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Onderscheiding voor Chris de Boer

Gezocht: vrijwilligers voor ‘Levend Kerstverhaal’

Tijdens het Muziekfeest in Ugchelens Belang 
werd Chris de Boer benoemd als Lid in de Orde 
van Oranje Nassau. Plaatsvervangend burge-
meester, wethouder van cultuur, de heer Detlev 
Cziesso, spelde hem de bijbehorende versier-
selen op de revers en vertelde het publiek over 
Chris’ grote verdiensten voor de Apeldoornse sa-
menleving. Die verhalen waren in het grootste ge-
heim bijeengesprokkeld door een groep mensen 
die nauw met hem samenwerken. En dat geheim 
bleef bewaard tot het laatste moment! Chris had 
wel gedacht: wat leuk dat de wethouder zo lang 
blijft. Maar toen deze de burgemeestersketting 
om de hals legde, kreeg hij een vermoeden. Ook 
Dory, zijn vrouw, was verrast; alleen hun dochter 
zat in ‘het complot’.
Dit gebeuren maakte de viering van Honderd jaar 
Muziekvereniging Ugchelen (MVU) extra feeste-
lijk. De heer De Boer is al jaren lid van het op-
richtingsbestuur en nu alweer ruim tien jaar secre-
taris. Bij deze vereniging ben je dan Manus van 
alles. Je zorgt voor de bladmuziek, je correspon-
deert, je vertegenwoordigt, je regelt, je schrijft, je 
dirigeert, je presenteert, je bent Kerstman… nogal 
een spilfunctie dus!

Naast zijn werk voor de MVU is hij vanaf zijn pen-
sionering actief bij drumband De Schuyltamboers, 
een band van zestien zeer enthousiaste leden. 
Chris’ verleden als docent komt hem goed van 
pas in de omgang met deze muzikanten met een 
beperking. “Je moet veel geduld hebben om hen 
te helpen met het instuderen van een muziekstuk. 
De kunst is ook om ze op tijd te laten stoppen…”
Ja, Chris was ooit meester in klas 2. En Dory in 
klas 1 op dezelfde school! En zo is het gekomen… 
Ze kregen een zoon en een dochter. Bij de foto’s 
van hun kleinkinderen vertelt Chris mooie verha-
len. Ook muzikale…

Bij een aanvraag voor een onderscheiding komt 
heel veel kijken. Het brede terrein van verdien-
sten moet worden beschreven. Zoals zijn werk 
voor de Apeldoornse Muziekfederatie. En zijn 
werk als schrijver van educatieve werken over het 
gebruik van de computer op school. Zijn verleden 

als amateurtoneelspeler was onbekend, maar de 
wethouder had het wel goed geraden toen hij zei 
dat Chris ook toneelspeler had kunnen worden. 
Wij kennen die kant van Chris als hij verhalen ver-
telt bij een concert in Ruma Saya of als hij weer 
zijn Kerstman-act opvoert.

Heel mooi dat zijn werk wordt gezien en met deze 
onderscheiding wordt beloond!
Chris is nuchter genoeg om te beseffen waar de 
waarde van deze onderscheiding vooral in is gele-
gen: in de mensen die werk hebben gemaakt van 
de aanvraag. 
Dat voelt voor hem heel goed!

Nico van Dam

MOOIE MUZIKALE VERHALEN

Foto: Theo Logtenberg

Wij willen op zaterdagavond 21 december een ‘Levend 
Kerstverhaal’ houden,  als vervolg op/ doorstart van wat 
20 jaar lang ‘Zingen voor een Kind’ heette, en wat vorig 
jaar voor het laatst is georganiseerd.

Wij werken aan een speurtocht-achtige activiteit, voor 
jong en oud, buiten, in het dorp en voor het dorp. In 
het donker zullen groepjes mensen met lichtjes op zoek 
gaan naar de personages uit het kerstverhaal. Ieder 
van die personages heeft iets te vertellen: iets over zich-
zelf, iets over wat deze nacht zo bijzonder maakt, of: het 
geeft een aanwijzing waar het Kerstkind te vinden is. 
Om deze speurtocht naar het Kind mogelijk te maken 

hebben we vrijwilligers nodig: mensen die een rol uit 
het kerstverhaal op zich willen nemen, én mensen die 
hand- en spandiensten willen uitvoeren zodat alles op 
de 21e ‘s avonds om 17.30 uur klaarstaat en goed kan 
verlopen.

Wie lijkt het leuk om ons te helpen dit ‘Levend Kerstver-
haal’ voor Ugchelen mogelijk te maken?
Laat het ons weten, of vraag om meer informatie bij:
ds Regina Davelaar, 06-12837524, 
predikantRD@bronkerk.nl
ds Eline van Iperen, 055-48438214, 
predikantEI@bronkerk.nl

U kunt weer overheerlijke specu-
laastaarten kopen in de Bronkerk. 
U ondersteunt hiermee het werk 
van de bewoners van s’ Heeren-
loo en tevens ons Kerk in Actie-
project ‘Casa Speranta – Molda-
vië’.
De speculaastaarten kosten € 5 
per stuk (in luxe doos verpakt +  
€ 0,50). Wilt u uw personeel ver-
rassen met een speculaastaart 
voor bijvoorbeeld Sinterklaas, 
dan kunt u uw bestelling ook 
plaatsen via Marinus Ditzel 
(mditzel@hetnet.nl). Bij tien of 
meer taarten kan de bestelling 
zelfs worden thuisbezorgd.

Op zaterdag 30 november geeft 
CKV Novo-Cantare een najaars-
concert met als thema: ‘Een 
Nieuw Lied’. 
Locatie: De Hofstad, Hofveld 52 
in Apeldoorn.
Aanvang:  20.00 uur
Entree: € 10,-.
Met medewerking van: Annema-
rie de Jong, sopraan; Evan Bo-
gerd, orgel, en Dennis de Bruijn, 
piano. De algehele leiding is in 
handen van Jan Willem Docter.
Tijdens dit concert zal onder an-
dere de Messe Breve No 7 in C 
‘Aux chapelles’ van Charles Gou-
nod te beluisteren zijn. Zie ook 
www.novo-cantare.nl.

zondagmorgen -
de koffiemolen vermaalt
hemels gezang
na het eerste kopje
is dat weer vergeven

 Nico van Dam

Ugchelse Tanka

Najaarsconcert 
Novo-Cantare

Speculaastaarten

Dankbaar dorp
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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:
Hester Altink, tel. 06-14930648
Eindredacteur volgende Bron:
Simon Haverschmidt, tel. 06-44126398
Fotograaf van deze Bron:
Theo Logtenberg, tel. 5336253
Fotograaf volgende Bron:
Dirk Reiding, tel. 5336538
Volgende Bron verschijnt op 4 dec.
Kopij en advertenties via:
ugchelendebron@bronkerk.nl 
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 25 nov. 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



