
De werkzaamheden aan de Ugchelsegrensweg vorderen gestaag, lees verder op de pagina van de  
Dorpsraad (pagina 5).

Uitgever: Bronkerk Ugchelen Woensdag 17 november 2021 - 58e jaargang nr 19

Helaas geen Klaas.

Overweging: Eer je vader en 
je moeder

Lees verder op pagina 7 >>

Wat is er te doen in Ugchelen
Lees verder op pagina 9 >> 

Even voorstellen
Lees verder op pagina 13 >>

Koffie hoeft niet
Lees verder op pagina 15 >>

In deze Bron o.a:

Zondagmiddag 19 decem-
ber a.s. is er een kerstviering 
in de Duiker. Alle senioren in  
Ugchelen worden van harte uit-
genodigd voor deze middag die 
wordt georganiseerd in samen-
werking met Duikeruit.

Elkaar ontmoeten, samen zin-
gen, luisteren en genieten van 
een heerlijk kerstdiner. Vanaf 
15.30 uur wordt u ontvangen 
met koffie of thee, de eindtijd is 
ongeveer 19.00 uur.

Heeft u geen vervoer, laat dit 
dan bij opgave even weten, 
dan wordt u opgehaald.U kunt 
zich opgeven bij Bea Rigterink, 
tel. 055-5333718 of bij Marinus  
Ditzel, tel. 06 348 275 79.

De kosten voor deze middag 
zijn € 15,00 inclusief 2 drank-
jes en koffie of thee. In verband 
met corona is alles natuurlijk af-
hankelijk van de dan geldende 
maatregelen.

U bent van harte welkom.

Kerstviering senioren

Ugchelsegrensweg

Foto:  Dirk Reiding

Wie nomineert u voor de Papierschepper?
DORPSPRIJS 2021

De commissie ‘Dorpsprijs  
Ugchelen’ roept u op om dorps-
genoten voor te dragen voor de 
Dorpsprijs 2021. Na een jaar 
vol corona en een uitgestelde 
uitreiking hopen we dit jaar 
weer de Dorpsprijs uit te kun-
nen reiken tijdens de nieuw-
jaarsreceptie van de Dorps-
raad.
 
De prijs wordt uitgereikt aan 
‘personen of instellingen die 
zich bovenmatig hebben inge-
zet voor Ugchelen’. Het maakt 
niet uit of het vrijwilligerswerk 
of beroepsmatig is geweest. 
De winnaar van de Dorpsprijs 
krijgt als aandenken een re-
plica van het beeld van de  
Papierschepper. Zoals het 

beeld van de Papierschep-
per, in het plantsoen tegen-
over UB,  één van de bepa-
lende dorpsgezichten is in  
Ugchelen. Zo is de win-
naar van de jaarlijks uit te 
reiken Dorpsprijs een be-
palend gezicht geweest in 
het ‘leefbaar houden’ van  
Ugchelen.

U kunt uw, met feiten onder-
bouwde, nominaties voor 8 
december sturen naar: Wilma 
van Wijk, secretaris van de 
Commissie Dorpsprijs, email: 
m.vanwijk1@chello.nl.

Lees verder op pagina 9 >>

Warner Bruins (vz.)
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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
Warner Bruins, tel. 5416403
Eindredacteur volgende Bron:
Ine Koridon, tel. 06-40400576
Fotograaf van deze Bron: 
Johan van Veen, tel. 5062373 
Fotograaf volgende Bron:
Theo Logtenberg, tel. 5336253
Volgende Bron verschijnt op 1 dec.
Kopij via: ugchelendebron@bronkerk.nl 
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 22 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 coronamaatregelen  zijn weer 
aangescherpt. Houd de ontwik-
kelingen en de gevolgen voor de 
kerkdiensten bij op de website 
(zie hieronder). U hoeft zich (nog) 
niet aan te melden als u een vie-
ring 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 volgen van de dienst met 
beeld kunt u op de website van 
de Bronkerk een link vinden naar 
Bronkerk Ugchelen – YouTube.  
Raadpleeg de website van de 
Bronkerk (http://www.bronkerk.nl) 
voor actualiteiten.

In de Onze Lieve Vrouwekerk 
kunnen weer meer kerkgangers 
de viering bijwonen. Houd voor 
meer informatie de website van 
de Emmaüs parochie in de gaten. 
(http://www.emmaus-apeldoorn.
nl) De vieringen zijn ook online te 
volgen. Wat betreft de diensten in 
Randerode melden wij dat deze 
voorlopig nog alleen toegankelijk 
zijn voor bewoners en de vrijwilli-
gers die hen halen/brengen.

Zaterdag 20 november
ONZE LIEVE VROUWEKERK, 
Stationsstraat 13, Apeldoorn.
16.30 uur: Gebedsviering; Wim 
Vroom.

Zondag 21 november
BRONKERK
10.00 uur: ds. E. van Iperen,  

Gedachtenisdienst.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering; pas-
toor J. Hermens, Credo.

Zaterdag 27 november 
ONZE LIEVE VROUWEKERK.
16.30 uur: Eucharistieviering; pas-
toor J. Hermens, Cantor.

