
Dit jaar wordt een mooie mijlpaal bereikt. UB bakt en verkoopt namelijk de miljoenste oliebol. Voor hem of 
haar die de miljoenste bol koopt, heeft de dorpsvereniging iets leuks in gedachten. Moniek. Riet en Chris 

bakten vrijdagmiddag de eerste oliebollen.
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Miljoenenjacht?

Nieuws van de Dorpsraad
Lees verder op pagina 5 >>

UB is terug met eigen pagina
Lees verder op pagina 9 >> 

Boomonderhoud trekt veel 
bekijks

Lees verder op pagina 11 >>

Lezers pakken de pen op
Lees verder op pagina 13  

en 15 >>

In deze Bron o.a:

Een jaarlijks terugkerend feno-
meen bieden wij u ook nu weer 
aan: de overheerlijke specu-
laastaarten! De speculaastaart 
is zeer speciaal want ze zijn 
met liefde gebakken door be-
woners van ‘s Heerenloo. Met 
de aanschaf ervan ondersteunt 
u het werk van ’s Heerenloo   
maar ook het diaconale project 
van de Bronkerk: “Gezinshuis 
Casa Speranta” in Moldavië.  

Verras uw gezin tijdens het 
heerlijk avondje of -als onder-
nemer-bijvoorbeeld uw perso-
neel met deze speculaastaart 
voor de Sinterklaas. Vanaf 
november zijn ze te koop.  
 
Kosten bedragen € 6 per stuk 
(in luxe doos verpakt + € 0,50). 
Verkooppunten zijn de Bronkerk 
en Autobedrijf Van As. In overleg 
kunnen wij de taarten ook thuis 
bezorgen. Reden genoeg om te 
kiezen voor de speculaastaart! 
Voor bestellingen en/of inlichtin-
gen: mditzel@hetnet.nl

Speculaastaart

Wie koopt de miljoenste

Wie schrijft 
Kerstverhaal 2021

Ook dit jaar willen we in de KerstBron zoals ge-
bruikelijk een Kerstverhaal opnemen. Helaas 
is onze vaste schrijver hiervan met ‘schrijver-
spensioen’ gegaan. Heb je inspiratie en vind je 
het leuk om een mooi Kerstverhaal te schrijven 
met een ‘Ugchels tintje’, dan dagen we je uit 
om dat in te sturen. De redactie beoordeelt bij 
meerdere inzendingen welk verhaal geplaatst 
kan worden in.  De winnaar wordt beloond met 
een ‘ovenheerlijke’ speculaastaart.

Het verhaal kan niet meer dan 600 woorden 
bevatten en een toepasselijke suggestie voor 
een illustratie is een mooie aanvulling. Natuur-
lijk blijft de redactie altijd verantwoordelijk voor 
de eindredactie en behoudt zich dus het recht 
toe om (in overleg) wijzigingen aan te brengen 
indien dat nodig is.  

Voel jij je uitgedaagd, stuur dan de inzending 
op naar ugchelendebron@bronkerk.nl onder 
vermelding van ‘Ugchels Kerstverhaal 2021’. 
De inzending moet voor 1 december binnen 
zijn.

Foto:  Dirk Reiding

Kerk op schoot
UITNODIGING VOOR KINDEREN VAN 0-6 JAAR

Op zondag 14 no-
vember aanstaande 
is er weer een ‘Kerk 
op schoot viering’ 
in de Bronkerk met 
ds. Beer. Kom gezel-
lig luisteren naar het 
verhaal over Noach, 
afgewisseld met veel 
liedjes.

Natuurlijk zijn je va-
der, moeder, opa, 
oma, broertje, zusje, 
vriendje, vriendinnetje, buurjongen, buurmeisje ook van harte 
welkom.Neem je een speelgoeddier mee naar de viering die 
mee kan varen in de boot van Noach?

Deze viering begint om 11.30 uur.

Wij, Ady te Hennepe en Tiety Feijen, vinden het leuk als jullie 
komen. Graag opgeven via kerkopschoot@bronkerk.nl zodat 
we weten hoeveel kinderen er komen.
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DE BRON
KERK- EN DORPSBLAD
Verspreiding in Ugchelen: 
om de 14 dagen huis-aan-huis
Oplage: 2800 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 17 nov.
Kopij via: ugchelendebron@bronkerk.nl 
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 8 nov. 19 uur. 

Coördinator advertenties:
Teun van Amersfoort, tel. 5411491
bronadvertenties@bronkerk.nl 
Verspreiding en bezorgklachten:
bronbezorging@bronkerk.nl
tel. 5422382

PRAKTISCHE GEGEVENS KERK
Zalencentrum:
“Bronkerk” en “De Duiker”
Hoenderloseweg 10, 7339 GH
tel. 5334859
Beheerder: Mw. Angelike Soulier
beheerder@bronkerk.nl 
Predikanten: Ds. A.R. Davelaar,
Tel. 06-12837524 
predikantRD@bronkerk.nl
Ds. E. van Iperen, tel. 8438214
predikantEI@bronkerk.nl 
Kerkenraad:
Voorz.: vacature
Secr.: C. de Winter, tel. 5414293
scribaKR@bronkerk.nl 
Kerkelijk bureau: Collectebonnen, 
Vragen en Ledenadministratie
kerkelijk.bureau@bronkerk.nl
Voor dringende zaken:
tel. 5411491 of 06-15017286
Bankrekeningen: Bronkerk Ugchelen
NL36INGB0000833184 en 
NL88RABO0303318635 
Meldpunt ziekte/herstel
Bronkerkleden
mevr. B. Rigterink, tel. 5333718
meldpunt@bronkerk.nl 

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 
Huisartsenpraktijk Ugchelen
M. Flenter-Tiemessen, T. Rekveldt en
I. Roodenburg-Nouwen
Bogaardslaan 56, tel. 5333361
Huisartsenpraktijk Ugchelse Kei
C.J. Haverkamp en T. Mons
Bogaardslaan 56, tel. 5331510
Tijdens avond, nacht en 
in het weekend tel. 0900-600-9000
Alarmnummer: 112
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De Corona-maatregelen zijn ver-
soepeld. Dat betekent dat er weer 
meer mensen bij een viering in de 
Bronkerk aanwezig kunnen zijn. 
Houd voor verdere informatie de 
website (zie hieronder) in de gaten!
U hoeft zich niet aan te melden als 
u een viering wilt bijwonen. Kom 
niet als u Corona-klachten heeft.