DE BRON 20-11-2019 3

Wat een prachtige zonnige zon-
dag was het 10 november. Met 
recht een dag om dankbaar voor 
te zijn. Kees Bulens sprak daar 
ook over in de preek deze zondag-
morgen  in de Bronkerk. De prach-
tige liturgische schikking met pasti-
naak, pompoen, eieren gaf al aan 
dat het een bijzondere dienst  zou 
worden. Deze zondag stond in te-
ken van  “Dankdag voor gewas en 
arbeid”. Gemeenteleden hadden 
iets meegenomen naar de dank-

baarheidsmarkt om te delen met 
anderen.  Remko las een verhaal 
voor van de soepsteen, waarna  
de jeugd  met elkaar de “soep van 
samen” ging maken.  De groenten 
en specerijen die waren meege-
bracht voor de soep zijn tijdens de 
preek door de jeugd kleingesne-
den en is de soep gekookt, waarbij 
natuurlijk de soepsteen niet ont-
brak.  Een heerlijke geur trok dan 
ook door het kerkgebouw. Na het 
koffiedrinken liet iedereen zich de 

soep  goed smaken. Toen ieder-
een weer naar huis ging  mochten 
ze wat meenemen uit de dank-
baarheidskraam in de Duiker. Het 
bleek toch makkelijker te zijn om 
iets te delen dan te nemen.  De 
jeugd had daar iets minder moeite 
mee van al het lekkers wat was 
meegebracht konden zij goed een 
keuze maken.  Een speciale zon-
dag met een gouden randje! (Alle 
overgebleven levensmiddelen zijn 
naar de voedselbank gebracht)

Lieve God, 
Dank u wel dat wij een huis 
hebben om in te wonen. Het is 
mooi een plek te hebben waar we 
ons thuis kunnen voelen. Dank u 
wel daarvoor. Ik wil u bidden voor 
de mensen die geen huis hebben 
maar op straat moeten leven, wilt 
u ze helpen om goed te kunnen 
leven en dat ze alsnog een huis 
kunnen krijgen. Ik bid u ook voor de 
mensen die op de vlucht zijn voor 
oorlog en armoede. Ik bid u zeker 
ook voor alle vluchtende kinderen 
dat zij geen nare gedachtes en 
nachtmerries krijgen maar dat zij 
een nieuwe plek vinden waar ze 
veilig kunnen zijn en zich thuis 
mogen voelen. Dat bid ik in Jezus 
naam, Amen.

Remko Groen
Kerkelijk (jeugd)werker Bronkerk

Zondagmiddag 15 december a.s. is 
er een kerstviering in de Bronkerk. 
Alle senioren in Ugchelen worden 
van harte uitgenodigd voor deze 
middag. De middag begint met 
een viering in de kerk. Dit jaar 
zullen Annemieke van de Giessen 
en Gert de Bruin zorgen voor een 
muzikale bijdrage. Vanaf 15.30uur 
wordt u ontvangen met koffie of 
thee. Om 16.00 uur beginnen we 
met de kerstviering.  Daarna gaan 
we aan tafel voor een heerlijk 
kerstdiner. Eindtijd is ongeveer 
19.00uur.

U kunt zich opgeven bij Bea 
Rigterink, tel. 5 333 718  of bij 
Woppy van der Velde tel. 5 339 
085. De kosten voor deze middag 
zijn € 15,00 inclusief 2 drankjes. 
Heeft u geen vervoer, laat dit 
dan bij opgave even weten, dan 
wordt u gehaald. U bent van harte 
welkom!

wo 20 nov  Hosea 8:8-14
do 21 nov.  Hosea 9:1-9
vrij 22 nov.  Hosea 9:10-17
za 23 nov.  Psalm 39 
zo 24 nov.  Lucas 21:5-19
ma 25 nov.  Lucas 21:20-28
di 26 nov.  Lucas 21:29-38
wo 27 nov.  Hosea 10:1-8
do 28 nov.  Hosea 10:9-15
vrij 29 nov.  Micha 1:1-7
za 30 nov.  Micha 1:8-16

December
zo (1e Advent) 1dec.Micha 2:1-5
ma 2 dec.  Micha 2:6-11 

Zaterdag 23 november.
ONZE LIEVE VROUWEKERK, 
Hoofdstraat 18, Apeldoorn.
16.30 uur: Eucharistieviering. 
Pastoor Hermens, m.m.v. Can-
tor.

Zondag 24 november. Laatste 
zondag van het kerkelijk jaar.
BRONKERK 
10.00 uur: Ds. E. van Iperen. 
Gedachtenisdienst m.m.v. de 
cantorij.
Koffie drinken na de dienst.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering. 
Pastoor Hermens, m.m.v. Lu-
cente.
RANDERODE
10.30 uur: Prot. viering met H.A. 
ds. E. Idema. 

Zaterdag 30 november. 
ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur: Eucharistieviering. 
Pastor Sebastian, samenzang.

Zondag 1 december. 1ste ad-
vent.
BRONKERK
10.00 uur: ds. A. van der Hart. 
Afscheid Marinus Ditzel. Koffie 
drinken na de dienst.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering. 
Pastor Sebastian, Credo.
RANDERODE
10.30 uur: R.K. viering. Dhr. W. 
Achtereekte, m.m.v. trio Amija.

Zondag 24 november: 
Onze predikant ds. Eline van 
Iperen gaat voor in deze laatste 
dienst van het kerkelijk jaar. We 
noemen de namen van hen die 
uit ons midden zijn heengegaan 
en steken een kaarsje aan.
Uit Kind op Zondag: Dit is niet 
het einde.
Het is de laatste zondag van 
het kerkelijk jaar. Vandaag le-
zen we het allerlaatste stuk van 
het Oude Testament. Over de 
dag die komt waarop alles wat 
voorbij moet gaan, voorbij is. Je 
zult je voelen als een springend 
kalfje dat de stal uit mag, zegt 
Maleachi. Maleachi 3:19-24.

Diaconie collecte: Eigen diaco-
nie.
Uitgangscollecte: Voedselbank.

Zondag 1 december
Op deze 1ste Adventzondag 
gaat ds. Anja van der Hart voor. 
We nemen afscheid van onze 
koster/beheerder Marinus Ditzel 
en na de dienst is er koffie of 
wat fris voor iedereen.
Uit Kind op Zondag: Wie maakt 
het licht?
Deze zondag maken de kinde-
ren kennis met de profeet Mi-
cha. Hij gaat naar Jeruzalem om 
het woord van God te verkondi-
gen. ‘Het is donker in de stad,’ 

zegt hij. ‘Maar het kan weer licht 
worden.’ Dat is een hoopvol be-
richt. Maar wie maakt het licht? 
Je zult zelf iets moeten doen om 
het licht te maken. Micha 2.

Diaconie collecte: Eigen diaconie.
Uitgangscollecte: Voedselbank

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

Op de laatste zondag van het 
afgelopen kerkelijk jaar bran-
den we een kaars voor hen 
die dit jaar in onze gemeente 
overleden zijn. 
Op de eerste zondag van de 
advent branden we één kaars, 
we kijken uit naar het Kerst-
feest, we kijken uit naar het 
Licht der wereld!

Kerkdiensten
BIJ DE DIENSTEN

Gebed

Uitnodiging 
kerstviering senioren

di 3 dec.  Micha 2:12-3:4

UIT DE BIJBEL

Dankdag: een mooie dag!

