
vliegen kwamen dan lekker op de 
melk af, maar gingen vlot dood aan 
het vergif van de vliegenzwam.
In het algemeen is het daarom ook 
verstandig om niet zelf padden-
stoelen gaan te plukken om ze op 
te eten. 
Want heel vaak is het niet hele-
maal zeker, dat het de juiste pad-
denstoel is, die geplukt wordt. Als 
je paddenstoelen wil eten, dan zou 
ik toch maar vertrouwen op de win-
kel, waar ze (eetbare) paddenstoe-
len verkopen.

Foto en tekst Gerard Koops

Bij onze oosterburen is oktober een 
feestmaand. Het druiven- en gerste-
nat wordt geproefd onder het genot 
van gezellige volks(e)muziek.  Za-
terdag 26 oktober krijgt Ugchelen 
zijn eigen Oktoberfest, in het Dorps-
huis met een mooi programma. De 
toegang is gratis.
Het Sokkenbuurt Zeemanskoor 
opent om 20.00 uur het programma. 
De Ugchelse sfeermakers zingen 
graag over de woelige baren, heb-
ben Ierse volksmuziek op hun reper-
toire en meezingers als ,Het kleine 
café aan de haven’ en ‘Sloop John 
B’. Dat wordt inhaken en meezin-
gen.
Na negenen neemt Sing Enter-
tainment het podium over, met een 
Oktoberfest-dj en een optreden van 
Heinrich & Helene.  H & H zingen 
de beste Nederlandse feesthits in 
een fout Duits jasje en natuurlijk ook 
de grootste Duitse hits.  Stil blijven 
zitten bij deze twee is geen optie. 
Bekend van carnavals- en apres-
ski-feesten. Heinrich & Helene: Superfeestduo. Foto: Sing Music.

Sokkenbuurtkoor en Heinrich & Helene
OKTOBERFEST IN DORPSHUIS
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