De kerkdiensten in de Bronkerk 
blijven ook via www.kerkomroep.nl 
digitaal te beluisteren. Voor het vol-
gen van de dienst met beeld kunt u 
op de website van de Bronkerk een 
link vinden naar Bronkerk Ugche-
len – YouTube. 

Raadpleeg de website van de 
Bronkerk (http://www.bronkerk.
nl) voor actualiteiten. In de Onze 
Lieve Vrouwekerk kunnen weer 
meer kerkgangers de viering bij-
wonen. Houd voor meer informatie 
de website van de Emmaüs paro-
chie in de gaten. (http://www.em-
maus-apeldoorn.nl) De vieringen 
zijn ook online te volgen.

Wat betreft de diensten in Rander-
ode melden wij dat deze voorlopig 
nog alleen toegankelijk zijn voor 
bewoners en de vrijwilligers die 
hen halen/brengen.

Maandag 1 november, Allerhei-
ligen
ONZE LIEVE VROUWEKERK, 
Hoofdstraat 18, Apeldoorn.
19.00 uur: Eucharistieviering; pas-
toor J. Hermens, Cantor.

Dinsdag 2 november, Allerzielen
ONZE LIEVE VROUWEKERK.
18.00 uur: Eucharistieviering; pas-
toor J. Hermens, Credo en r.e.t. 
koor.

Zaterdag 6 november 
ONZE LIEVE VROUWEKERK.

16.30 uur: Eucharistieviering; pas-
toor J. Hermens, Cantor.

Zondag 7 november
BRONKERK
10.00 uur: ds. E. van Iperen. 
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering; pas-
toor J. Hermens, Credo.

Zaterdag 13 november
ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur: Eucharistieviering; pas-
toor J. Hermens, Cantor.

Zondag 14 november
BRONKERK
10.00 uur: ds. A.R. Davelaar.
11.30 uur: ds. Beer, Kerk op Schoot 
dienst.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering; pas-
toor J. Hermens, Gregoriaans.

Zondag 7 november
Eline  van Iperen is vanmorgen 
onze voorganger. Na een lange tijd 
van stilte door Corona werkt van-
morgen de Cantorij voor het eerst 
weer mee aan de dienst. Wat fijn 
dat we weer naar hen mogen luis-
teren! We staan deze morgen spe-
ciaal stil bij het werk rond en van 
Casa Speranta in Moldavië. Na de 
dienst is er koffie drinken, en zelfs 
een Moldavische lunch! (zie hier-
over elders in dit blad)
Omdat we vandaag ook Dankdag 
vieren, lezen we het scheppings-
verhaal: Genesis 1: 1- 2: 3

Diaconie collecte: Eigen diaco-
nie-Casa Speranta, Moldavië.
Uitgangscollecte: Voedselbank

Zondag 14 november
Deze morgen gaat ds. Regina Da-
velaar voor in de Bronkerk. 

Aansluitend is er voor de allerklein-
sten een Kerk op Schoot dienst 
met ds. Beer. Jonge kinderen, va-
ders en moeders, grootvaders en 
–moeders zijn van harte welkom! 
Uit Kind op Zondag: Juist hier!
Lang geleden heeft koning Salomo 
een tempel laten bouwen. Toen 
de tempel klaar was, zei God te-
gen hem: ‘Alles wat in de tempel 
gebeurt, zal ik zien.’ Eeuwen later 
staat Jezus in diezelfde tempel, in 
de zuilengalerij van Salomo. De jo-
den vragen of hij echt de Messias 
is. ‘Dat heb ik u al gezegd’, ant-
woordt Jezus, ‘maar u gelooft me 
niet!’
We lezen hierover in Johannes 10: 
22-30

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

BEREIKBAARHEID PREDIKANTEN
Ds. Regina Davelaar: bij voorkeur 
op maandag, dinsdag en donder-
dag - 06 1283 7524
Ds. Eline van Iperen: bij voorkeur 
’s morgens op maandag tot en met 
vrijdag - 055 8438214

MELDPUNT BIJ OVERLIJDEN
Marinus Ditzel, tel. 06-3482 7579
b.g.g. Ans van Amersfoort, tel.  
06-5558 8273

Kerkdiensten

Een goede herder leidt zijn scha-
pen en brengt ze veilig thuis. Jezus 

is voor ons zo’n goede herder.

BIJ DE DIENSTEN

Oproep Vacatures 
De Kerkenraad doet een op-
roep om de nog openstaande 
vacatures te vervullen. Naast 
de vacatures die ontstaan bij 
de kerkrentmeesters en in het 
pastoraat maakt de Kerken-
raad zich zorgen over de va-
cature voorzitter Kerkenraad. 
In de komende tijd moeten be-
langrijke beslissingen worden 
genomen: de invulling en een 
profielschets voor de vacature 
predikant, een nieuw beleids-
plan, de aanpassing van het 
organisatiemodel bij minder 
vrijwilligers.

Bezinning
Toekomst Bronkerk 
De Kerkenraad heeft een start 
gemaakt met de bezinning over 
de toekomst van de Bronkerk. 
Hoe gaan we om met de krimp 
in de Bronkerk, kunnen we de 
dingen blijven doen die we de-
den?  Blijft er voldoende mens-
kracht over om deze taken uit 
te voeren? We zien een opsta-
peling van taken en functies 
bij meerdere gemeenteleden 
die niet meer te rangschikken 
zijn onder vrijwilligerswerk. 
Het vertrek van Remko Groen 
en Regina Davelaar vraagt ook 
om besluitvorming op zowel de 
korte als lange termijn. In de 
gemeentevergadering op 24 
november hopen we samen 
hierover in gesprek te gaan.

wo  3 nov Spreuken 
  15:19-33
do  4 nov Jesaja 32:9-20
vrij  5 nov Jesaja 33:1-12
za  6 nov Jesaja 33:13-24
zo  7 nov Johannes 10:1-10
ma  8 nov Johannes
  10:11-21
di  9 nov Psalm 65
wo  10 nov Marcus 11:27-33
do  11 nov Marcus 12:1-12
vrij  12 nov Marcus 12:13-27
za  13 nov Marcus 12:28-37
zo  14 nov Marcus
  12:38–13:2
ma  15 nov Genesis 18:1-15
di  16 nov Genesis 18:16-33

Uit de Kerkenraad

In november zamelen we 
in voor de Voedselbank 
koffie, thee, suiker, 
houdbare melkproducten, 
kruid- en of pepernoten. 
Ook andere houdbare 
producten zijn altijd 
welkom. 