Lees dit samen met uw (klein)kind



DE BRON 20-11-2019 4



DE BRON 20-11-2019 5

Op zaterdag 2 november heb-
ben wij samen met de vrijwil-
ligers De Goudvink schoonge-
maakt. De Commissie Groen 
heeft blad geharkt en de Com-
missie Water de spreng schoon-
gemaakt. 
Wat ons opviel, is dat de biodi-
versiteit is toegenomen. Dieren 
en planten die wij deze ochtend 
gezien hebben en die wij nog 
niet eerder hebben aangetrof-
fen tijdens het schoonmaken 
van de Goudvink zijn: de kleine 
watersalamander, gevonden 
door Gideon Klooster, de ijs-
vogel, veel stekelbaarsjes, het 
bermpje, en drijvend fontein-
kruid in een van de sprengkop-
pen. Hoewel wij al eerder de 
bruine kikker hebben aangetrof-
fen, vonden wij deze keer veel 
meer exemplaren. Dus het gaat 
goed met de plant- en diersoor-
ten in ons mooie park.
Iedereen weer hartelijk bedankt 
voor zijn of haar deelname.

Namens de Commissie Water,
Coby Kuipers

DECEMBER 2019
13 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

APRIL 2020
21 april:  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

Meer biodiversiteit  in De Goudvink

Bij deze De Bron ontvangt u ook als 
inlegvel een flyer vanuit de gemeen-
te met een terugkoppeling van de 
bijeenkomsten over de centrumvisie 
en de vitaliteitsagenda. De Dorps-
raad is bij beide projecten nauw 
betrokken en brengt deze volgende 
stap in de plannen voor een mooi 
en vitaal Ugchelen graag onder uw 
aandacht.

NIEUWS VAN DE DORPSRAAD

Bedankt allemaal!

Centrumvisie en 
Vitaliteitsagenda

Op zaterdag 2 november was de opkomst van de vrijwilligers weer fan-
tastisch. Deze keer stond het schoonmaken van de Goudvink op het pro-
gramma, waarbij de Commissie Groen de bladeren en zwerfafval voor zijn 
rekening nam en wij als Commissie Water de sprengenbeek opschoonde en 
de cascades van mos en blad ontdeden. Hoewel het regenachtig weer was, 
zat Gon Bakker ’s morgens al klaar, onder haar paraplu, met verse koffie, 
heerlijke koek en slagroomsoesjes. Nel Appelmelk was met haar kostbare 
fotoapparatuur als altijd van de partij en maakte ondanks de regen weer 
prachtige filmpjes en foto’s van het hele gebeuren. Wat ook erg gewaar-
deerd werd, door de ruim 35 vrijwilligers, waren de heerlijke oliebollen die 
door de vrijwilligers van het Ugchelens Belang waren gebakken en rondge-
bracht.  Als afsluiting een perfect verzorgde lunch door Gon en Toon in het 
Ugchelens Belang. Wat een gezelligheid weer op deze ochtend. Iedereen 
weer reuze bedankt en tot de volgende activiteit op vrijdag 13 december. 
Dan gaan wij de Koppelsprengen schoonmaken, zodat de paaibedjes voor 
de beekprikken weer zichtbaar worden.

Namens de Commissie water, Coby Kuipers

Foto: Johan van Veen
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Zolang het licht 
OVERWEGING

De eerstvolgende gemeente-
vergadering van de Bronkerk is 
op woensdag 27 november om 
19.30 uur. Op de agenda staan 
zoals gebruikelijk de begrotingen 
van de colleges van Diakenen en 
Kerkrentmeesters. Daarnaast is er 
door de Kerkenraad een nieuwe 
Plaatselijke Regeling opgesteld en 
is er aandacht voor de overdracht 
van de werkzaamheden van Ma-
rinus Ditzel. Ook zal er informatie 
gegeven worden over de nieuwe 
afspraken rond rouw- en trouw-
diensten. De agenda met bijbeho-
rende stukken zal op de zondagen 
na 13 november in de hal liggen 
en is daarna voor een deel ook te 
vinden op de website.

Het bericht bereikte de redactie 
dat Peter Otterloo is overleden. 
Hij werd 82. Peter maakte rond 
de eeuwwisseling deel uit van de 
redactie van De Bron, en was erbij 
toen het kerk-/dorpsblad in 2003 
de Louise de Braauwprijs kreeg. 
Goedlachse, charismatische Pe-
ter begon zijn journalistieke loop-
baan in de jaren zeventig bij de 
Nieuwe Apeldoornse Courant. 
Hij was er voorman van redactie-
opmaak en schreef artikelen over 
zijn geliefde voetbalclub WWNA 
voor het Apeldoorns Stadsblad. 
Het huis-aan-huisblad was een 
opstap naar de stadsredactie van 
het dagblad waar Peter jarenlang 
de populaire rubriek Puntsgewijs 
vulde. De lezersvriendelijkheid 
van Puntsgewijs was onovertrof-
fen, met nieuws van en voor de 
gewone Apeldoorners.
Peter schreef als vrijwilliger voor 
De Bron, over de oorlog in de Be-
vrijdingskrant van 2005, en stond 
klaar met raad en daad. De be-
langstelling voor de geschiedenis 
van Apeldoorn was een passie. 
Na zijn pensionering was hij jaren-
lang een drijvende kracht van de 
Vereniging Oud Apeldoorn. 
De oude garde van De Bron denkt 
met genoegen aan Peter terug, 
aan het gezamenlijke, vrieskoude 
Keitje aan de keukentafel van Ali. 
Die goede, oude tijd is voorbij en 
nu is ook Peter er niet meer.

Jan van Middendorp

Zolang het licht,
licht van mijn geboorte, 

zolang het licht,
licht dat mij aanraakt,
licht dat mij verheldert,

Zolang het licht,
Het steeds weer winnende 
licht,
mij maar niet verlaat,

zal ik,
zo aards, zo sterfelijk als ik 
ben,
wel vallen en vallen,

maar licht, is licht,
zal ik, zo aards, zo sterfelijk 
als ik ben,
zal ik leven en leven -

o licht dat mij niet verlaat.

Hans Bouma

November is de maand waarin 
we geconfronteerd worden met 
de sterfelijkheid van ons be-

staan. De natuur laat het zien 
door de vallende blaadjes, de 
kalende bomen en de dagen 
die steeds korter en donkerder 
worden. Het is niet voor niets 
dat we juist in deze maand stil-
staan bij de geliefden die ons 
zijn ontvallen. Op 2 november 
was het Allerzielen, op 6 no-
vember was het Licht op Herin-
nering op Heidehof en komen-
de zondag, 24 november, is 
het de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar, de gedachtenis- 
of eeuwigheidszondag. 

Op al deze momenten geden-
ken we de mensen die de ge-
meenschap het afgelopen jaar 
heeft verloren. We noemen 
hun namen en brengen hen 
zo in herinnering. We zoeken 
troost bij elkaar. De Vlaamse 
psychiater Manu Keirse zegt 
daarover: ‘Troost is niet het 
opwerpen van een dam tegen 
het verdriet. Het is het samen 
aanleggen van een bedding, 
waardoor het verdriet verder 
kan stromen.’ 