Zondag 28 november – 
1e Advent
BRONKERK
10.00 uur: ds. H. Bouma (Kam-
pen), Verhaaldienst..
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering; pas-
toor J. Hermens, Lucente.

Zondag 21 november
Eline van Iperen is vanmorgen 
onze voorganger. Op deze laatste 
zondag van het kerkelijk jaar ge-
denken wij degenen die afgelopen 
jaar, maar ook al langer geleden 
zijn overleden. We steken kaarsen 
aan ter gedachtenis en staan in de 
overweging stil bij het verschil tus-
sen iemands levensloop en levens-
verhaal.

Diaconie collecte: Eigen diaconie.
Uitgangscollecte: Voedselbank.

Zondag 28 november
Deze morgen gaat ds. Hans  
Bouma uit Kampen voor in de 
Bronkerk. (zie elders in deze Bron) 
Het is 1e Advent en hij verzorgt een 
Verhaaldienst voor ons. 

Uit Kind op Zondag: Wacht eens…
De priester Zacharias brengt in 
de tempel een offer aan de Heer. 
Er verschijnt een engel die hem 
vertelt dat Zacharias en zijn vrouw 
Elisabet een kind zullen krijgen: 
Johannes. Zacharias is met stom-
heid geslagen. We lezen hierover 
in Lukas 1: 5-25
Zie ook elders op deze pagina.

Diaconie collecte: Eigen diaconie.
Uitgangscollecte: Voedselbank.

BEREIKBAARHEID PREDIKANTEN
Ds. Regina Davelaar: bij voor-
keur op maandag, dinsdag en  
donderdag – 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

BIJ DE DIENSTEN

Geboren voor het Licht
Het verhaal van de 
blindgeborene 
Zondag, 28 november 2021 
om 10.00 uur in de Bronkerk 
te Ugchelen Voorganger en  
verhaal: Hans Bouma, Jan  
Hamberg, orgel  

Over de blindgeborene, die blin-
de man uit Johannes 9 die door 
Jezus uit alle duisternis naar 
het licht wordt getild, kun je een 
preek houden, maar je kunt hem 
ook zelf aan het woord laten. 
Dat gebeurt in deze dienst. Met 
als titel Geboren voor het licht, 
vertelt hij, vijfenhalfjaar na zijn 
genezing, bij monde van Hans 
Bouma zijn verhaal. Een even 
spannend als bevrijdend verhaal 
waaraan Jan Hamberg muzikaal 
deelneemt.  

Het verhaal van de blindgebore-
ne, dat op deze eerste Advents-
zondag een heel eigen beteke-
nis heeft, wordt ingeleid door de 
poëtisch-muzikale collage Mens 
die liefde doet. 

Als de coronamaatregelen het 
toelaten is er na 2 jaar weer 
een gemeentevergadering. Op 
woensdag 24 november hopen 
we u, naast de begrotingen 
2022 van kerk en diaconie, ook 
iets te kunnen vertellen over de 
werkzaamheden van de raden 
en colleges. De plannen zijn 
geëvalueerd en zij kijken met u 
terug van wat wel of niet is gere-
aliseerd. Daarnaast willen we u 
informeren en met u in gesprek 
gaan over de toekomst van de 
Bronkerk. De stukken voor de 
vergadering zijn vanaf 14 no-
vember op te vragen bij de scriba  
scribakr@bronkerk.nl.

di  16 nov Genesis 18:16-33
woe  17 nov Genesis 19:1-14
do  18 nov Genesis 19:15-29
vrij  19 nov Genesis 19:30-38
za  20 nov Johannes 10:22-30
zo  21 nov Johannes 10:31-42
ma  22 nov Marcus 13:3-13
di  23 nov Marcus 13:14-23
woe  24 nov Marcus 13:24-37
do  25 nov Sefanja 1:1-13
vrij  26 nov Sefanja 1:14–2:3
za  27 nov Sefanja 2:4-15
zo  28 nov Advent
  Lucas 1:1-25
ma  29 nov Lucas 1:26-38
di  30 nov Lucas 1:39-56

Verhaaldienst

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

Gemeentevergadering

Voordat het advent wordt en we 
vooruit naar Kerst kijken, herinne-
ren we wie in het afgelopen jaar uit 

ons midden zijn weggevallen.
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door Bas te Riele  

Zorg volgt op het 
moment dat u een 
beperking krijgt 
of heeft. Hiervoor 

zijn er in Ugchelen tal van instanties die hulp bieden. Denk 
aan de huisarts, tandarts, apotheek, fysiotherapeut en de 
Buurtzorg. Daarnaast kunt u als jongere of oudere inwo-
ner van Ugchelen (financiële) ondersteuning via het WMO 
loket van de gemeente Apeldoorn ontvangen (Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning). 

Wanneer? Als u onvoldoende zelfredzaam bent door fy-
sieke beperkingen, aanloopt tegen huiselijk geweld of bij-
voorbeeld verward gedrag. De gemeente Apeldoorn kan u 
op dat moment helpen met verdere (financiële) ondersteu-
ning (subsidie). 