De producten kunnen 
afgeleverd worden op 
zaterdagochtend van 
9.00- 12.00 uur in de krat 
voor de garagedeur aan 
de Karhulstraat 19 en 
natuurlijk ook in de kerk in 
de mand. 

Voedselbank 

Uit de Bijbel
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Wij, Harco, Bas, Diane, Ron, Tom 
en Maik zijn nu enkele weken 
formeel actief. Achter de scher-
men zijn we druk in de weer om 
de laatste zaken van het oude 
bestuur over te nemen. Ook is 
er hard gewerkt aan ons nieuwe 
‘spoorboekje’ (visie & missie incl. 
kernwaarden) waarin wij aange-
ven wat u van ons mag en kunt 
verwachten. Dit nieuwe ‘spoor-
boekje’ met de titel “Dorpsraad 
nieuwe stijl” zullen wij binnenkort 
publiceren op de website van 
Dorpsraad Ugchelen.  

We zijn uiteraard erg benieuwd 
naar uw reactie hierop. Tijdens de 
komende algemene ledenverga-
dering in UB (die in maart 2022 
zal plaatsvinden) staat het docu-
ment in ieder geval op de agenda 
en gaan we hierover graag met u 
in gesprek.

Het document is zeker niet in be-
ton gegoten want we willen graag 
dat het aansluit bij wat er leeft bij 
de inwoners van Ugchelen. Daar-
om ontvangt u nog dit jaar de op-
roep om een enquête in te vullen. 

Naast een algemeen onderdeel 
zullen we u vragen om per thema 
aan te geven; wat gaat goed, wat 
kan beter, wilt u hulp bieden of 
heeft u juist hulp nodig.  

Laat uw stem horen, uw mening is 
voor ons goud waard! 

Bent u al lid van De Dorpsraad? 
Dit lidmaatschap is gratis en u kunt 
zich aanmelden via onze website  
www.dorpraadugchelen.nl. 

We komen langzaam op stoom!

NIEUWS VANUIT DE DORPSRAAD Kennismaking Dorpsraad 
en gemeente 

Op 14 oktober jl. heeft de DR op ini-
tiatief van de gebiedsmanager Alan 
Wemmenhove kennis gemaakt met 
Linda Bruning. Zij is eindverantwoor-
delijk voor het geheel aan projecten 
binnen Ugchelen. Het was een pret-
tig gesprek. Beide partijen hebben 
aangegeven er gezamenlijk alles 
aan te willen doen om de betrok-
kenheid van de Ugchelenaren en de 
transparantie van besluitvormings-
processen te vergroten.  

Tijdens het gesprek is ook stil ge-
staan bij de zorgen over de veran-
derende verkeersdoorstroom en 
daarmee samenhangende verkeers-
veiligheid (bv het eventueel ontstaan 
van een grotere verkeersbelasting 
op andere kruisingen) bij de herin-
richting van de G.P. Duuringlaan. De 
DR heeft in dit gesprek nogmaals 
de wens uitgesproken om samen 
met de gemeente diverse plekken te 
bezoeken om een extra toets uit te 
voeren op het gebied van verkeers-
doorstroming en veiligheid zoals bij 
de school IKC Spreng en de Kei. 

Recreatiezonering

In het nieuws heeft u het mogelijk al 
gelezen dat bepaalde delen van de 
Veluwe waarschijnlijk op slot gaan. 
Dat is volgens de provincie Gelder-
land, natuurbeheerders, gemeenten 
en terreineigenaren nodig om de na-
tuur op de Veluwe te behouden voor 
nu en in de toekomst. Naar verwach-
ting zal begin volgend jaar over de 
diverse plannen een definitief besluit 
worden genomen.

Als dorpsraad zijn we aangehaakt 
om te begrijpen wat dit betekent voor 
Ugchelen en omgeving. Een mogelijk 
besluit kan ertoe leiden dat in een 
bepaalde periode (bijvoorbeeld van 
15 maart tot 15 juli; het belangrijkste 
broedseizoen) sommige wandel-
paden worden afgesloten of dat de 
wandelroute wordt aangepast om zo 
een groter rust gebied te creëren. Een 
andere maatregel die wordt genoemd 
is om honden niet meer in de Koppel-
spreng te laten zwemmen en daar-
voor in de plaats een Spartelvijver toe 
te voegen op het ‘t Leesten.

Zoals aangegeven zijn er nog geen 
concrete besluiten genomen en we 
zullen u op de hoogte houden van 
de ontwikkelingen. Wilt u zelf achter-
grondinformatie over de recreatiezo-
nering inzien, dan verwijzen wij u naar 
de website: https://www.veluweop1.
nl/project/recreatiezonering/. 

Parkeren Gelre Ziekenhuis
Zoals aangegeven in de vorige 
Bron heeft de DR op 13 oktober jl. 
een bewonersbijeenkomst bijge-
woond t.a.v. het parkeren bij het 
Gelre Ziekenhuis. Naast de DR 
en de omwonenden waren ver-
tegenwoordigers van Gemeente, 
Ziekenhuis, Aannemer & Architect 
aanwezig. Het doel van de bijeen-
komst was om omwonenden te in-
formeren over de plannen en hen 
de gelegenheid te geven tot het 
stellen van vragen. Dit sluit aan 
bij wat de omwonenden hebben 
aangegeven, namelijk dat zij tijdi-
ge, open en eerlijke communicatie 
erg belangrijk is.

