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Leren zien!

Op zondag 20 februari zal er, 
als het binnen de dan gelden-
de maatregelen weer mogelijk 
is, na lange tijd weer een eet-
café Duikeruit worden gehou-
den waarvoor wij u van harte 
uitnodigen! Bent u 60 jaar of 
ouder dan kunt u voor € 7,50 
genieten van een vers klaar-
gemaakt 3- gangenmenu (ex-
clusief drankjes). Houdt u deze 
datum vast vrij in uw agenda, in 
de volgende Bron krijgt u meer 
informatie.

U hoort van ons en wij zien u 
graag op 20 februari! 

Het team van eetcafé Duikeruit

Eetcafé Duikeruit

Ontmoetingen in de Buurtbus
“Gaat deze bus naar het zieken-
huis?”. “Zeker, stapt u maar gauw in, 
want het is koud en nat buiten”.
Een moeder en twee puberdochters 
stappen in. Er ontspint zich een mooi 
gesprek tussen chauffeur en de pas-
sagiers. Het blijkt dat ze uit het oor-
logsgebied in Syrië komen. Moeder is 
drie jaar geleden alleen gevlucht door 
voor veel geld o.a. met een gammel 
bootje van Turkije naar Griekenland 
te varen. 
“Ik deed het voor mijn dochters. Zij 
hadden geen toekomst in ons land. 
Oma zorgde voor mijn kinderen en 
mijn man. Ik heb ze twee jaar niet ge-
zien. Het was heel moeilijk. 

Nu zijn we weer bij elkaar en allemaal 
heel blij”. Na ongeveer 20 minuten 
arriveren we bij het Gelre Ziekenhuis.
“Ik ben zo blij dat ik de Nederlandse 
taal met jou kon oefenen”, zei moeder 
bij het uitstappen. “Ben jij nog in de 
bus als wij weer teruggaan, dan kan 
ik weer met je praten.” 

Bij dezelfde halte stapt een oudere 
man in. Keurig gekleed en toch valt 
hij op. Hij draagt namelijk een zwart 
stoffen mondkapje met een knalrode 
cliniclown neus erop genaaid.
“U ziet er vrolijk uit”, begroet de chauf-
feur de nieuwe passagier. “Dat is ook 
precies de bedoeling”, antwoordt de 

man, “Er zijn op het ogenblik zoveel 
mensen die klagen en somberen. 
Ik moest daar iets op verzinnen.
En……. moet u weten, er is nog een 
voordeel:  mijn dementerende buur-
vrouw herkent me alleen als ik dit 
mondkapje op heb”. 

Mijn drie rondjes rijden met de Buurt-
bus vlogen voorbij. 
Wat een mooie middag had ik met 
prachtige gesprekken. 
Nu maar hopen dat de passagiers dat 
ook vonden.

Een chauffeur van de Buurtbus
>> Lees meer op pagina 9 er 13

Dankbetuiging 
Hierbij wil ik alle 
Bronlezers mede namens 
mijn familie heel hartelijk
bedanken voor de 
overweldigende 
belangstelling getoond na
het plotseling overlijden van
mijn geliefde levenspartner
Marinus Ditzel.

De vele kaarten, bloemen,
telefoontjes en bezoekjes,
het was hartverwarmend en
is een grote steun geweest.
Nogmaals heel hartelijk 
dank.