Voorbeelden zijn onder andere: 
Vervoer in de regio (mensen die slecht ter been zijn en niet 
met het openbaar vervoer kunnen reizen);
Regiotaxi, scootmobiel, aanpassing aan uw auto of gebruik 
van leenauto;
Dagbesteding op maat;
Aanpassingen aan uw woning (bijvoorbeeld traplift, ver-

hoogd toilet, aangepaste douche);
Rolstoel voor langer gebruik;
Ondersteuning van mantelzorger;
Huishoudelijke hulp etc.;

Goed om te weten dat u voor de meeste WMO-hulp een 
vast bedrag van € 19,00 (prijspeil 2021) per maand be-
taald (abonnementstarief).

Meer informatie over de WMO kunt u vinden op de website 
van de gemeente Apeldoorn, door in de zoekbalk WMO in 
te typen. Uiteraard kunt u ook uw vraag telefonisch stellen, 
hiervoor kunt u bellen met het nummer: 14055 en vragen 
naar het WMO loket (8.30 – 12.00 / 13.00 – 16.00uur). Ook 
op de website van de rijksoverheid.nl vind u veel informa-
tie. Typ dan in de zoekbalk zorg en ondersteuning thuis in. 

Inmiddels zijn alle nieuwe bestuurs-
leden ingeschreven in bij Kamer 
van Koophandel en hebben we de 
begroting voor 2022 opgesteld. In 
tegenstelling tot voorgaande jaren 
gaan we nu gebruik maken van 
de nieuwe Subsidieregeling Ge-
biedsparticipatie van de Gemeente 
Apeldoorn. De subsidie kan niet 
meer in één keer worden aange-
vraagd, maar er moet per initiatief/
activiteit een aanvraag worden inge-
diend met een maximum van 5.000 
euro per aanvraag.  Bij het opstellen 
van deze deelbegrotingen zijn wij uit-
gegaan van de begrotingen van de 
afgelopen jaren; dit om de lopende 
initiatieven vanuit de verschillende 
commissies te kunnen continueren. 
Daarnaast hebben we als Dorpsraad 

gekeken naar initiatieven die bijdra-
gen aan het creëren van een grotere 
betrokkenheid en daarmee participa-
tie vanuit Ugchelen rondom de vijf 
nieuwe thema’s. Inmiddels zijn de 
deelbegrotingen inclusief onderbou-
wing ingediend bij de gemeente. Het 
is nu wachten op de goedkeuring. 
Inmiddels is ook onze Visie & missie 
definitief.  Bent u hier nieuwsgierig 
naar? Ga dan naar onze website en 
kijk bij Algemeen. Mocht u vragen 
hebben of willen reageren, ga naar 
Contact en vul het contactformu-
lier in of stuur ons een e-mail naar  
info@dorpsraadugchelen.nl
 
Kennismaking Dorpsraad met 
wethouder
Op 22 november a.s. heeft de 

Dorpsraad een eerste kennismaking 
met wethouder Joon. Bij dit gesprek 
zijn ook onze gebiedsmanager Allan 
Wemmenhove en Herman Luijtjes 
(bestuursadviseur van de wethou-
der) aanwezig. Naast kennismaken 
met elkaar wil de Dorpsraad over 
onderstaande onderwerpen met de 
wethouder in gesprek:

• Hoe gezamenlijk invulling te ge-
ven aan de omgevingsvisie voor  
Ugchelen en wat zijn de ideeën 
van de gemeente hierover?

• Veiligheid en mobiliteit als vast on-
derdeel van nieuwe verbeter pro-
jecten in Ugchelen

• Uitdragen van de nieuwe missie, 
visie en doelen van ons als Dorps-
raad.

NIEUWS VANUIT DE DORPSRAAD 

door Ron Brummelkamp

Het is jullie waarschijnlijk opge-
vallen, maar verscheidene beken 
staan droog. Binnenkort zullen 
we met de gebiedsmanager en 
Herman Geurts van de Commis-
sie Water een ronde doen langs 
de beken. Daarna gaan we in ge-
sprek met het Waterschap om te 
kijken wat er aan die droogte te 
doen is. We houden jullie op de 
hoogte. 

De beken staan droog

door Maik van Liempt

Op 6 december heeft de Dorpsraad 
een overleg met de bij de recon-
structie van de G.P. Duuringlaan 
betrokken personen vanuit de ge-
meente. Tijdens dit overleg zal het 
ontwerp worden besproken. De 
gemeente zal in een later stadium 
een terugkoppeling geven aan de 
omwonenden die vragen en op-
merkingen hebben ingediend bij 
het voorlopige ontwerp.
De Dorpsraad en de gemeente 
gaan samen nader kijken welke 
effecten het ontwerp heeft op de 
verkeersveiligheid rondom de om-
liggende wegen en kruisingen. De 
Dorpsraad wil daarvoor graag sa-
men met de verantwoordelijke per-
sonen van de gemeente op pad 
om ter plekke bij deze knelpunten 
te gaan kijken.