De aanleg van het nieuwe P2 par-
keerterrein is onderdeel van een 
enorme schuifpuzzel. Er moeten 
namelijk ook gebouwen uit 1974 
vervangen worden en het is op 
het beperkte terrein een hele puz-
zel alle bouwwerkzaamheden op 
elkaar af te stemmen. De archi-
tect heeft de tekeningen gepre-
senteerd en toegelicht. Ook werd 
er informatie verstrekt over de 
sloopwerkzaamheden en gaf men 
een toelichting over de gebruikte 

materialen en de 
constructie. Wat 
de planning van 
de werkzaamhe-
den betreft werd 
aangegeven dan 
men na goedkeuring van de plan-
nen verwacht te kunnen starten in 
april 2022 en dat de bouwwerk-
zaamheden ongeveer 1 jaar (incl. 
2 á 3 maanden slopen) zullen du-
ren. 

Vanuit de omwonenden werden 
diverse vragen gesteld en zorgen 
uitgesproken. Zoals de blijvende 
parkeeroverlast in de wijk. Het 
ziekenhuis spreekt medewerkers 
aan maar heeft weinig pressie 
middelen omdat het openbaar 
terrein is. Verder stimuleert men 
groene  vervoersmiddelen en 
moeten medewerkers die binnen 
een straal van 7,5 km wonen 
meer parkeergeld betalen dan 
medewerkers die verder weg wo-
nen. Het betreft echter niet alleen 
medewerkers ook patiënten en 
bezoekers parkeren soms in de 
wijk. De verwachting is dat door 
extra parkeervoorziening op P2 

de overlast zal verminderen. Het 
onderwerp verlichting(overlast) is 
ook uitvoerig besproken. Helaas 
was het definitieve verlichtings-
plan nog niet gemaakt. Ook is 
de verkeersveiligheid besproken. 
Veel van de genoemde plekken 
vallen echter niet onder de verant-
woordelijkheid van het ziekenhuis 
maar onder die van de gemeente. 
Het ziekenhuis kijkt in ieder geval 
nog naar de opmerking dat de 
nieuwe uitgang van P2 erg dicht 
bij de oversteekplek ligt en ook 
naar de klacht dat het zebrapad 
dicht bij de ingang van het zie-
kenhuis in een erg slechte staat 
is. De gemeente is gevraagd om 
naar de andere verkeerssituaties 
te kijken zoals het slechte zicht bij 
uitgang fietstunnel en bushalte, 
het slechte zicht wanneer je van 
de Molecatenlaan de Albert Sch-
weitzerlaan op draait en bij de uit-
rit van P1.

Ugchelsegrensweg

De werkzaamheden aan de 
Ugchelsegrensweg zijn op 18 
oktober gestart. De totale reno-
vatie zal in 4 fases worden gere-
aliseerd. Het streven is om alles 
voor de kerst af te ronden. De 
omwonenden zijn geïnformeerd 
over de verschillende fases en 
over de bereikbaarheid van hun 
huis.
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DVDuiker, de filmhuisclub 
van de Bronkerk, heeft 12 no-
vember de film The boy who 
harnessed the wind op het 
programma, een film uit 2019. 
Dit regiedebuut van de Nige-
riaans-Britse acteur Chiwetel 
Ejiofor is gebaseerd op de ge-
lijknamige, autobiografische 
roman van William Kamkwam-
ba en speelt zich af in Malawi. 
De dertienjarige William Kam-
kwamba wordt van school ge-
stuurd wanneer duidelijk wordt 
dat zijn ouders zijn studie niet 
meer kunnen betalen. Hij gaat 
echter niet bij de pakken neer-
zitten en droomt ervan een 
windmolen te bouwen zodat 
zijn dorp geen hongersnood 
lijdt. Met behulp van de fiets 
van zijn vader Trywell en ken-
nis uit boeken gaat hij aan de 
slag. Deze film speelt zich vol-
ledig af in Afrika, met prachti-
ge beelden van het Afrikaanse 
landschap.

U bent van harte uitgenodigd 
voor deze film van DVDuiker. 
De avond begint om 19.45 
uur in de Duiker, inloop vanaf 
19.30 uur. Entree is € 7,50, 
voor jongeren € 3. Voor aan-
vang van de film, die kort in-
geleid wordt, krijgt u een kopje 
koffie of thee aangeboden. De 
opbrengst van de film gaat 
naar het diaconale project in 
Moldavië “Casa Speranta”.

Acht keer per jaar organi-
seert de oecumenische werk-
groep Bidden met de Benen 
een wandeling in of rondom 
Apeldoorn met een meditatief 
thema. Deze wandelingen be-
ginnen steeds om 9.30 uur in 
een kerk of kapel. Op 13 no-
vember is er een mooie rou-
te uitgezet van ongeveer 10 
km vanuit Don Bosco, Assel 
(Pomphulweg 104 /106).Na 
een korte inleiding gaat u de 
mooie natuur in. 

Van harte welkom, deelname 
is gratis, een vrijwillige bijdra-
ge in de kosten is welkom!

Wat mensen moeten weten
OVERWEGING

Soms kom ik een tekst tegen die me raakt en die 
daardoor een tijdje met me meereist. Op dit mo-
ment is dat een psalm, een liedtekst uit de Bijbel, 
en eigenlijk dan nog meer een gedicht dat daarop 
gebaseerd is. Karel Eykman, kinderboekenschrij-
ver, schrijver van tv-programma’s als Sesam-
straat en de film van Ome Willem en dichter dus, 
heeft bij elke psalm een gedicht gemaakt over het 
gedeelte dat bij hem bleef haken. Bij psalm 9 is 
dat het laatste vers “Laat de volkeren weten dat 
ze mensen zijn”. Op het eerste oog een beetje 
vreemd, hoezo? De mensen weten toch wel dat 
ze mensen zijn? Ík weet toch wel dat ik een mens 
ben. Wat zou ik anders moeten zijn? 