Ik hoop dat aankomende zon-
dag de kerk een bedding mag 
zijn voor al het verdriet dat 
er is en er mag zijn. Een plek 
waarop iedereen de gelegen-
heid heeft om een kaars aan te 
steken voor hen die we missen 
en altijd zullen blijven missen. 
Een kaars als teken van licht, 
van hoop: o licht dat mij niet 
verlaat. 

Ds. Regina Davelaar

Mies, een bekende persoonlijkheid in Ugchelen, 
geboren en getogen, 88 jaar telde haar aardse 
leven.
Ze werd geboren op 24 september 1931 en ze 
overleed op 29 oktober 2019. 
Mies groeide op aan de Brouwersmolenweg, ze 
had een fijne jeugd,  ze trouwde met Marinus, 
samen woonden ze op verschillende plekken in 
Ugchelen. Ze kregen drie kinderen, het was een 
warm en hecht gezin met veel humor en plezier.

Mies hield van gezelligheid, wist goed wat ze 
wilde, was altijd in voor een geintje, was sociaal 
en behulpzaam. Ze voelde zich erg thuis in de 
Bronkerk, kwam er graag, tot het einde van haar 
leven toe. Ze deed vroeger clubwerk en is con-
tactmedewerker geweest, ook hielp ze vele jaren 
mee met de Waterloopleinmarkt.

Tien jaar geleden overleed haar geliefde Mari-
nus. Alleen verder, dat was een moeilijke periode 
voor Mies; bij het ouder worden gebeurde er 
veel. Ze kon niet meer de dingen die ze altijd 
deed. Loslaten van meehelpen met allerlei acti-
viteiten, dat is moeilijk, zeker als je een bezige 
bij bent.  Verhuizen naar Sprengenhof omdat 
het niet meer verantwoord was om zelfstandig 
te wonen, ja, dan gebeurt er veel in de laatste 
fase van je leven. Maar ze bleef vrolijk, ze bleef 
positief, een sprankelend mooi mens.

Het geloof leek Mies altijd kracht te geven, God 
leek altijd nabij in haar leven. Psalm 23 leek met 

haar op weg te gaan; de Heer is mijn herder was 
zo ongeveer haar lijfspreuk. Vertrouwen op de 
goede Herder, ook als het moeilijk is, dan wil de 
Herder met je op weg gaan, je helpen te dragen 
wat er op je levensweg komt. Mies praatte niet 
zoveel over wat geloven voor haar betekende, 
wat geloven met haar deed. Maar voor mensen 
in haar omgeving was het wel zichtbaar en voel-
baar dat ze steun en kracht putte uit het geloof.

Op 29 oktober is Mies rustig ingeslapen in het 
volste vertrouwen dat de Heer haar Herder is en 
blijft, dat mag voor ieder die haar dierbaar was 
tot troost zijn.

Marijke van der Roest

Gemeentevergadering 

In herinnering
Peter Otterloo

Mies de Ruiter-van Beek

WIJ GEDENKEN
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Wat een gezellige bijeenkomst voor de vele vrij-
willigers van een dankbare Dorpsraad! Nieuwe 
mensen, sommigen woonden nog maar heel kort 
in Ugchelen, en nu al zo betrokken. Jongere men-
sen, die er toch echt zijn! Vele verenigingen zullen 
er jaloers van worden, want bij vrijwel elke ver-
eniging worden er vrijwilligers gevraagd. Mensen 
geef je op, er is overal wel wat leuks te doen! De 
voorzitter van de Dorpsraad, Wineke Blom, be-
nadrukte nog eens dat samenwerken, en speci-
aal met de Gemeente Apeldoorn, erg belangrijk 
is. “We zullen niet altijd meteen onze zin krijgen 
en vaak is het blijven praten, maar de gemeen-
te draagt ons een warm hart toe.” Zo waren ze 
aanwezig op deze middag met een hapje en een 
drankje. Iedereen werd hartelijk bedankt voor zijn 
of haar vrijwilligerswerk. Onderling werd er druk 
gepraat over het welzijn van Ugchelen. Ideeën 
werden rondgestrooid en mensen aan elkaar 
voorgesteld. Misschien nieuwe ideetjes voor de 
herdenking volgend jaar, van 75 jaar Bevrijding? 
Jammer dat de datum en tijd van de ‘Vrijdagin-
loop’ in de Duiker, samenviel met deze Bedank-
dag! Toch iets meer in elkaars agenda kijken mis-
schien? Leuk om zoveel enthousiaste mensen bij 
elkaar te zien. Dorpsraad bedankt! 

Tineke van den Hazel

Drukbezochte voorlichting in UB
Op dinsdag 5 november was de voorlichtings-
avond over woninginbraken en hoe dat te voorko-
men. In de middag zijn twee medewerkers van de 
afdeling Thor (team handhaving openbare ruimte) 
van de gemeente, Evert Jansen, de ex-inbreker, 
en ondergetekende Ugchelen ingegaan om te 
kijken hoe het ervoor stond. Opvallend was dat 
Evert weinig in de wijk werd aangesproken. Hij 
gaf aan dat als je als inbreker in een wijk begroet 
wordt, je dan weet dat de inwoners ook alert zijn 
en je dus hebben gezien. Reden om een wijk op 
te schuiven.

Met gemak haalde Evert sleutels uit achterdeuren 
en zette dure elektrische fietsen op slot, om ver-
volgens de sleutels aan de voordeur weer terug 
te geven aan de eigenaren die vaak gewoon in 
de woonkamer zaten. Waar niemand opendeed, 
werden de sleutels in de brievenbus gedaan.
Ook staan kliko’s, trapjes, ladders en tafels klaar 
om het de inbreker makkelijk te maken. Bij één 
enkel adres werden we betrapt door alerte bewo-
ners, die het berichtje voor de Whatsapp-groep 
hadden klaar staan en ook bijna 112 hadden ge-
beld. Top! We hebben zo twee uur door Ugchelen 
gelopen en heel wat zwakke punten op foto vast-
gelegd. 
Toen volgde de voorlichtingsavond zelf. Wat een 
enorme belangstelling! Daar waren we erg blij 
mee. Helaas zat er een aantal inwoners in de zaal 
die zich niet hadden opgegeven, waardoor er uit-
eindelijk zo’n 20 inwoners, die zich wel hadden 
opgegeven, er niet meer bij konden en teleurge-
steld naar huis zijn gegaan.
Nadat Evert zich had voorgesteld en zijn levens-

verhaal had verteld en terecht applaus kreeg, 
liet Evert de foto’s zien, die in de middag waren 
gemaakt. De reacties uit de zaal waren duidelijk. 
Gaat dat zo makkelijk? Ja, dat gaat zo makkelijk. 
Bij mij gebeurt dat niet hoor, en vervolgens was 
de volgende foto daar wel in de tuin. Er werd veel 
gelachen en dat is ook prima, als je maar in de 
gaten houdt dat een Evert ook zomaar in jouw/uw 
achtertuin kan staan. Belangrijk is om goed hang- 
en sluitwerk te hebben, maar dat ook goed te ge-
bruiken. Ramen en deuren op slot draaien als je 
weggaat. Zet ook de fietsen in de schuur/achter-
tuin op slot en wees alert op verdachte personen 
in de straat. Bel dan 112 en stuur een mailtje je 
Whatsapp-groep in, zodat die naast de politie in 
actie kan komen! 