Reconstructie 
G.P. Duuringlaan

De werkzaamheden aan de Ug-
chelsegrensweg zijn in volle 
gang. Het asfalt wordt volledig 
vernieuwd en alle kruisingen wor-
den uitgevoerd in de vorm van 
plateaus. Het weggedeelte tus-
sen de Europaweg en de Brou-
wersmolenweg wordt versmald 
waardoor hier ruimte komt voor 
een volwaardig wandelpad naast 
de weg. Bovendien wordt ook dit 
weggedeelte onderdeel van de 30-
km zone. Naast een fraaie entree 
voor Ugchelen wordt de verkeers-
veiligheid hier met name voor 
voetgangers een stuk beter door. 
De volgende fase bestaat uit het 
vernieuwen van de weg tot aan de 
Ugchelseweg.

Ugchelsegrensweg
door Tom Mulder  

Helaas hebben wij moeten verne-
men dat Huis56 stopt met zijn res-
taurant. Wij hopen, gezien de vele 
reacties uit Ugchelen, dat er een 
nieuwe eigenaar of huurder komt 
die de exploitatie voort wil zetten.

Huis56 sluit de deuren

In december opent zal Hans Peter 
Spaans zijn nieuwe slagerij aan 
de Ugchelseweg op de plek waar 
jarenlang Slagerij Jan Woutersen 
gevestigd was. Zie ook elders in 
deze Bron.

Nieuwe slagerij
Opening Speeltuin aan de Wijenberg

Afgelopen zaterdag 6 november is de feestelijke opening geweest van de 
speeltuin aan de Wijenburg. Niemand minder dan wethouder Wim Willems 
was onder ruime belangstelling van omwonenden aanwezig om symbo-
lisch het laatste schepje zand de speeltuin in te scheppen. Het traject om 
te komen tot deze speeltuin is ruim vier jaar geleden begonnen. Dit heeft 
geleid tot een prachtig resultaat waar onder andere de vier dames die hier-
mee zijn gestart, trots op mogen zijn!   

Hulp vanuit de gemeente 
Apeldoorn (WMO)

Noaberschap
Overigens kunt u als dorpeling natuurlijk ook gebruik 
maken van het initiatief Noaberschap. Wel goed om te 
weten dat zij geen huishoudelijke hulp bieden. Mogelijk 
staan uw familie, buren, vrienden of de mantelzorger bij 
u in de buurt ook voor u klaar om hulp te bieden. Durf 
te vragen om hulp, in uw leven heeft u ook hulp aan 
anderen geboden!
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Niemand kan verbieden om te  
dromen. Alleen je gedachten zijn vrij
Ik droom dat ik boven zal komen
Weg uit de put, de diepte voorbij
Ik heb een droom.

Ik heb ook een droom om met jon-
geren samen te komen in de Bron-
kerk. Om te praten over het geloof 
en samen leuke  dingen te doen, 
een beetje chillen en iets creatiefs 
doen, bedacht door jullie zelf. We 
zijn al een keer bij elkaar geweest 
en hebben ideeën gedeeld. De vol-
gende jeugdsamenkomst (vroeger 
tienerdienst) is op 21 november. We 
gaan het verhaal lezen van Jozef uit  

Beeldspraak, de bijbel verteld voor 
jonge mensen. En een korte preek 
van de week

Alle jongeren vanaf 11 jaar zijn wel-
kom en we gaan samen dromen.
Jullie zijn welkom vanaf 10.00uur tot 

ongeveer 11.00uur.
Ik ben benieuwd naar jouw/jullie 
droom!

Tot 21 november, hoop ik

Janny van Asselt

Vrijwilligers gezocht: 
We zijn bezig opnieuw een ‘Le-
vend Kerstverhaal’ te organiseren! 
Op zaterdagmiddag 18 december 
gaat het gebeuren, als corona niet 
opnieuw roet in het eten gooit. Dit 
jaar geen speurtocht in het donker 
langs de personages uit het alou-
de kerstverhaal, zoals twee jaar 
geleden. Maar een speurtocht op 
klaarlichte dag, waarbij het goede 
nieuws van het kerstverhaal in 
onze eigen tijd tot leven komt. ‘Op 
zoek naar goed nieuws’ hebben 
we het evenement genoemd. Het 
wordt weer een evenement in de 
open lucht, voor jong en oud, in 
het dorp en voor het dorp. Ludiek, 
spannend, en leerzaam. Alle deel-
nemers worden  op pad gestuurd 
om goed nieuws te verzamelen. 
Dat zal zoeken worden, en kiezen: 
want er wordt niet alleen goed 
nieuws verspreid, maar ook nep-
nieuws!

Om dit alles mogelijk te maken 
hebben we vrijwilligers nodig: 
mensen die (verkleed) als speler 
willen worden ingezet, én men-
sen die hand- en spandiensten 
willen uitvoeren zodat alles op 
de 18e ‘s middags om 14.00 uur 
klaarstaat en goed kan verlopen.
Wie lijkt het leuk om ons te hel-
pen dit ‘Levend Kerstverhaal’ voor  
Ugchelen mogelijk te maken? Laat 
het ons weten, of vraag om meer 
informatie bij:
ds Regina Davelaar,
predikantRD@bronkerk.nl
ds Eline van Iperen, 
predikantEI@bronkerk.nl 

Eer je vader en je moeder
OVERWEGING

Van alle tien geboden roept dit ge-
bod misschien wel de meest uit-
eenlopende reacties  en emoties 
op. Van “Natuurlijk, dat hoort zo” tot 
“Waarom zou ik, moet je kijken wat 
ze hebben gedaan” – en alles daar 
tussen. Ook als ouders niet meer 
leven, blijft het gedenken van hun 
naam emoties oproepen die gerela-
teerd zijn aan dat “Eer je vader en 
je moeder”. 