En toch, het heeft zoveel te zeggen. Want dat ik 
een mens ben, betekent dat mijn buurman ook 
een mens is en de vluchteling die ons land bereikt 
is ook een mens en de crimineel in de gevange-
nis is ook een mens. Wat de dichter van psalm 9 
daar volgens mij mee wil zeggen: realiseer je dat! 
Realiseer je dat die ánder ook een mens is, zoals 
jezelf. Een mens met mooie en minder mooie kan-
ten. Je bent niet meer dan die ander, ook al den-
ken we dat wel graag. En je bent ook niet minder 
dan die ander, want ook dat denken we vaak... 

‘Laat, Heer, mij weten, dat ik mens ben net als 
alle mensen die ik vandaag tegenkom.’ Want dat 
weten maakt een wereld van verschil!

Ds. Regina Davelaar

Wat mensen moeten weten

Als mensen er niets van willen weten
dat anderen sterven door gebrek aan eten
en dat liever bij borrelhapjes vergeten
laat, Heer, de mensen weten dat zij mensen zijn.

Als mensen omwille van bizniz en zaken
alleen om uit hun problemen te raken
in staat zijn anderen kapot te maken
laat, Heer, de mensen weten dat ze mensen zijn

Als mensen de aarde niet willen bewaren
hun eigen omgeving niet eens meer sparen
maar zich op funshoppen blind staren
laat, Heer, de mensen weten dat zij mensen zijn.

Als mensen hele volken eruit willen vechten
of ze onderdrukken tot machteloze knechten
zonder enig recht op levensrechten
laat, Heer, de mensen weten dat ze mensen zijn.

Schilderatelier Afasiecentrum exposeert 
Tot en met 4 december exposeert 
het Afasiecentrum in Ugchelen. 
De tentoonstelling is vanaf de 
buitenkant van het pand Petite 
Galerie aan de Ugchelseweg 38 
te bekijken.
In het Schilderatelier van Afa-
siecentrum Apeldoorn ßèta zijn 
elke week 13 cliënten met afasie 
actief. Afasie is een taalstoor-
nis ten gevolge van niet aan-
geboren hersenletsel, meestal 
een herseninfarct. Mensen met 
afasie hebben moeite met spre-
ken, schrijven, begrijpend lezen 
en het begrijpen van gesproken 
taal. Schildertechnieken en te-
kentechnieken zijn en worden 
stap voor stap aangeleerd. In-
middels lopen stijlen, technieken 
en onderwerpen steeds meer uit 
elkaar. Zo kan men wat van binnen leeft, vertalen in 
een schilderij, zonder daarbij gehinderd te worden 
door de taalproblemen. Verschillende deelnemers 
hebben ook beperkingen in de motoriek van de 
rechterhand en schilderen daardoor noodgedwon-
gen met links. 
 
Stichting Marline Fritzius
Het schilderatelier wordt mede mogelijk gemaakt 
door de Stichting Marline Fritzius. Marline Fritzi-

us was actrice en schilderde zelf. Ze werd na een 
operatie getroffen door afasie. Ook nadat zij afasie 
kreeg, bleef zij schilderen. Maar het bleef niet bij 
schilderen alleen. Marline had een droom: ze wilde 
een schilderatelier voor mensen met afasie openen. 
Om die droom te realiseren richtte ze de Stichting 
Marline Fritzius op. Kijk voor meer informatie over 
de stichting op www.stichtingmarlinefritzius.nl. Voor 
meer informatie over afasie, zie de website van de 
Afasievereniging Nederland, www.afasie.nl.

The boy who 
harnessed the wind

Bidden met de benen

Foto: Dirk Reiding
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ReparatieCafé 
Ugchelen 

Na een lange periode van gedwongen rust is in sep-
tember het ReparatieCafé Ugchelen (RCU) weer 
gestart.Mensen met de meest uiteenlopende huis-, 
tuin- en keukenapparaten wisten het Dorpshuis ge-
lukkig nog goed te vinden. Er is tijdens de lockdown 
in en om het huis best veel defect geraakt. Onder 
andere een pan, waarvan het oor had losgelaten, 
feestverlichting die was uitgevallen, heggenscha-
ren en een vijverpomp die dienst weigerden, maar 
vooral haperende koffiezetapparaten waren goed 
vertegenwoordigd. 

Mensen zijn soms teleurgesteld; spullen zijn wel 
eens te versleten en niet meer te maken. In dat 
geval konden we wel adviseren en de meesten rea-
geerden met de opmerking, dat ze nu verantwoord 
afscheid konden nemen van het apparaat. Wat we 
heel fijn vinden is, dat de waardering voor ons werk 
ook vaak tot uiting kwam door de vrijwillige bijdrage 
in de spaarvarkens. Alleen zo kunnen we de beno-
digde ruimte in UB bekostigen en de aanschaf van 
gereedschappen mogelijk maken. 

Dus….heeft u iets dat ‘het niet meer doet’ (meest 
gehoorde diagnose), kom dan de eerste en/of der-
de woensdag van de maand naar het RCU in het 
Dorpshuis a/d Bogaardslaan. We zijn er van 10:00 
tot 12:00 uur om te helpen met het herstellen en 
repareren van uw spullen. U kunt een kopje koffie/
thee kopen, terwijl u wacht.

Klaverjasclub “De Duiker”
Ruim anderhalf jaar konden we niet klaverjassen door de coronamaatregelen. Het kan weer, onder 
voorbehoud van eventuele extra maatregelen  i.v.m. de oplopende besmettingen. De kaartavonden 
van klaverjasclub “De Duiker”  worden meestal bezocht door zo’n 16 personen, maar meer klaverjas-
sers zijn van harte welkom. 

Vanaf maandag 8 november zijn er weer om de 14 dagen klaverjasavonden in “De Duiker” achter de 
Bronkerk. De avonden beginnen om 19.30 uur. Er wordt gespeeld volgens het Amsterdamse systeem. 
Klaverjassen staat voorop maar gezelligheid is troef. Het inschrijfgeld is per avond  € 5,00 en als prijzen 
zijn er cadeaubonnen. De volgende speeldata:  22 november, 6 december, 24 december,  3 januari 
2022, 17 januari 2022.