Johan Blom

Duo DiJon brengt vrolijkheid  in de Sprengenhof.
>> Lees erover op pagina 13

Vanuit de Sprengenhof
GELUKKIG NIEUWJAAR

  Foto: Dirk Reiding
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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
Nico van Dam, tel. 3124044
Eindredacteur volgende Bron:
Chris de Winter, tel. 06-10917060
Fotograaf van deze Bron: 
Johan van Veen, tel. 5062373 
Fotograaf volgende Bron:
Theo Logtenberg, tel. 5336253
Volgende Bron verschijnt op 9 feb.
Kopij via: ugchelendebron@bronkerk.nl 
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 31 jan. 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. E. van Iperen, tel. 8438214
predikantEI@bronkerk.nl 
Ds. W. Kievit
predikantWK@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:
Harco Wolters, tel. 5215008
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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Voor informatie over de Coro-
na-maatregelen verwijzen wij u 
naar de websites van de 
Bronkerk (http://www.bronkerk.nl) 
en de Onze Lieve Vrouwekerk  
(http://www.emmaus-apeldoorn.nl).
De meest actuele informatie over 
de Bronkerk leest u in de digitale 
nieuwsbrief (DNB) van de Bron-
kerk. Hiervoor kunt u zich aan-
melden via: aan_afmeldendigitale-
nieuwsbrief@bronkerk.nl
De diensten in de Bronkerk zijn on-
line te volgen via www.kerkomroep.
nl en You Tube. Een link hiervoor 
vindt u op de website van de Bron-
kerk en in de DNB.
De diensten in de Onze Lieve 
Vrouwekerk zijn te volgen via Kerk-
dienstgemist.nl. Hiervoor staat een 
link op de website van de OLV. 
De diensten in Randerode zijn 
voorlopig alleen toegankelijk voor 
bewoners en de vrijwilligers die 
hen halen/brengen. Het kan zijn 
dat u zich voor een dienst moet 
aanmelden via:  www.meevieren.nl 
Voor meer informatie zie bovenge-
noemde websites.

Zaterdag 29 januari 
ONZE LIEVE VROUWEKERK, 
Zie voor informatie de website van 
de Emmaüsparochie.

Zondag 30 januari
BRONKERK
10.00 uur: ds. J. Ek;  Brummen. 
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering; pas-
toor J. Hermens, m.m.v. Sostenuto.

Zaterdag 5 februari
ONZE LIEVE VROUWEKERK.
Zie voor informatie de website van 
de Emmaüsparochie.

Zondag 6 februari
BRONKERK
10.00 uur: ds. E. van Iperen
Maaltijd van de Heer.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering; 
pastoor J. Hermens, Credo.

Zondag 30 januari
Ds. Jan Ek uit Brummen is de voor-
ganger. We heten hem van harte 
welkom! Kinderkring: Waar ben je 
mee bezig? Johannes 2:13-25

Kort voor Pesach gaat Jezus naar 
de tempel in Jeruzalem. Hij jaagt er 
de handelaars en geldwisselaars 
weg en zegt dat ze een markt ma-
ken van het huis van zijn Vader. 
Ook zegt hij dat hij de tempel in drie 
dagen weer zal opbouwen.

Diaconie collecte: Eigen diaconie.
Uitgangscollecte: Stichting 
Present.

Zondag 6 februari
Ds. Eline van Iperen is de voorgan-
ger. In deze dienst vieren we de 
Maaltijd van de Heer.  Kinderkring: 
Wat verwacht je? Johannes 11:1-
16

Jezus krijgt bericht dat zijn vriend 
Lazarus ziek is. De leerlingen van 
Jezus vinden dat hij beter niet naar 
Judea kan gaan (waar Lazarus 
woont), omdat mensen daar Jezus 
willen doden. Maar Jezus zegt dat 
hij Lazarus wakker zal maken.

Diaconie collecte: Werelddiako-
naat Landelijk.
Uitgangscollecte: Stichting 
Present.

BEREIKBAARHEID PREDIKANTEN
Ds. Eline van Iperen: bij voorkeur 
’s morgens op maandag tot en met 
vrijdag - 055 8438214

MELDPUNT BIJ OVERLIJDEN
Ans van Amersfoort, 
tel. 06-5558 8273

Kerkdiensten

BIJ DE DIENSTENOp zondag 13 februari aanstaande 
is er weer een ‘Kerk op schoot 
viering’ met ds. Beer. Kom gezel-
lig luisteren naar een Bijbelverhaal 
over een trouwfeest, afgewisseld 
met veel liedjes. De kinderen doen 
zo mogelijk zelf mee in het verhaal. 
Het zou leuk zijn als jullie voor deze 
gelegenheid in feestkleren komen.

Natuurlijk zijn je vader, moeder, 
opa, oma, broertje, zusje, vriendje, 
vriendinnetje, buurjongen, buur-
meisje ook van harte welkom.

Deze viering begint om 
11.30 uur.
Wij vinden het leuk als jullie komen.
Graag opgeven via kerkop-
schoot@bronkerk.nl zodat we we-
ten hoeveel kinderen er komen.