Moet dat wel perse, je ouders eren? 
Moeten ze die eerbied niet eerst zelf 
bij je verdienen, door hun gedrag? 

Jazeker! Daarom is het goed te 
beseffen dat “eren” ten diepste be-
tekent: “van gewicht laten zijn”. En 
dat eren een daad van geven is. 
Je gééft iemand de eer, je láát ie-
mand van gewicht zijn. En natuurlijk ben je daar-
bij ook trouw aan wat die ander al dan niet met/
voor je heeft gedaan. Eren is altijd een passend 
eren. Een vader/moeder die weinig eer-waard is  
geweest, hoeft niet op veel eer te rekenen.

Maar al is eren een daad van geven, het is niet 
perse een daad van terúggeven. Zo van: jij hebt 
mij zoveel zorg en liefde gegeven, nu je oud bent 
betaal ik je precies zoveel terug en niet meer.
Eren, eer geven is een vrije daad. Het staat ie-
mand dus ook vrij om een vader of moeder meer 
te geven dan hij/zij ooit van die ouder heeft ont-
vangen. Soms kunnen en doen mensen dat.  
Omdat zij ergens in hun leven een liefde heb-
ben leren kennen die groter is dan die van 
hun ouders, en omdat ze zover zijn gekomen 
dat ze die liefde ook aan hun ouders gunnen.  

Of omdat ze hebben leren inzien wat máákte dat 
hun ouders deden zoals ze deden – omdat ook zíj 
een verleden hadden en daardoor geen andere 
mogelijkheden zagen. Kinderen van nu kunnen 
soms oog leren krijgen voor de lasten van hun 
ouders toen, en voor de keuzes die zij toen al dan 
niet hadden. Ook dat kun je van gewicht laten zijn.

Eren als daad van geven –  die verder gaat dan 
teruggeven –  is een vrije daad, maar máákt ook 
vrij. Het maakt je een vrijer mens. Niet meer  
gebonden aan rekensommetjes van jij zoveel 
en ik zoveel. Niet meer gebonden aan wat de  
liefde in de weg staat. Alleen maar verbonden 
met begrijpen en met liefde, en dat geeft vrijheid.  
Zo kunnen eren is een zegen – God zij dank.

Ds Eline van Iperen 

De dromen van Jozef                                                               

‘Levend kerstverhaal’
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Dorpsprijs 2021
>> vervolg pagina 1
In 2020 is de prijs (verlaat) uitgereikt aan 
alle gezondheidsmedewerkers die in  
Ugchelen hebben meegewerkt aan de 
verzorging van coronapatiënten. Het 
beeldje en de oorkonde zijn te bewonde-
ren in de wachtkamer van de huisartsen-
praktijk aan de Bogaardslaan.

In uw omgeving, in uw kennissen- en 
vriendenkring is er vast en zeker wel ie-
mand die zich al jaren met hart en ziel 
heeft ingezet en nog steeds inzet voor het 
nog beter leefbaar maken van ons dorp.  
Denk bijvoorbeeld aan sport, cultuur, 
zorg, natuur, maatschappelijk welzijn,… 
etc. Individueel of in verenigingsverband, 
op de voorgrond zichtbaar of op de ach-
tergrond als een stille kracht. Wie ver-
dient volgens u dit jaar de Papierschep-
per en wordt winnaar van de Dorpsprijs 
2021.

De prijs wordt (als de coronamaatregelen 
dat toelaten) uitgereikt tijdens de Nieuw-
jaarsreceptie van UB en de Dorpsraad. 

U kunt uw, met feiten onderbouw-
de, nominaties voor 8 december stu-
ren naar: Wilma van Wijk, secretaris 
van de Commissie Dorpsprijs, email:  
m.vanwijk1@chello.nl.

Koetsiers en grooms  gevraagd
Ben jij de koetsier die wel de koetsierslusten, maar niet 
de paardenlasten wil hebben? Of heb je naast het rij-
den van je eigen paarden nog zin en tijd om onze gas-
ten mee te nemen over de Veluwe? Wij zijn op zoek 
naar enthousiaste vrijwilligers die als koetsier en groom 
(hulpkoetsier) willen bijdragen aan één van de mooiste 
Veluwebelevingen voor onze hotelgasten. 

In alle seizoenen nemen wij onze hotelgasten graag 
mee voor een koetsrit met tweespan paarden in een 
prachtig rijtuig. De gasten stappen op bij het hotel en 
worden in een ca. 1,5 uur durende tocht meegenomen 
door de bossen, langs wildsporen naar een prachtig 
uitkijkpunt over de Hoog Buurlose heide. Daar stoppen 
we voor een hapje en drankje. Onderweg vertellen we 
de gasten graag meer over de natuur, het wild en de 
paarden. Van familiefeestjes, jubilea tot huwelijksaan-
zoeken. Voor alle gelegenheden worden de koetsritten 
gereserveerd. De totale tijdsinvestering inclusief in- en 
uitspannen is ongeveer 3 uur per koetsrit. 