Bij de ingang wordt u gevraagd naar de coronapas op de telefoon of een papieren versie of een ander 
geldig bewijs. Meer inlichtingen bij: John Berghs (055-5331405) of Antoon Urgert (055-5420994).

Jazz in UB
Triangle Jazzclub heeft 
zijn debuut gemaakt in UB 
en het is goed bevallen. 
Zondagmiddag 23 oktober 
zorgde The Sunny Side 
Jazzband voor een volle 
zaal met zonnige gezichten. 
De band liet de ene na de 
andere jazz-standard de 
revue passeren. Dansnum-
mers en ballads, ,Deed I 
do’, de SRV-song ,Bread 
butter and egg man’, ,All of’. 
Volgende jazzmiddag  in UB 
is op 9 januari. 

Op de foto Sunny Side Jazzband even met z'n vieren voor een 
stukje Benny Goodman. Foto: Jan van Middendorp
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“Sinds de coronatijd hebben we het 
veel drukker gekregen. Mensen wa-
ren meer thuis, en kregen meer aan-
dacht voor hun tuin.” Aan het woord 
is Jasper Leliveld, eigenaar van Le-
liveld Boom Service in Ugchelen. Hij 
kan misschien wel de boomexpert 
van het dorp genoemd worden. Hij 
houdt zich met alle aspecten van bo-
men bezig. Bijzonder is dat hij, naast 
het planten, snoeien en kappen, ook 
advies geeft. Nadat hij heeft vastge-
steld wat er met een boom aan de 
hand is, kan hij dus meteen in actie 
komen.
 
Sinds 2010 heeft hij onder meer de 
certificering European Tree Worker 
op zak. Dat staat voor een bepaal-
de mate van kennis en kunde, en 
stelt hem in staat om monumentale 
bomen te onderhouden voor de ge-
meente Apeldoorn. Ook in Ugchelen 
staan er een paar. Sinds dit jaar is 
het voor particulieren weer moge-
lijk om subsidie aan te vragen voor 
het onderhoud van monumentale 
bomen. Ook bij dat papierwerk kan 
Leliveld helpen, en daar hebben di-
verse Ugchelenaren al gebruikt van 
gemaakt. Bijvoorbeeld een klant die 
drie monumentale beuken op zijn 
grond heeft staan.

“De gemeente Apeldoorn gaat best 
ver met de bescherming van bomen. 
Heel Ugchelen heeft in principe een 
beschermde status”, weet Leliveld. 
“Dat houdt in dat eigenlijk geen en-
kele boom zonder vergunning ge-
kapt mag worden.”

Onderhoudsboom
Door het hele dorp heeft hij vas-
te ‘onderhoudsbomen’ onder zijn 
hoede. Zo ook de lindes die voor 
de Bronkerk staan. Deze hadden 
overmatig dood hout, waardoor er 
takken op het plein vielen. Zorgen 
voor veiligheid, is dus ook een be-
langrijk aspect van zijn werk. “Heel 
vaak is het een kwestie van dood 
hout verwijderen. Daarna kan een 
boom weer jaren vooruit.”

Je zou misschien verwachten dat 
de werkzaamheden van zijn bedrijf 
vooral in de lente en herfst plaatsvin-
den. “Inderdaad, veel mensen den-
ken dat de winter geen goede tijd is 
om bomen te onderhouden”, erkent 
Leliveld. “Het tegendeel is waar; het 
is juist een prima tijd voor een onder-
houdsbeurt. De sapstroom staat nu 
stil en de boom is in winterrust.”

Deze herfst staat vooral in het teken 
van bomen die niet goed de zomer 

zijn doorgekomen. Hoewel de af-
gelopen zomer vrij nat was, werken 
de gevolgen van eerdere extreme 
droogte nog steeds door.

Vergelijk
Het advieswerk gaat bovendien het 
hele jaar door. Leliveld geeft aan dat 
mensen ook zelf een oogje in het zeil 
kunnen houden. Als belangrijkste tip 
geeft hij: “Zoek naar vergelijkings-
materiaal, dus eenzelfde soort boom 
in de buurt. Bomen vertellen altijd 
hoe het met ze gaat. Alleen, je moet 
het leren begrijpen en zien. Een 
open kroon en een slechte bladbe-
zetting zijn vaak tekens dat de boom 
niet gezond is.” 

In dat geval komt hij graag langs om 
de boom weer vitaal te maken. “Het 
is lekker om buiten te werken, iedere 
dag is anders. Ook als het regent. 
Maar veiligheid gaat boven alles, 
dus als ik de boom in ga, dan is er 
altijd één van mijn medewerkers bij.”

“Bomen roepen vaak een soort 
emotie op. Als ik aan het werk ben, 
dan trekt dat vaak veel bekijks. Ze-
ker als ik in de boom klim. Het is 
geen uitzondering dat mensen dan 
foto’s maken.”

Simon Haverschmidt

Foto: Theo Logtenberg

Boomonderhoud trekt veel bekijks
LELIVELD BOOM SERVICE

Diaconaal lokaal
De diaconie van de Bronkerk is blij met particuliere 
initiatieven op het gebied van het verbeteren van de 
samenleving: armoedebestrijding, jeugdzorg, onder-
wijs ,  gezondheidszorg in binnen- en buitenland. Voor 
dergelijke algemene projecten, waarbij inwoners van 
Ugchelen direct betrokken zijn, wordt tweemaal per 
jaar de diaconale collecte bestemd. De aanvragers 
worden op de bewuste zondag in de gelegenheid ge-
steld kort hun project toe te lichten.