Deze uitnodiging is onder voorbe-
houd dat de Corona maatregelen 
het toelaten dat er weer kerkdien-
sten gehouden mogen worden.

Hartelijke groet,
Ady te Hennepe en Tiety Feijen

kerkopschoot@bronkerk.nl

Ik weet niet of het jullie bekend is
dat er een telefoon bestaat
die draadloos vanaf de aarde
rechtstreeks ten hemel gaat.
Want ga je op de knieën
Dan gaat in de hemel de bel
en kun je rustig spreken
God hoort je stem dan wel.
Je zult het direct merken
de lijn is altijd vrij.
Je bent verkeerd verbonden
is er in het huis van God niet bij.
Hij wil naar jou horen
en zegt nooit: Maak het kort
Hij blijft wel aan het toestel
totdat je je hart hebt uitgestort.
Misschien is door niet-geloven
de verbinding stuk gegaan
of heb je dat hemeltoestel
verwaarloosd laten staan.
Als Vader met Zijn kind spreekt
luistert hij met open oor
Hij wil voor het kind het beste
daar is Hij Vader voor.
Je hart is het toestel

Uitnodiging voor 
kinderen van 0 - 6 jaar.
Kerk op schoot

In de maand Februari sparen we voor de Voedselbank Pasta en rijstproducten, olijfolie, blikken of pakjes soep. 
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 als het weer mogelijk is. 

Alvast hartelijk bedankt. 

Voedselmand 
De Hemeltelefoon

“Zoals een boom….
geplant aan helder water

zo is de mens 
die op de Heer vertrouwt”
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In december is de dorpsraad bij-
gepraat over het project en heeft
een afvaardiging van de dorps-
raad samen met een aantal 
vertegenwoordigers van de ge-
meente een rondgang over de 
G.P. Duuringlaan en omliggende 
straten gemaakt. Samen met de 
projectleider, een verkeersdes-
kundige en onze gebiedsmana-
ger Alan Wemmenhove zijn een 
aantal plekken bekeken om een 
goed beeld te krijgen van de 
voorgenomen aanpassingen en
de mogelijke effecten daarvan op
omliggende straten en kruisin-
gen. Door de voorgenomen af-
sluiting van de G.P. Duuringlaan 
voor gemotoriseerd verkeer tus-
sen de Cloese en de Hoender-
loseweg zullen zich verkeersbe-
wegingen gaan verplaatsen naar 
de kruising bij het IJskaffee. Om 
betere informatie over de huidige
verkeersbewegingen op de be-
treffende weggedeeltes rondom 
de Ugchelse Kei te krijgen gaat 
de gemeente vanaf eind januari 
gedurende 2 tot 3 weken ver-
keersmetingen uitvoeren met be-
hulp van mobiele telslangen over 
de weg. De uitkomsten hiervan 
en eventuele gevolgen op het 
definitieve ontwerp worden met 
de Dorpsraad besproken. De te-
rugkoppeling door de gemeente
op de top-10 door omwonenden 
ingediende vragen en opmerkin-
gen en het definitieve ontwerp 
zullen op een interactieve kaart 
op de projectwebsite worden ge-
plaatst.

Reconstructie
G.P. Duuringlaan

Appartementen Molecatenlaan
Deze maand wordt het gebouw 
achter de bloemenwinkel aan de 
Molecatenlaan opgeleverd. Bin-
nenkort zullen de huurders hun in-
trek nemen in de woningen. Op de 
begane grond vestigt zich o.a. de 
dierenarts.

Start verbouwing Albert Heijn
Deze dagen wordt gestart met de 
verbouwing van de Albert Heijn. De 
winkel zal er eind 2022 meer dan 
1.000 m2 aan winkeloppervlak bij 
krijgen, waardoor deze weer toe-
komstbestendig is. Er wordt een 
moderniseringsslag gemaakt en de 
entree gaat meer naar het midden 
van het gebouw.“Na de verbouwing 
kom je de Albert Heijn binnen via 
een lichte, ruime passage”, vertelt 
Van den Heuvel. “Aan de ene kant 
de winkel en aan de andere kant de 
servicebalie, de bloemenkraam en 
de Gall&Gall.”