Wat vragen we van de koetsier?
• Geldig menbewijs
• Ervaring met het rijden van een enkelspan of 

tweespan paarden
• Ons visitekaartje
• Wekelijks minimaal een dagdeel of dag beschik-

baar
• Eventueel beschikbaar in schoolvakanties en op 

drukke (feest)dagen
• Je draagt deels representatieve koetsierskleding 

die wij voor je hebben  

Wat vragen we van de groom?
• Een mooie glimlach ☺ 
• Ons visitekaartje 
• Wekelijks minimaal een dagdeel of dag beschik-

baar
• Eventueel  beschikbaar in schoolvakanties en op 

drukke (feest)dagen
• Mogelijkheden voor een interne cursus als koetsier 
• Je draagt deels representatieve koetsierskleding 

die wij voor je hebben 

Wat bieden wij?
• Lieve en betrouwbare paarden, tuigen, prachtige 

koetsen en gezellige hotelgasten
• Mooiste mengebied van Nederland
• Leuk spaarprogramma voor gratis lunches, diners 

en ritten met familie/vrienden  
• Jaarlijkse vrijwilligersavond
• Heel gezellig team aan collega-vrijwilligers

Natuurlijk gooien we je niet zomaar in het diepe. Je 
wordt ingewerkt door andere vrijwilligers en hebt 
overleg met de stalmeesters. Waar nodig bieden 
we ook een training aan om de kneepjes (weer) bij 
te brengen.  

Enthousiast?
Stuur een e-mail met leuke motivatie naar 
Herm Hullegie, manager outdoor, via  
outdoor@vandervalkapeldoorn.nl. Bij vragen kun je 
contact met hem opnemen via 06-13710566.
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November is een maand waarin 
er door velen op vele plekken 
wordt stilgestaan bij dierbaren 
die zijn overleden. “Allerzielen” 
is al achter de rug, maar in de 
Bronkerk moet het gedenken 
van wie ons zijn voorgegaan 
nog gebeuren. Dat gebeurt in 
de kerkdienst op 21 november 
(welkom!), maar dat gebeurt óók 
op de vrijdagavond daarvoor. De 
kerk is dan open voor iedereen, 
om:
• binnen te lopen in een sfeervol 

verlichte ruimte,
• even stilletjes te zitten en je 

gedachten te laten gaan,

• een kaarsje aan te steken voor 
een dierbare die er niet meer 
is,

• dat kaarsje een mooi plekje te 
geven in de kerk – en er een 
kaartje bij te zetten met de 
naam en sterfdag van de over-
ledene.

‘s Zondags erna zullen we die 
kaarsjes in de gedachtenisdienst 
opnieuw aansteken en de naam 
van de overledene daarbij noe-
men. 

Voel u vrij om vrijdagavond 19 
november tussen 19.00 en 20.00 

uur naar de Bronkerk te komen, 
om er een lichtje aan te steken!

Bent u verhinderd, en wilt u toch 
graag dat de naam van uw dier-
bare overledene in de gedach-
tenisdienst wordt genoemd en 
er voor hem/haar een kaarsje 
wordt aangestoken? Dat kan! 
Bel of mail mij dan: 8438214,  
predikantEI@bronkerk.nl  

Vermeld in het berichtje de naam 
én de sterfdag van degene voor 
wie u een kaarsje wilt laten aan-
steken.

Ds Eline van Iperen.

Voor wie steek jij een lichtje aan?
NOVEMBER

Dankdag in het teken van Moldavië
Op zondag 7 november vierden wij in de Bronkerk de 
Dankdag voor de oogst en werd er tijdens en na de 
dienst extra aandacht besteed aan ons diaconale pro-
ject: Casa Speranta in Moldavië.
 
Middels een presentatie in beeldvorm lieten wij de 
vorderingen zien die zijn gemaakt door de familie Be-
jan met de bouw van dit kinderhuis in Neculãieuca. 

Het leek ons ook dé uitgesproken gelegenheid om 
aansluitend weer eens een mooie lunch te organise-
ren. Dat werd een najaarslunch met een Moldavisch 
tintje waarbij ruim 50 gasten aanschoven.

Het was de intentie dat de familie Bejan bij deze fees-
telijke dag aanwezig zouden zijn, maar dat lieten de 

oplopende besmettingen in zowel Moldavië als in  
Nederland niet toe.

Naast vele smakelijke gerechten gemaakt door onze 
eigen baktalenten uit de Bronkerkgemeente, mochten 
we ook smullen van een aardappelsalade gemaakt 
van de geteelde aardappeltjes uit eigen Bronkerktuin.

Een Moldavisch tintje kreeg het toch nog met de  
Borsjt (bietensoep) en Clatite (pannenkoekjes met 
kaas en rozijnen/kersen). 

We mogen ons gezegend voelen met een mooie op-
brengst van ruim € 500,-- euro wat natuurlijk naar 
Casa Speranta gaat. 