Voorwaarden: stichting heeft ANBI status en is 
niet politiek getint. Het verzoek dient kort gemoti-
veerd te worden. Een bestedingsdoel komt maxi-
maal 1 x per 2 jaar in aanmerking. Betrokken Ug-
chelenaren die van deze mogelijkheid gebruik 
willen maken op 14 november a.s. kunnen hun 
verzoek z.s.m. indienen bij de secretaris van de  
diaconie: secretarisCVD@bronkerk.nl

Sinds oktober 2020 kunnen 
vrouwen met hormonale klach-
ten ook in Ugchelen terecht bij 
een Care for Women specialist. 
Paulien Evenblij kon vanwege 
het vertrek van een collega, hier 
haar tweede praktijk openen. Zij 
heeft tevens een praktijk in De-
venter.
“Ik ben blij dat deze mogelijkheid 
zich voordeed. Ik heb een ge-
zellige ruimte gecreëerd in mijn 
woonhuis aan de Hulkestein en 
het is fijn om ook vrouwen uit 
Ugchelen te helpen met hormo-
nale klachten”. Want dat is waar 
zij zich voor inzet: vrouwen met 
een hormonale disbalans bege-
leiden naar  klachtenverminde-
ring, zodat het leven weer meer 
leefbaar wordt.

Tijdens de verschillende levens-
fasen van een vrouw, heeft het 
hormoonstelsel een grote in-
vloed op het lichaam. Wanneer 
hormonen niet goed of anders 
dan normaal functioneren, kan 
dit als klacht ervaren worden: 
hoofdpijn of migraine, opvlie-
gers, stress, pijnlijke spieren 
en gewrichten, slapeloosheid 
en vermoeidheid. Met de juiste 
leefstijl, eventueel aangevuld 
met supplementen, kunnen 
deze klachten verminderen of 
soms zelfs helemaal verdwijnen.
Wilt u meer weten of een af-
spraak maken? Bel naar 06-
57756675 of mail naar p.even-
blij@careforwomen.nl.

Consulten worden meestal ver-
goed vanuit de aanvullende ver-
zekering en gaan niet af van het 
eigen risico.

Paulien Evenblij helpt vrou-
wen met hormonale disbalans. 

Eigen foto.

Care for Women
pakt hormonale
klachten aan
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De Bouwhofmolen is een molen 
met een bijzondere geschie-
denis. Op mijn wandeltocht 
door Ugchelen, het dorp van 
de papiermolens, kwam ik ook 
terecht bij het gemeentelijk mo-
nument De Bouwhofmolen. 

Vanaf de Bouwhofweg was een 
leuk paadje aangelegd, een  
beetje onkruid probeerde de na-
tuur terug te brengen maar dat 
bleek een waarschuwing te zijn 
voor wat me aan het einde van 
het pad te wachten stond. Een 
oerlelijke afzetting ontnam me het 
zicht op de aanvoergoot en het 
waterrad.  Maar niet getreurd, iets 
verderop was nog een zelfde soort 
pad aangelegd, wat mij de hoop 
gaf op meer resultaat. Maar een 
lelijk bouwhek was mijn deel met 
weinig zicht op het rad. Het geheel 
riep bij mij een treurige stemming 
op, te meer daar de tand des tijds 
bezit neemt van het monument.

“Wat kan hiervan de reden zijn“, 
dacht ik bij mij zelf, en ”waarom 
mag ik het monument niet bezich-
tigen?” vroeg ik mij af. Vragen, die 
om een nader onderzoek vroegen.

Subsidie
Door met deze vragen de boer op 
te gaan, werd mij stukje bij beetje 
duidelijk, dat hier iets heel erg mis 
is gegaan. Ik weet uit eigen erva-
ring dat de bewoner die het pand 
de Bouwhofmolen heeft  gerestau-
reerd, heel enthousiast was over 
de  gemeente Apeldoorn die een 
bedrag beschikbaar stelde voor de 
restauratie van het waterrad en de 
waterloop. Daarmee was het mo-
gelijk voor Ugchelen en gemeente 
Apeldoorn een historisch werktuig 
te herstellen dat de geschiedenis 
van het papier maken met water-
kracht te laat zien, samen met de 
andere molens.

De werkgroep Vrienden van de 
Hamermolen, Wim Kers en Ben-
nie Essenstam, het Waterschap 
en de gemeente Apeldoorn gingen 
keihard aan de slag en zo ont-
stond een prachtige weergave van 
de waterkrachtgeschiedenis, een 
monument om trots op te zijn. De 
toegankelijkheid zou ook perfect 
moeten zijn door een fraai aan-
gelegd pad en de bouw van een 
bruggetje. Er  zou een wandelpad 
langs de gehele spreng  worden 
gerealiseerd. Jammer genoeg is 
dat, door bezwaren van enkele 
omwonenden, niet door gegaan. 
Maar het rad en waterloop ble-
ven bereikbaar voor de toeristen, 
liefhebbers van watermolens en 
natuurlijk voor de bewoners van 
Ugchelen. 

Nieuwe eigenaar
Maar met de wisseling van eigena-
ren ging er faliekant iets mis. Tus-
sen pad en rad werd een bouw-
hek geplaatst en het tweede pad 
langs het woonhuis werd door een 
oerlelijke schutting afgesloten. Bij 
navraag hoorde ik dat het gebeur-
de in opdracht van de gemeente 
Apeldoorn, de subsidieverlener 
van de gehele restauratie, en op 
verzoek van de huidige eigenaar. 
De werkgroep Vrienden van de 
Hamermolen was volledig verrast. 
Nog erger is dat het noodzakelijke 
onderhoud ook niet meer moge-
lijk is met als gevolg dat wat een 
fraai gerestaureerd monument dat 
tot een ruïne dreigt te vergaan. Ik 
heb begrepen dat de gemeente 
Apeldoorn een overeenkomst is 
aangegaan met de huidige bewo-
ners waardoor de toegang tot het 
monumentale gedeelte moeilijk, 
zo niet onmogelijk is gemaakt. Dit 

om overlast en verstoring van pri-
vacy  te voorkomen.

Het is moeilijk te begrijpen dat dit 
kan gebeuren. Bij het kopen van 
een gebouw behoren toch ook de 
bekende lusten en lasten. Juist 
daarom is het  zo moeilijk te be-
grijpen hoe zo’n besluit tot stand 
is gekomen.

De gemeente Apeldoorn kan het 
de NS toch niet onmogelijk maken 
treinen te laten rijden omdat ik een 

woning langs het spoor heb ge-
kocht. Zo zijn er vele voorbeelden 
te bedenken, maar veel belang-
rijker is hoe dit op te lossen. Het 
moet toch mogelijk zijn dat de ge-
meente Apeldoorn op haar schre-
den terug keert en samen met alle 
betrokken partijen tot een voor 
iedereen aanvaartbare oplossing 
komt. Het laten verrotten van een 
monument  behoort daar niet toe.