Kavels Breustedt terrein
In de eerste helft van 2022 start 
men met de verkoop van twee ka-
vels voor vrijstaande woningen op 
het voormalige Breustedt-terrein, 
aan de Ugchelseweg 78. De ge-
meente is nu bezig met de voorbe-
reiding. Begin 2022 zal de verkoop-
prijs worden bepaald en de kavels 
komen dan in het eerste of tweede 
kwartaal op de markt. Het plan om 
op dit terrein zorgwoningen te rea-
liseren is helaas gesneuveld omdat 
het volgens de gemeente financi-
eel niet haalbaar was. Daarvoor 
in de plaats zullen op de huidige 
Steenbeek sociale woningen wor-
den gebouwd. 

We hopen dat iedereen ondanks deze rare tijden fijne 
dagen heeft gehad en wij wensen iedereen een mooi 
en gezond 2022 toe! Normaal zouden we het jaar 
inluiden met een nieuwjaarsborrel, maar dat kon 
helaas door de Corona-maatregelen niet plaatsvinden. 

De afgelopen periode is het bestuur met de gemeen-
te en de voorzitter van de winkeliersvereniging op pad 
geweest in het centrum van Ugchelen. Allerlei ideeën 
en mogelijkheden zijn uitgewisseld waar we jullie graag 
op een later tijdstip over informeren. Ook hebben we 
met de gemeente een ronde gedaan bij de Kei, de GP 
Duuringlaan en de school IKC Spreng om te kijken 
naar de verkeersveiligheid en hebben we de verschil-
lende ideeën met elkaar gedeeld. 

Zoals eerder aangekondigd in deze Bron een arti-
kel over de initiatievenmakelaar van de gemeente 
Apeldoorn, het steuntje in de rug voor buurtinitiatieven! 
Als dorpsraad hebben we positieve ervaringen opge-
daan met de initiatievenmakelaar, mocht u meer ach-

tergrondinformatie willen of aanvullende ondersteuning 
dan kunt u altijd contact met ons opnemen via  
info@dorpsraadugchelen.nl. We helpen graag om 
samen met jullie en de initiatievenmakelaar mooie 
projecten binnen Ugchelen te realiseren. Verder heb-
ben we een aantal (kandidaat) gemeenteraadsleden 
van de politieke partij Gemeente Belangen Apeldoorn 
ontmoet die in het kader van hun campagne voor de 
aanstaande gemeenteraadsverkiezing in Ugchelen op 
bezoek waren. Wij hebben over en weer onze visie op 
de burgerparticipatie gedeeld en wij hebben hen ge-
informeerd over de missie, visie en doelstellingen van 
onze Dorpsraad.

Ten slotte hebben we hard gewerkt om uw vragen te 
beantwoorden die we hebben ontvangen. We zijn blij 
dat ons weet te vinden en verwachten dan ook samen 
met u Ugchelen nog mooier en leefbaarder te maken. 
Veel leesplezier met deze editie en mocht u nog vragen 
of opmerkingen hebben, u kunt ons altijd bereiken op 
info@dorpsraadugchelen.nl

Nieuws vanuit de Dorpsraad 

Steuntje in de rug voor buurtinitiatieven

Afgelopen woensdag 19 januari is
De Kap gestart met een serie van
drie bijeenkomsten voor ouders met
een zorgintensief kind. Met behulp
van het ‘Ouderschapsspel’ gaan de
ouders met elkaar in gesprek. De
bijeenkomsten vinden plaats bij De
Kap aan de Regentesselaan 2B in
Apeldoorn op woensdagochtend 19
& 26 januari en op 2 februari van
9:00 tot 11.00 uur en worden begeleid 
door twee ervaren ouders. Bel voor 
meer informatie met Karin Fennes 
(06 408 131 60). Deelname is gratis. 
Aanmelden kan door een mail te stu-
ren naar  a.dusink@dekap.nl.