Vanuit de Bronkerk is er de af-
gelopen maanden actief mee-
gewerkt aan vieringen in Rumah 
Saya. Er is muzikale begelei-
ding geweest bij de gezongen 
liederen. Bij de adventsviering 
hebben zich zangers aange-
meld om mee te werken. Nu 
heeft de leiding ook gevraagd 
om vrijwilligers die andere ta-
ken willen vervullen, zoals dat 
gebeurt in veel zorgcentra.  

Er is dringend behoefte aan 
maaltijdondersteuners. Onder 
leiding van de zorgassistentes 
helpt u mee bij het tafels dek-
ken, borden opscheppen, af-
ruimen en de boel weer netjes 
maken. Ondertussen natuurlijk 
gezellig contact maken met 
de bewoners. Ook worden er 
buddy’s gevraagd voor enkele 
bewoners. U gaat dan met één 
van hen regelmatig wandelen, 
boodschappen doen, een uit-
stapje maken o.i.d. Of u kunt 
meehelpen bij groepsactivitei-
ten zoals kaarten, kegelen, bil-
jarten, helpen met kleurplaten, 
schilderen etc. En als laatste 
deze oproep: hebt u een lief, 
rustig, aaibaar huisdier, dan 
bent u van harte welkom om 
hiermee langs te komen bij de 
bewoners. Voor alle activitei-
ten kunt u mailen naar eline.
tahapary@nusantara.nl 

Op woensdag 24 november 
kunt u voor de laatste keer dit 
jaar goederen brengen voor de 
Waterloopleinmarkt. Er is dan 
tussen 09.00 en 11.00 uur ie-
mand aanwezig.

Bij twijfel kunt u bellen met  
Hettie Wouda, 055-522.12.01
Kijk ook op www.bronkerk.nl 
voor actuele info.

Rumah Saya 

WPU
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Op vrijdag 26 november a.s. 
organiseren we een ontmoe-
tingsbijeenkomst voor mensen 

die iemand aan kanker verlo-
ren hebben.Dat kan bijvoorbeeld 
je partner, je zus, je vriend, je 
kind of  één van je ouders zijn. 
Het maakt niet uit of het kort of lang 
geleden is. Voor gemis staat geen 
tijd.

De bijeenkomst is van 10.00 tot 

12.00 uur. Ben je geïnteresseerd of 
wil je op de hoogte gehouden wor-
den, neem dan contact met ons op 
via info@stichtingkleef.nl of telefo-
nisch 055-5762676

Bij ons binnenlopen kan natuurlijk 
ook: Vosselmanstraat 4 
in Apeldoorn. 

Ik ben Hans-Peter Spaans, 34 jaar jong. Woonachtig in Apeldoorn, werkend 
in Ugchelen. Na het slagersvak in gerold te zijn, na mijn studie in Groningen, 
ben ik uitgewaaid richting het westen. Na een aantal jaar toch weer lekker 
terug op de Veluwe om aan het werk te gaan bij ter Weele in Oene. Na 8,5 
jaar heb ik besloten voor mij zelf te beginnen. Juist, niet zomaar op de minste 
locatie zoals u het niet ontgaan is. Op dit moment zijn wij drukdoende voor-
malig slagerij Woutersen een klein beetje op te knappen en aan te passen 

naar de huidige tijd. Wij staan voor passie met mooie gerechten, passie voor 
lekkere smaken, passie voor kwaliteit en een passie voor de klant. Graag 
selecteren wij de beste en mooiste vleesproducten voor u, de hopelijk toe-
komstige nieuwe klanten. Hopend door prompte en nette bediening de gunst 
van het publiek waardig te worden, bevelen wij ons beleefd aan. 

Hans-Peter Spaans en team slagerij Spaans 

Nieuwe slager
EVEN VOORSTELLEN

Voor gemis staat geen tijd
Na anderhalf jaar stilte is het Bach-
koor één van de eerste oratorium-
koren dat weer een avondvullend 
programma brengt. Op vrijdag 
28 november om 20.00 uur in 
Orpheus. U komt toch zeker ook 
kijken en vooral luisteren? Een 
mooi concert met vertrouwde kwa-
liteit en verrassende elementen. 
Een orkest met een nieuwe naam 
Phion o.l.v. een nieuwe dirigent, 
Bas van den Heuvel. Hij wil heel 
graag zijn visitekaartje afgeven. 
Kaarten verkrijgbaar bij Orpheus.
De geldende coronaregels zijn van 
toepassing.

Gezien de stijgende besmettings-
cijfers heeft het bestuur van de Mu-
ziekvereniging Ugchelen moeten 
besluiten het concert dat gepland 
staat voor zaterdag 20 november 
a.s. af te gelasten. Het orkest heeft 
de laatste maanden een aantal 
vrolijke stukken ingestudeerd, die 
wij ons Ugchelse publiek graag 
hadden laten horen, maar wij vin-
den het in de huidige situatie niet 
verantwoord te spelen voor een 
zaal vol publiek. Wij hopen u vol-
gend voorjaar weer te kunnen ont-
vangen tijdens een zéér bijzonder 
concert in mei 2022.