Tekst Aad Moerman
Foto’s Dirk Reiding

Van ruïne tot monument tot ruïne
DE BOUWHOFMOLEN

Het waterrad van de Bouwhofmolen in bedrijf op 
een archieffoto van Dirk Reiding
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Herkent u dit? Je stelt een vraag 
en krijgt een antwoord waar geen 
gesprek meer over mogelijk is. 

Het gelijk van de ander klinkt door 
alles heen. Je kijkt wel uit om het 
met hem of haar oneens te zijn. 
Het gesprek slaat dood en stand-
punten verharden. 

Kinderen leren al vroeg  dat je van 
vragen wijs wordt. Leerkrachten 
stimuleren kinderen om vragen te 
stellen en het leergierige neefje 
dat wijsgerige vragen stelt wordt 
alom geprezen. Bijdehandje hoor! 
Ergens onderweg hebben velen 
het spel van vraag en antwoord 
verloren. 

Ik denk nog steeds dat een 
goed gesprek een dialoog is van 
vragen en antwoorden, kennis 
opdoen, het aftasten van stand-
punten en toetsen van eigen ver-
meende waarheden. 

Eigen gelijk is moeilijk uit te roei-
en. Je kunt ongenuanceerd over 
alles en iedereen een mening 
hebben, ook al is dat zonder 
enige kennis van zaken of ge-
baseerd op nepnieuws. Daarbij 
ligt aantasting van ons ego erg 
gevoelig en toegeven dat je bij 
nader inzien er anders over denkt 
is zwak. Ik mag toch zeggen wat 
ik denk! In het onderwijs leren kin-
deren het spel van vraag en ant-
woord, samenwerken en samen 
tot een oplossing komen, geven 
en nemen, luisteren naar elkaar. 
Hopelijk vergeten ze dat hun le-
ven lang niet. 

De nieuwe Bijbelvertaling 
(NBV21) kent een vergelijkbaar 
probleem en worstelt met de 
schrijfwijze Hij of hij? Staat hij 
dicht bij ons, bijna een vriend 
waarmee je in gesprek kunt 
gaan? Of is Hij degene die van 
grote afstand alles weet, ziet en 
hoort? De kwetsbare nabije of 
de Alwetende Hooggezetene? Ik 
denk dat ook God zich laat vinden 
in de dialoog en moeten we Hem/
Haar (of hem/haar) niet onze 
woorden in de mond leggen.

Even terug naar de kop van deze 
column.  Wie ben jij? De kwetsba-
re ik of de Ik met zijn zekerheden 
en eigenwaarheden. 

Hij en Ik

Oud Ugchelen

Onlangs liep ik in gedachten verzonken onder de 
hoge bomen over de G.P. Duuringlaan. Ik verplaats-
te mij te voet in de richting van de kerk. Eenmaal 
aangekomen op de kruising, met links van mij De 
Cloese en rechts de Ugchelseweg, werd ik herin-
nerd aan een verdwenen plek, aan de Electrische 
Brood - Beschuit -en Banketbakkerij van familie 
Hartgers. Nu staan daar al geruime tijd woningen 

op de plaats van de voornoemde bakkerij. Een sou-
venirklompje uit de jaren 1920 – 1930 met de tekst 
“Electrische Brood- Beschuit- en Banketbakkerij” 
houdt de herinnering levend. Mooi was die plek in 
Ugchelen, waar men hard werkte voor een bestaan.

P.H.A. ten Hoor

November staat voor de negende 
maand van het jaar. ‘Novem’ komt 
van het Latijn voor negen. De bij-
naam voor november is de slacht-
maand. In november werd op de 
meeste boerderijen vaak minimaal 
één varken geslacht. Andere bena-
mingen voor deze maand hebben 
ook te maken met het slachten van 
varkens. Deze namen zijn smeer-
maand (varkensvet) en bloed-
maand. 

Op Facebook stond kortgeleden 
een artikeltje, waarin gemeld werd 
dat Slagerij Woutersen weer open 
zou gaan. Nu zijn niet alle berichten 
op Facebook betrouwbaar, maar 
het klonk mij als een prettig geluid 
in de oren. In Ugchelen is de laat-
ste echte slagerij al enkele jaren 
verdwenen. In andere delen van 
Apeldoorn heeft die sector het ook 
moeilijk. Veel bakkerijen zijn in de 
loop der jaren trouwens ook uit Ug-
chelen verdwenen. Het verschijnen 
en de groei van het fenomeen su-
permarkt zal zeker bijgedragen heb-
ben aan de afname van de ambach-
telijke middenstanders. Gelukkig 
verschijnen her en der weer kleinere 
gespecialiseerde winkels. Vanouds 
is de kaaskraam op vrijdagmorgen 
al een gigantische klantentrekker, 

gezien de lengte van de wachtrijen. 
Blijkbaar kan de klant toch die kwa-
liteit van de vroegere ambachtelijke 
winkeliers waarderen. 

Ik herinner mij dat mijn vader in de 
vorige eeuw nog vlees kocht bij een 
paardenslager aan de Parallelweg 
in Apeldoorn. Waarschijnlijk was 
dat vlees destijds voordeliger dan 
varkens- of rundvlees. Maar wij 
kinderen proefden het verschil niet 
echt. Dat was trouwens in de tijd, 
dat aardappelen, groente en vlees 
standaard op het menu stonden. 

Vandaag de dag is de opmars van 
kunstvlees vanwege het milieu en 
(toenemende) dierenliefde erg in 
opmars. Je wordt bedolven onder 
de reclame daarvoor. 

In elk geval is de aanwezigheid van 
ambachtelijke middenstanders een 
onmisbare factor van een levendig 
dorps leven. Een Ugchelse kern 
zonder de diverse middenstanders 
zou ondenkbaar en misschien wel 
onleefbaar zijn.

Theo Tomasse

Foto: Dirk Reiding  

Foto: Dirk Reiding

November
OOK UGCHELEN
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