De Kap - ouderschaps-
spel voor ouders met 
zorgintensief kind

Buurtinitiatieven
Een opknapbeurt voor het bas-
ketbalveld, bloembollen voor het 
buurtplantsoen: mensen hebben 
vaak allerlei creatieve ideeën om 
hun buurt een stukje mooier te 
maken. De gemeente kan daarbij 
helpen. Initiatievenmakelaar Meri 
Ismirowa kijkt samen met initia-
tiefnemers welke ondersteuning 
een buurtproject kan gebruiken. 
“Buurtbewoners weten zelf vaak 
heel goed wat hun buurt nodig 
heeft. Maar als ze een initiatief wil-
len uitvoeren, hebben ze soms wat 
extra hulp nodig”, vertelt Meri. “Bij-
voorbeeld advies van iemand bij de 
gemeente die aangeeft wat wel en 
niet mogelijk is binnen de regels. 
Of een kleine bijdrage om spullen 
te kunnen kopen. Daarom heeft 
Apeldoorn de initiatievenregeling 
opgezet. Dat is een regeling om in-
woners op verschillende manieren 
een steuntje in de rug te geven.”

Vraagbaak
De gemeente biedt verschillen-
de vormen van ondersteuning bij 
initiatieven. In de eerste plaats is 
er het crowdfundingplatform voor-
apeldoorn.nl. Daar kunnen men-
sen geld of materialen inzamelen 
voor hun project. Daarnaast heeft 

de gemeente de initiatievenrege-
ling opgezet: een subsidieregeling 
voor buurtinitiatieven. En tot slot is 
Meri aangesteld als initiatievenma-
kelaar: het loket voor mensen die 
vragen hebben. “Ik kan initiatiefne-
mers bijvoorbeeld begeleiden bij 
het aanvragen van een subsidie. Ik 
help ze ook om de weg te vinden 
binnen de gemeente. Ik koppel ze 
bijvoorbeeld aan een collega die 
antwoord kan geven op hun vra-
gen.”

Mooie voorbeelden
Met hulp van de initiatievenrege-
ling zijn op allerlei plekken in de 
gemeente Apeldoorn al mooie pro-
jecten opgezet. “Buurtbewoners 
hebben bijvoorbeeld een plan ge-
maakt voor een buurtrestaurant. 
Daar wordt voor én door de buurt 
gekookt. Zo versterk je het onder-
linge contact en het welbevinden in 
de buurt. Dat is precies wat we met 
de regeling willen bereiken.” Hebt u 
een mooi initiatief voor Ugchelen? 
Meri Ismirowa kijkt graag met u 
mee. U kunt haar bereiken via 
initiatievenmakelaar@apeldoorn.nl. 
Meer weten? Kijk op 
www.apeldoorn.nl/ter/inwonersini-
tiatieven
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Door een sterke stijging van 
de energieprijzen en een hoge 
inflatie wordt het dagelijks le-
ven flink duurder. Dat is vooral 
slecht nieuws voor mensen met 
een laag inkomen. De overheid 
komt mensen tegemoet, maar 
mensen met een laag inkomen 
zijn daardoor nog niet uit de pro-
blemen. 

Kerken in Apeldoorn, en ook de 
Bronkerk, geloven in verbon-
denheid tussen mensen, juist in 
deze tijd! Al jaren organiseren 
we in mei en juni Vakantiegeld 
Samen Delen. Nu organiseren 
we via het Christelijk Noodfonds 
Apeldoorn de actie Apeldoorn 
geeft warmte. Ook het Leger 
des Heils en de Eyup Sultan 
moskee doen mee.

Wie het goed heeft kan zo delen 
met wie het nu moeilijk heeft. 
Geven kan via de QR code, of 
door een gift over te maken op 
NL 51 RABO 0319 7141 44 ten 
name van St. Christelijk Nood-
fonds Apeldoorn onder ver-
melding van Apeldoorn geeft 
warmte.

Uw gift is aftrekbaar voor de be-
lasting (ANBI). 100% van de gif-
ten gaat naar de ontvangers. De 
actie loopt tot 14 februari 2022.

Aanvragen om een bijdrage te 
ontvangen kunnen vanaf 28 de-
cember worden ingediend. Om 
ontvangers te bereiken werken 
we samen met o.a. de Voed-
selbank, Stichting Leergeld en 
schuldhulpverleners. 