Concert afgelast

Messiah 
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Wat was ik blij toen ik zes we-
ken geleden ook deze column 
op zondag schreef. Het kon toen 
niet op, Burendag, Startzondag, 
geen anderhalvemetersamen-
leving, geen mondkapjes…, we 
konden weer ‘los’. Maar nu, zes 
weken later voelt het heel an-
ders aan. Volgens minister De 
Jonge “moeten we ons schrap 
zetten, het worden spannen-
de maanden.” Ook Ugchelen 
moet weer terug  naar de zo-
genaamde vrijheidsbeperkende 
maatregelen. Het aantal positief 
geteste mensen loopt weer he-
lemaal uit de hand. Wat gaat dat 
worden met de feestmaand de-
cember in het vooruitzicht? Een 
lock down?

De voor- en tegenstanders van 
vaccineren, wetenschappers, 
lobbyisten, politici, de ‘gewone 
man’ in de straat, ze verdringen 
zich om te melden dat het aan 
de ander ligt. Iedereen lijkt de 
wijsheid in pacht te hebben om 
de juiste weg te wijzen. Het is 
alsof ze zeggen “Iedereen heeft 
recht op ‘mijn’ mening”, zonder 
kritisch naar zichzelf te kijken. 
“De ander moet veranderen zo-
dat ik verder kan met ‘mijn’ ma-
nier van leven.” In deze zoveel-
ste coronapiek lijkt het wel of de 
meningen verharden, knock out 
worden geslagen omwille van 
‘mijn’ vrijheid! Ook in Ugchelen 
hoor en zie ik om me heen die 
verhardende opstelling.

Maar is dat wel de juiste bena-
dering? Naar de ander wijzen 
om weer ‘los’ te kunnen gaan, 
de vrijheid tegemoet, terug naar 
het ‘oude’ normaal. Dagenlang 
discussiëren over te nemen 
maatrelen, protesteren tegen 
de genomen maatregelen? Het 
geeft het virus de gelegenheid 
om te muteren en zich weer te 
verspreiden. Hebben we dan 
niets geleerd? Is er dan geen 
sprake van een ‘wake up call’? 

Moeten we niet eerst onze eigen 
levensstijl aanpassen om weer-
stand te kunnen bieden aan de 
steeds weer terugkerende op-
leving van corona? Verbeter de 
wereld en begin bij jezelf. 
Geen knock out, geen lock down 
maar wel een knock down, het 
is aftellen.

Knock down

 
 

IKC steekt handen uit de mouwen 
NATUURWERKDAG

Snoeien, zagen, takken slepen 
en boompjes verwijderen. De 
kinderen uit de wolvenklas 
(bovenbouw) van IKC Hei & 
Bos wisten zich wel raad met 
het verwijderen van de Ame-
rikaanse vogelkers langs het 
Kabouterpad in Hoenderloo. 
Op vrijdag 5 november heeft de 
klas, samen met vrijwilligers uit 
Hoenderloo, Staatsbosbeheer 
geholpen met het verwijderen 
van deze exoot die niet in de 
Nederlandse bossen thuis 
hoort.

Natuuronderwijs is één van 
de belangrijkste pijlers van de 
school. Deelname aan de lan-
delijke Natuurwerkdag, waarbij 
iedereen in Nederland wordt 
opgeroepen je een dag in te 
zetten voor de natuur, kon dan 
ook niet ontbreken. De leerlin-
gen zijn vol enthousiasme aan 
de slag gegaan. Wat vonden 
ze er van? “We hebben geleerd 
over exoten en over het verschil 

tussen dennen en sparren. Het 
was supertof!” Aldus een leerling 
uit de wolvengroep. 

Wat ons betreft zijn we volgend 
jaar zeker weer van de partij! Wilt 

u meer weten over deze streek-
school die veel aandacht besteed 
aan Natuuronderwijs, zelf ont-
dekkend leren en aandacht voor 
het individu? Kijk dan eens op de 
website www.heienbos.nl.

Koffie hoeft niet ….,

…. maar een warm onthaal zou 
fijn zijn!
In de week van 22 -27 novem-
ber week wordt er in 600 plaat-
sen in Nederland gecollecteerd 
voor de vele vluchtelingen-
kinderen in Griekenland.  
Hun situatie is urgenter dan 
ooit. Onzekerheid, slechte leef-
omstandigheden, geweldssi-
tuaties en geen onderwijs: het 
overkomt duizenden vluchtelin-

gen, waaronder veel kinderen. 
Kerk in Actie helpt hen met 
voedsel, kleding en onderwijs 
en probeert hen op een betere 
plek te krijgen. Ook wordt in 
de landen van herkomst hulp 
geboden.

Geef daarom ruimhartig als de 
collectant aan uw deur komt. 
Dank u wel.

Op Lesbos wonen nu zo’n 18.000 
vluchtelingen en in de rest van 
Griekenland nog eens 100.000. 
De meesten van hen komen uit 
Afghanistan, Syrië en Congo. 
Daarvan zijn er 50.000 kind. Ruim 
5.000 kinderen zijn alleen geko-
men, zonder ouders of andere 
begeleiding, soms zelfs kinderen 
van 4 die alleen zijn.”

Sombere cijfers
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