Bent u nog geen lid van de Whatsapp-groep in uw 
buurt: u kunt zich aanmelden 
via: buurtpreventie-ugchelen.nl. Op de site kunt u 
zich aanmelden en staan allerlei tips.
De afdeling Thor van de gemeente verzorgt gra-
tis en verblijvend preventie-advies. U kunt zich 
aanmelden via preventieadvies@apeldoorn.nl. Er 
wordt dan een afspraak met u gemaakt en iemand 
van de gemeente Apeldoorn komt u thuis advise-
ren over hang- en sluitwerk en verlichting en der-
gelijke rond en in uw woning.

De avond was weer snel voorbij. Ik heb genoten. 
Heeft u nog vragen, dan mag u natuurlijk altijd 
mailen, langskomen op spreekuur of bellen. Er is 
overigens geen verslag gemaakt van de avond.
 

Petra van Doorn

INBRAAKPREVENTIE

In de vorige Bron werd u de vraag 
gesteld: ‘Wie nomineert u voor 
de Papierschepper?’. De prijs die 
jaarlijks uitgereikt wordt, sinds 
2003, aan personen of instellingen 
die zich bovenmatig hebben inge-
zet voor Ugchelen. Om een beeld 
te krijgen van wat die ‘bovenma-
tige inzet’ inhoudt, wil de commis-
sie Dorpsprijs graag een korte op-
somming geven van de uitgereikte 
prijzen van de afgelopen jaren. 
Eénmaal is de prijs uitgereikt aan 
een instelling, de Vrijwillige Brand-
weer (2008). Vier keer is de prijs 
toegekend aan een tweetal: Ans 
en Riem van de Berg kregen de 
prijs (2007) voor hun jarenlange 
inzet bij de Waterloopleinmarkt, 
Aaldert en Jopie Kerssen (2014) 
voor hun brede historische in-
zet, Herman en Evelien Geurts 
(2015) voor de positieve invloed 
op de Ugchelse samenleving, en 
Gonny Bakker en Toon Hartgers 
(2018) zijn volgens de commissie 
onmisbaar in Ugchelen voor hun 
gastvrijheid.

Elf keer is de prijs terechtgekomen 
bij één persoon. De eerste Papier-
schepper ging in 2003 naar Frans 
Munters, vanwege zijn jarenlange 
betrokkenheid bij De Bron. Op 
bestuurlijk vlak werd de prijs uitge-
reikt wegens bovenmatige inzet bij 
de Dorpsraad en/of UB: Wim de 
Haas (2009), Wim Schut (2010), 
Bert Veeneman (2012), Wilma 
Pothoven (2016) en Ali van den 
Hul (2017). Op cultureel terrein 
kregen de volgende personen de 
Dorpsprijs uitgereikt: Tineke van 
den Hazel (2004, Zingen voor 
een Kind), Gert Woutersen (2005, 
internetsite Ugchelen), Lex Son-
neveld (dirigent Ugchelse koren), 
Wim Kers (2011, behoud beken en 
sprengen) en Jan Flierman (2013, 
Theaterstraat en Kunstroute).
Kent u iemand die ook past in 
dit rijtje en wilt u die nomineren? 
Stuur dan voor 6 december een 
(gemotiveerde) mail naar de se-
cretaris van de commissie 
Dorpsprijs: m.vanwijk1@chello.nl

Dorpsprijs 
Ugchelen 2019

Dorpsraad bedankt 
vrijwilligers

Wandelen naar Spelderholt
‘Wandelen in Ugchelen’ kan weer op dinsdag 3 
december. De start is om 09.30 uur bij Tennis-
club Ugchelen aan de Ugchelsegrensweg.
Dit keer lopen we de kortste weg naar het Spel-
derholt via Riant. Daar volgen we weer een stuk-
je van het Beekbergerklompenpad. In het Spel-
derholt moeten we over een hoge steg. Via de 
Konijnenkamp, de Arnhemseweg en de Dorps-
straat richting Het Hoge Land. Dan weer richting 
Ugchelen. De route is ruim 13 kilometer. Deel-
name is gratis. 
Informatie via: wandeleninugchelen@gmail.com



DE BRON 20-11-2019 10



DE BRON 20-11-2019 11

Eindelijk tijd om de krant te lezen
MARINUS MET PENSIOEN

U kent de uitdrukking waarschijn-
lijk wel: belangrijke gebeurtenis-
sen werpen hun schaduw vooruit. 
Het overkwam mij een aantal we-
ken geleden bij een bezoek aan 
de Bronkerk. Bij het verlaten van 
de kerkdienst werd ik uitgenodigd 
om me in te tekenen voor een 
goed doel. Nee, geen bedelbrief, 
maar voor het afscheid van onze 
koster-beheerder Marinus Ditzel. 
Bovendien kreeg ik een verzoek 
om een Triangel te schrijven voor 
een speciale Bron: ‘Marinus 65’. 
Nu weet ik ook wel dat bij belang-
rijke gebeurtenissen vaak een 
munt of een postzegel uitgege-
ven wordt, zoals is gebeurd bij het 
25-jarig jubileum van Marinus als 
koster in 2010, maar het berei-
ken van de pensioengerechtigde 
leeftijd van onze koster is ook een 
belangrijke mijlpaal. Het moet wel 
een heel bijzonder persoon zijn 
als er zo’n groot feest voor wordt 
georganiseerd… Terwijl ik daar 
over nadenk, borrelen er allerlei 
gedachten over die bijzondere 
Marinus op.

Marinus als koster: voorafgaande 
aan de kerkdienst loopt hij ze-
nuwachtig rond, is alles in orde, 
niets wordt aan het toeval over-
gelaten, na de dienst moet alles 
opgeruimd en schoon zijn voor de 
volgende.
Marinus als beheerder: een goe-
de manager en aangename gast-
heer die je een feestje of verga-
dering kunt laten verzorgen.
Marinus als kerklid: is niet meer 
weg te denken uit de Bronkerkge-
meenschap, kent iedereen maar 
iedereen kent hem ook.
Marinus als mens: een warme 
persoonlijkheid met een luiste-
rend oor, een kritisch oog voor 
zichzelf en de ander. Hij weet je 
op je gemak te stellen.
Marinus als pensionado: we zul-
len je missen. Wie zorgt er nu 
voor de bezorging van De Bron?

Zo’n bijzondere gebeurtenis moet 
natuurlijk gevierd worden op een 
bijzondere dag. De Ugchelse 
(Bronkerk)gemeenschap neemt 
dan afscheid van  onze eigen 
Bronkerkveteraan Marinus Ditzel 
en geeft hem daarmee een ‘warm 
dankjewel’.