De ontvangers krijgen een be-
drag in natura zodat ze niet in 
de problemen komen vanwege 
de participatiewet of schulden. 
Alle belangrijke en actuele infor-
matie staat op 
www.cnap-apeldoorn.nl.
Contact? Mail naar 
apeldoorngeeftwarmte@gmail.com   

Leren zien 
OVERWEGING

“Wie visie zoekt moet naar de oogarts”. Met deze 
kwinkslag wist Mark Rutte ooit niet alleen de lachers op 
zijn hand te krijgen, maar ook duidelijk te maken hoe 
hij zijn rol als leider opvatte: als het bijeenhouden van 
mensen met verschillende belangen, en hen beurte-
lings te laten geven en nemen. Jij een beetje van dit, ik 
een beetje van dat. Niet in gesprek gaan over wat echt 
belangrijk is en waarom, maar ervoor zorgen dat ieder 
ongeveer evenveel als een ander zijn zin krijgt of juist 
bakzeil haalt. En toegegeven: hij is daar een meester 
in.

Deze stijl van communiceren is ons niet vreemd. We 
doen het vaak net zo. In verenigingen en besturen, 
maar ook in families, tussen levenspartners of in de 
opvoeding. We onderhandelen een beetje, we sparen 
de kool en de geit, en proberen op deelgebiedjes een 
beetje winst binnen te halen. 

Want voor het alternatief….  moeten we durven verwij-
zen naar iets overstijgends en overkoepelends. Naar 
een “visie” (op wat het leven en samenleven kwaliteit 
geeft), of “een groter verhaal” (waar we aan mee willen 
werken), of  een “lange termijn droom voor het grote 
geheel” (waaraan we dienstbaar willen zijn). Iets dat 
het uitruilen van (eigen)belangen overstijgt. Want er ís 

meer. Juist dat “meer” geeft richting, inspireert, helpt 
om belangen in een bepaalde context te plaatsen, ze te 
wegen en ze te kunnen relativeren of begrenzen. 

Om dat “meer” te leren zien hoeven we niet naar de 
oogarts. We kunnen beginnen met onder ogen te zien 
dat onze eigen blik beperkt is. Of dat we met oogklep-
pen op lopen die ons verhinderen dat “meer” te zien. 
We kunnen ons afvragen door welke bril we nú kijken. 
Hoe kleurt die ons wereld- en mensbeeld, en is dat wel 
realistisch? Vaak kijken we alleen maar door een eco-
nomische bril, zijn we gefocust op wat geld oplevert of 
(economisch) nut heeft.

Maar er is meer! Om dat te zien moeten we oog krij-
gen voor wie in onze samenleving aan het kortste eind 
trekken, en waardoor dat komt. En voor wat en wie óók 
waardevol is/zijn en waarom. En voor het feit dat het 
leven niet maakbaar is, dat de aarde niet “van ons” is, 
en dat wij mensen niet boven de natuur staan maar er 
een onderdeel van zijn. 

Religieuze tradities bezitten een schat aan verhalen. 
Die zijn bedoeld om “te leren zien”.

Ds Eline van Iperen

Apeldoorn geeft warmte

Zondag 16 januari was voor ds. Wim Kievit de nieuwe start in de Bron-
kerk. Hij neemt het pastorale werk over dat ds. Regina Davelaar achter 
laat. Al zijn de tijden veranderd, we vertrouwen erop dat Wim snel zijn 
weg zal weten te vinden in een gemeente waar hij tot 2006 predikant 
is geweest. Wim Kievit zal alleen het pastoraat van Regina overnemen 
en daardoor maar een beperkt aantal uren beschikbaar zijn.

De kerkenraad is blij met de komst van hem naar Ugchelen. Een be-
langrijk onderdeel van het kerkelijk leven, het pastoraat, kan zo door-
gaan. De kerkenraad weet dat zijn hart ligt bij het pastoraat en wenst 
hem hier een goede tijd.