Warner Bruins
(uit de speciaal uitgegeven 

‘MarinusBron’)

Uit de Kerkenraad

Na 28 jaar neemt Marinus Ditzel afscheid als koster-
beheerder van de Bronkerk en de Duiker. Hij neemt 
tassen vol verhalen mee. “Ik zou er een boek over 
kunnen schrijven.” 

De voorbereidingen voor zijn afscheidsfeest op vrijdag 
29 november zijn in volle gang. Maar het programma, 
dat blijft voor hem een grote verrassing. “Twee dagen 
van tevoren zijn de Bronkerk en de Duiker verboden 
terrein voor mij”, glimlacht Marinus. “Zelfs mijn familie 
zit in het complot.” Eerder verscheen al een speciale 
editie van De Bron, vol met anekdotes uit het leven 
van de 65-jarige Apeldoorner. Dat er uitgebreid wordt 
stilgestaan bij zijn pensioen, is terecht. Hij is namelijk 
al sinds 1991 koster-beheerder bij de Bronkerk. Daar-
voor had hij al zes jaar gewerkt bij de Gereformeerde 
Kerk in de Apeldoornse wijk Orden. Door de fusie met 
de Hervormde Kerk verhuisde hij mee naar Ugchelen. 
Marinus kijkt met veel plezier op al die jaren. “Ik vind 
het leuk om gastheer te zijn. De Duiker is een gewel-
dige plek om te werken. Dat komt zeker ook dank-
zij het fijne team van vrijwilligers, die onmisbaar zijn. 
Samen zorgen we ervoor dat de gasten zich er thuis 
voelen.’’ Vanuit heel Nederland weten ze De Duiker 
te vinden. Laatst was er nog een boeking vanuit Den 
Haag, voor een bijeenkomst van medewerkers van 
een ministerie. De koster-beheerder wil er dan voor 
zorgen dat alles tiptop verloopt. “Ik voel me betrokken 
bij alle aspecten van het werk, van de boodschappen 
tot de administratie. Werkweken van 60 à 70 uur zijn 
geen uitzondering’’, zegt hij nuchter. Door de jaren 
heen zijn de taken redelijk hetzelfde gebleven, hoewel 
het wensenpakket van de huurders groter is gewor-
den. “Laatst gebeurde het dat er een kabeltje ontbrak 
voor een nieuw type tablet. Dan springen we gelijk 
in de auto om dat te kopen.” Onverwachte omstan-
digheden leverden soms mooie, ontroerende of juist 
gekke herinneringen op. “Eigenlijk had ik die vanaf het 

begin af aan allemaal moeten opschrijven. Dan zou 
ik er zó een boek over kunnen schrijven”, merkt hij 
geamuseerd op. 

De warmte vanuit de Bronkerkgemeenschap zal hem 
altijd bijblijven. Die ervaarde hij ook in moeilijke tijden, 
toen hij zelf gezondheidsproblemen had. “Het emotio-
neert me wel, dat mijn werk er hier straks op zit. Ik heb 
hier zo lang rondgelopen... Ik zal de mensen en het 
gebouw best erg missen.’’ Ook in letterlijke zin zoekt 
Marinus graag de warmte op. “Ik ben een echte zon-
aanbidder. Ik verheug me dan ook op de reizen die ik 
nog wil maken. Maar ook op de ochtenden, waarop ik 
eindelijk de tijd heb om rustig de krant te lezen. Ik voel 
me een gezegend mens.” Tot het einde van dit jaar 
doet Marinus nog hand-en-spandiensten in de Bron-
kerk en de Duiker. Zijn opvolger, Johan Visscher, is 
begin oktober al aan de slag gegaan. Het lijntje met 
de Bronkerk blijft overigens bestaan: Marinus blijft be-
trokken bij de verspreiding van De Bron, en houdt zijn 
functie als contactpersoon in de Batenburg.

Tekst: Simon Haverschmidt, Foto: Theo Logtenberg

Op de laatst gehouden Kerkenraad kwam het afscheid van  
Marinus  ter sprake. Na vele jaren stopt hij als beheerder van de 
Bronkerk. De voorzitter memoreert zijn grote verdiensten voor 
de Bronkerk, maar zeker ook voor het dorp Ugchelen. Iedereen 
kent hem als de betrokken, sociale, aimabele man met oog voor 
detail en uitstekend gastheerschap. Zo ontbrak ook nooit de 
kaars en een liedboek op de vergadering en lag de voorzitters-
hamer klaar. Regelmatig werd er na de vergadering nog wat na-
gepraat bij een borrel en werden het voor Marinus lange dagen. 
‘De Bronkerk is mijn familie’, zei hij wel eens, ’die deel uit maakt 
van het wel en wee in mijn leven.’ In jaren van ziekte en bij rouw 
wist hij zich gedragen door de Bronkerk, alleen al door de over-
stelpende hoeveelheid kaarten die hij dan kreeg.In al die jaren 
wisselden ‘gouden tijden’ en ‘dagen van verdriet’ elkaar af. Velen 
hebben in tijden van rouw en verdriet, maar ook bij feestelijke 
gelegenheden en partijen te maken gehad met Marinus. Met zijn 
kennis van zaken en creatieve oplossingen stond Marinus met 
zijn team klaar om er een waardig afscheid, dan wel een mooi 
feest van te maken. Ook van alle gebruikers van de Duiker en 
de kerkzaal kreeg de Kerkenraad alleen maar lovende reacties. 
Er zal te zijner tijd op gepaste wijze afscheid van Marinus geno-
men worden om hem te bedanken voor zijn grote inzet voor de 
Bronkerk. De Kerkenraad onderstreept deze toelichting op het 
afscheid van Marinus met een daverend applaus dat hij zeker 
gehoord moet hebben. Uiteraard heeft hij naderhand gevraagd 
voor wie dit was… 

(uit de speciale ‘MarinusBron’)

Bronkerkpensionado
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Geslaagd muziekfeest MVU in Ugchelens Belang
100 JAAR MUZIEK
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Wie wordt de beste Gelderse blazer?
MIDWINTERHOORNBLAZERS

Toneelvereniging Ernst & 
Luim speelde 1 en 2 novem-
ber in Ugchelens Belang. 
Zoals vanouds een knotsgek 
blijspel met een diepere ge-
dachte, genaamd ‘Gezelsc-
hap Gevraagd’. 

Denk je eens in wat dat ei-
genlijk betekent? Het toneel-
spel duwt je in het probleem 
‘eenzaam zijn’, niet meer 
van nut in onze maatschap-
pij en wachten tot je dood 
gaat? Geen aansluiting meer 
zoeken bij anderen? Dat doet 
Ernst Brand, voortreffelijk 
gespeeld door Piet van Dam; 
hij ligt op z’n bank zonder enig 
initiatief. De levenslust ver-
loren. Hij slaapt om de tijd te 
doden. Dat gaat de zorgzame 
buurvrouw, Drieka Kaasmak-
er, vervelen en ze spreekt een 
hartig woordje met hem. 

Ze bedenkt de meest hilari-
sche dingen om Ernst weer te 
laten leven. Dat gaat samen 
met echt heel wonderlijke 
situaties. Een advertentie in 
de krant voor deze eenzame 
man, laat vreemde figuren bij 
Ernst binnenkomen. Het loopt 
echt uit de hand en Ernst 
weet zich echt geen raad 
met deze vreemde mensen. 
Griet Grutjes, ‘Sjoukje Ditzel’, 
wil hem laten volksdansen. 
Josefien Glijm, ‘Annemarie 
Kielstra’, laat zien dat er 
ook kaf onder het koren zit. 
Madam Halogeen, ‘Cisca 
Mooy- Scheffer’, is een hyp-
nosedeskundige en brengt 
uiteindelijk Ernst wat zelfver-
trouwen bij. Van der Stuur, 
‘Henk Jacobs’, is een Harley 
Davidson-fan en wil Ernst 
overhalen tot een ritje op de 
motor.
Ondertussen bemiddelen Drie-
ka en haar man Anton Kaas-
maker, ‘Bert Schipper’, tus-
sen al deze vreemde mensen 
door. Uiteindelijk  leert Ernst 
door de helderziende Madam 
Halogeen weer, dat leven ei-
genlijk geweldig is en dat je 
er zelf iets aan moet doen om 
niet te verdwijnen in lamlen-
digheid!  Het futloze is totaal 
verdwenen. 

Een bijzonder en bovenal 
vrolijk stuk, waar veel in zit en 
waar de moeilijkheidsgraad 
voor de spelers heel hoog 
was. Fantastisch gespeeld 
Ernst en Luim, ga zo door!

Tineke van den Hazel

Er was eens… Dio kamp 2019

Rectificatie

Met het anbloazen op de eerste adventzondag, 1 de-
cember, klinkt de Olde Rôep weer over de Leester-
heide. De midwinterhoornblazers uit Ugchelen laten 
deze oude melodie vanaf 14.00 uur horen. De aankon-
diging van het Nieuwe licht, de geboorte van Jezus, is 
de reden van deze klanken. Het midwinterhoornblazen 
is een traditie die terug gaat naar het jaar 1815 in het 
plaatsje Kotten. Hiervan zijn in het archief van Winters-
wijk stukken gevonden die dat aantonen. Ook wordt er 
over de Duitse grens geblazen, wat veel mensen niet 
weten. Het is zeker geen Twents of Overijssels gebruik, 
ook al wordt dat vaak geclaimd. Na 1952 werd door 
onder anderen Gerrit Hazewinkel het midwinterhoorn-
blazen in Gelderland weer op de kaart gezet. Samen 
met blazers uit Eibergen en Lochem werden de oude 
blaasgroepen weer nieuw leven ingeblazen. Dit jaar 
wordt het Gelders Midwinterhoorntreffen, het wedstrijd-
blazen voor de Gelderse midwinterhoornblazers, op 
de Leesterheide door de Ugchelense blazers georga-

niseerd. Als de gezondheid van Gerrit Hazewinkel het 
toelaat, zal hij ook aanwezig zijn. Het is ons een eer om 
hem daar te mogen ontvangen. Naar verwachting ko-
men zo’n 45 beste blazers uit Gelderland om te strijden 
om de hoofdprijs Jeugd, Volwassen en de Groepsprijs. 
De groepsprijs wordt door Ugchelen verdedigd, omdat 
zij die vorig jaar hadden gewonnen. Op zaterdag 28 
december, vanaf 14.00 uur, kan je de Gelderse mid-
winterhoornblazers horen, vlak achter de nieuwbouw 
van het Bospaviljoen. De midwinterhoornblazers uit 
Ugchelen hebben ook dit jaar weer verschillende optre-
dens. Deze zijn in de agenda op hun website www.mid-
winterhoornblazenugchelen.nl te lezen. Ook wordt hier 
de informatie geschreven over het Gelders Midwinter-
hoorntreffen. Als u zelf wilt leren midwinterhoornblazen 
en deze traditie in ere wilt houden, neem dan contact 
met hun op. De blazers ontmoeten u graag op één van 
hun optredens.

Foto: Ellen de Lange

Wanneer je lid bent van sportvereniging Dio, kun 
je ieder jaar in de herfstvakantie mee op kamp. 
Ook dit jaar is er weer een groot aantal kinde-
ren mee geweest. Deze keer was het thema 
‘Sprookjes’. Maar geloven de kinderen nog wel 
in sprookjes? Zijn de sprookjesverhalen niet aan 
het uitsterven? Iedere dag werden er allerlei ac-
tiviteiten en spellen georganiseerd rondom het 

sprookjesthema. Zo hebben de kinderen Belle 
moeten redden, is er een griezeltocht geweest en 
zijn er toverstaffen, zwaarden en magische lam-
pen gemaakt. Op de website, www.dio-ugchelen.
nl,  staat  een uitgebreide beschrijving van alle 
activiteiten, met mooie foto’s van deze fantasti-
sche week. De week is zoals altijd voorbij gevlo-
gen. En na dit kamp kunnen we gelukkig zeggen 
dat alle kinderen nog geloven in sprookjes. Hou 
je van dansen, gym, volleybal of judo en ben je op 
zoek naar een leuke, actieve vereniging, kijk dan 
snel op onze website voor de mogelijkheden. En 
wanneer je lid bent, kun je volgend jaar natuurlijk 
ook mee op kamp!

In de vorige Bron is een foutje geslopen in de titel 
bij het artikel over de open dag van Crematorium 
Heidehof op 23 november. Er stond ‘Gebe’ in de 
titel, maar deze letters hadden er niet moeten 
staan. De juiste titel van het bericht moest zijn 
‘Crematorium Heidehof bestaat 25 jaar’.

‘Gezelschap gevraagd’ 
door Ernst & Luim
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Er zijn weer nieuwe categorieën 
vluchtelingen: de luchtvluchte-
ling en vuurwerkvluchteling. Ver-
vuilde lucht doet mensen kiezen 
voor streken waar de lucht nog 
zuiver schijnt te zijn, anderen ho-
ren liever de stilte dan het lawaai 
van donderslagen.

Dat mensen vluchten, is al vanaf 
het begin der tijden. In de oude 
verhalen in de Bijbel lezen we 
al over vluchten voor honger en 
gevaar. 
‘Vluchten kan niet meer, ‘k zou 
niet weten hoe. Vluchten kan niet 
meer, ‘k zou niet weten waar naar 
toe’. Dit liedje uit 1977 van Annie 
M.G. Schmidt en gezongen door 
Frans Halsema en Jenny Arean 
is actueler dan ooit. Bijna 43 jaar 
later en er zijn meer vluchtelingen 
dan ooit daarvoor. 
Nu zijn er veel groepen vluchte-
lingen. Vluchten voor extreme 
armoede en geweld, om te ont-
snappen aan onderdrukking, ver-
volging om het geloof, het gaat 
dan om de meest elementaire 
levensbehoeften en vrijheden. 
Voor dit vluchten kunnen we 
nog begrip tonen. Anders ligt het 
bij politieke -, economische - en 
klimaatvluchtelingen. Zij krijgen 
vaak het stempel van gelukzoe-
kers die hun eigen land in de 
steek laten in plaats van daar 
meewerken aan hervormingen 
en welzijn voor iedereen. 

Eenmaal vluchteling ben je af-
hankelijk van de goedheid van 
een overheid of medemens die je 
uit zee oppikt, onderdak biedt of 
word je kerkvluchteling om uitzet-
ting te voorkomen.
‘Hoe ver moet je gaan?’ ‘Schuilen 
bij elkaar?’

Vluchtgedrag, we kennen het al-
lemaal.  Kop in het zand, geen 
verantwoordelijkheid willen dra-
gen, wegduiken voor de nood 
van een ander of vluchten in de 
anonimiteit, maar wel schreeu-
wen en schelden op sociale me-
dia naar iedereen die anders is of 
een afwijkende mening heeft. 
‘Vluchten naar toeristenstran-
den…’zegt A. M.G. Schmidt. 
Vanaf volgend jaar vertrekken 
de vluchten vanaf Lelystad. Daar 
hebben we geen problemen mee 
als ze maar, net als met de vluch-
telingen, niet te dichtbij of over 
ons heen komen. Toch?

Die is gehakkeld!
NATUURLIJK UGCHELEN

Ik had kort geleden een verhaal-
tje geschreven over de atalanta, 
een vlinder die ik in de tuin zag. 
En nu zou ik alweer over vlin-
ders willen schrijven, samen 
met die atalanta! Ik pas me ech-
ter aan, ik schrijf nu alleen over 
de gehakkelde aurelia. Onlangs 
hadden we de laatste warme en 
zonnige dagen. En daarbij heb 
ik fiks genoten in mijn tuin. Niet 
alleen van de zon, maar vooral 
van vlinders die in mijn tuin kwa-
men genieten van de warmte 
en de zon. En daarover wil ik nu 
schrijven.Er waren twee soor-
ten in mijn tuin, de gehakkelde 
aurelia en de atalanta. Van de 
eerste had ik er drie tegelijk in de 
tuin, van de tweede zelfs zes. Maar 
ik ga het hier hebben over de ge-
hakkelde aurelia, want twee keer 
de atalanta, dat wordt me wat te 
veel. De gehakkelde aurelia is in 
onze omgeving helemaal niet zo 
vreselijk bijzonder. Toch is hij veel 
minder bekend dan een aantal an-
dere vlinders. Misschien komt dat 
doordat hij wat minder opvallend 
is dan sommige andere soorten. 
Zeker als hij zittend zijn vleugels 
opgeslagen heeft; dan lijkt het wel 
een dor blad. Maar met opengesla-
gen vleugels is het een best fraaie 
vlinder. De gehakkelde aurelia is 

één van de vlindersoorten die het 
hele jaar door als vlinder te zien is. 
Maar dat zijn dan wel twee gene-
raties. En dan zeg ik wel: “te zien”, 
maar overwinterende vlinders zit-
ten meestal behoorlijk goed ver-
borgen. Zo’n overwinterende vlin-
der kan ergens tussen een hoop 
bladafval zitten, tussen takkenbos-
sen en dergelijke. Met de opgesla-
gen vleugels zijn ze dan nauwelijks 
te vinden. Maar soms ook in een 
hol in de bodem of in een boom. 
En tegenwoordig ook wel in een 
gebouw. Een schuurtje, een zolder 
of een kelder is daar best geschikt 
voor. Maar als zo’n vlinder kiest 

voor een woonhuis, dan gaat het 
fout. Want in het bewoonde deel 
van het huis is de temperatuur 
te hoog en de lucht te droog. Op 
zo’n plek haalt de vlinder het vol-
gende seizoen niet: hij verdroogt! 
De rups komt vooral voor op de 
grote brandnetel, maar ook wel 
op hop en sommige boomsoorten. 
Ook die rups zal het dus hier wel 
naar zijn zin hebben, want er is in 
Ugchelen voldoende te eten. Ove-
rigens zijn die rupsen er nu niet; die 
zijn er in de maanden mei tot en 
met augustus. 

Foto en tekst: Gerard Koops

Op zaterdag 2 november was er weer 
een markt van de werkgroep Water-
looplein. De najaarsrommelmarkt kerst-
markt met heel veel leuke spullen voor 
huis en tuin. Deze keer was de markt 

voor het eerst in november en dat is goed bevallen. 
Het was een drukke markt met veel bezoekers en 
een geweldige opbrengst. Medewerkers waren al een 
aantal dagen voor de markt bezig met voorbereiden. 
Daar komt nog best het een en ander bij kijken. Iedere 
woensdagochtend tussen 09.00 en 11.30 uur worden 
er goederen gebracht en er zijn ongeveer 25 personen 
bezig met schoonmaken, nakijken en prijzen. Alles gaat 
keurig in dozen en wordt alvast klaargezet voor een van 
de drie markten die gedurende het jaar gehouden wor-
den. Het is een vaste hechte club, lief en leed worden 

gedeeld en onder de koffie om 10.00 uur worden me-
dedelingen gedaan, vakanties, jubilea en andere zaken 
besproken. Bij de woensdagmorgengroep is het geen 
uitzondering dat je al meer dan 20 en in veel gevallen 
al meer dan 25 jaar meedraait als klein radertje binnen 
de Waterloopleinmarkt. De meeste woensdagmorgen-
vrijwilligers blijven gewoon doorgaan, ondanks hoge 
leeftijd en dat waarderen we zeer. Dankzij hun trouwe 
inzet en kennis worden er drie hele leuke en druk be-
zochte rommelmarkten gehouden waar we heel veel 
goede doelen mee kunnen steunen. De werkgroep Wa-
terlooplein wil de vaste werkers eens een keer in het 
zonnetje zetten en hen danken voor weer een geweldig 
waterloopleinjaar. De markt van 2 november heeft 6242 
euro opgebracht, een mooi bedrag om dit jaar mee af te 
sluiten. Medewerkers bedankt!

Wie komen het College van Diakenen en College van 
Kerkrentmeesters versterken?? In beide colleges ont-
staat met ingang van januari 2020 een vacature. Ge-
zocht worden enthousiaste, gemotiveerde mensen die 
graag hun bijdrage willen leveren aan het kerkenwerk. 
Op het bezinningsweekend van de Kerkenraad is ge-
sproken over onze motivatie voor dit werk; je krijgt er 
veel voor terug, maakt je meer betrokken, kunt vanuit 
die positie beter meedenken over de toekomst van de 
Bronkerk. De Kerkenraad, een mooie club mensen die 
in een goede sfeer samenwerken heten je van harte 

welkom! Geen Kerkenraadslid, maar toch een taak op 
je willen nemen?  De Jeugdraad wil graag een secre-
taris en de secties een contactpersoon. Belangstelling?  
Neem dan contact op met iemand van de colleges, de 
jeugdraad, de pastorale raad of scriba. Zij kunnen je 
vertellen wat de taak inhoudt en welke tijdsinvestering 
het vraagt. Bedenk….vele handen maken licht werk. 
Weet u iemand die wij zouden kunnen benaderen, dan 
graag naam en adres doorgeven aan de scriba 
via scribakr@bronkerk.nl of in het postvak scriba op het 
kerkelijk bureau. 

Vluchteling

Najaarsmarkt levert ruim 6.200 euro op

Vacatures Bronkerk
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