Wim Kievit zal in principe tot 1 augustus 2022 werkzaam zijn in de 
Bronkerk. Afhankelijk van de voortgang van het beroepingswerk zal 
dan naar bevind van zaken worden gehandeld.

wo 26 jan Jesaja 44:18-23
  Het werk van je handen
 do 27 jan Jesaja 44:24-45:7
  Goddelijk ambacht
vr 28 jan Jesaja 45:8-13  
  Het werk van zijn handen
za 29 jan Lucas 4:1-13
  Het Woord beschermt
zo 30 jan Lucas 4:14-30
  Het Woord irriteert
ma 31 jan Lucas 4:31-44 
  Het Woord geneest
di 1 feb Psalm 9  
  God beschikt
wo 2 feb Jesaja 45:14-19  
  Israël als voorbeeld
do 3 feb Jesaja 45:20-25 
  Alleen bij de HEER
vr 4 feb Jesaja 46:1-13
  god vs. God
za 5 feb Psalm 48 
  Zo is God
zo 6 feb Lucas 5:1-11 
  Goede vangst
ma 7 feb Lucas 5:12-16
  Aangeraakt
di 8 feb Lucas 5:17-26  
  Hoera, vergeving!
wo 9 feb Lucas 5:27-39
  Oud en nieuw

Uit de Bijbel

Ds. Wim Kievit
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Basisschool Eloy krijgt volgend 
jaar een compleet nieuw ge-
bouw, op dezelfde locatie aan 
de Klingelbeek. Het precieze 
ontwerp is nog niet bekend, 
maar er komt in ieder geval een 
extra verdieping. Zo ontstaat er 
een school voor 300 leerlingen, 
die beter aansluit op het onder-
wijs van deze tijd.

Wie niet dagelijks in De Bouw-
hof komt, zal misschien ver-
baasd opkijken. Daar waar tien-
tallen jaren het schoolgebouw 
van de Eloy stond, is nu één 
grote zandvlakte. Met de glij-
baan en een speel-telefooncel 
als stille getuigen van de sloop-
werkzaamheden.

“Het gebouw is in december ge-
sloopt, omdat het niet meer aan 
de huidige normen voldeed”, 
legt woordvoerder Linda van 

Beek uit namens de Veluwse 
Onderwijsgroep. Het nieuw-
bouwproject wordt vormgege-
ven door een intensieve sa-
menwerking tussen de school, 
het bestuur en de gemeente 
Apeldoorn.

Over de status van het ontwerp 
meldt Van Beek: “Wij hopen hier 
binnenkort meer over te kunnen 
vertellen. De verschillende fa-
ses met betrekking tot wensen 
en mogelijkheden worden net-
jes en in goed overleg gelopen. 
De input vanuit de gemeente is 
hierin ook een belangrijk punt. 
Als school vinden wij het be-
langrijk dat het ontwerp past in 
de buurt en bij de buurtbewo-
ners.”

Het nieuwe ontwerp sluit aan 
op de onderwijsontwikkeling, 
die al gaande is bij de Eloy. “Als 

school vinden wij het belangrijk 
dat het onderwijs zowel binnen 
als buiten de leslokalen plaats-
vindt. Zeker het ‘groepsdoorbro-
ken’ werken is daar een mooi 
voorbeeld van. De mogelijk-
heden van het nieuwe gebouw 
sluiten hier hopelijk mooi op 
aan”, licht de woordvoerder toe.

Het is de bedoeling om in het 
derde trimester van dit jaar te 
starten met de bouw. Als alles 
volgens plan verloopt, stappen 
de leerlingen volgend jaar hun 
nieuwe schoolgebouw binnen. 
Een precieze openingsdatum 
kan het bestuur nu nog niet ge-
ven. Tot die tijd krijgen de kinde-
ren tijdelijk les in het naastgele-
gen gebouw van de voormalige 
Bouwhofschool.

Tekst: Simon Haverschmidt
Foto: Johan van Veen

Nieuw schoolgebouw voor Eloy
Vele inwoners van Ugchelen 
zullen zich vorig jaar, rond de 
Kersttijd, met mij hebben afge-
vraagd: Waar blijven de kerst-
bomen in ons dorp?

Jaar na jaar verschenen ze in 
het centrum nadat de Sint was 
vertrokken en veranderde het 
dorp, vooral in het donker, in 
een Kerstsprookje. 

De grote verdienste van een 
groep vrijwilligers!! Wel werd 
begonnen met het ophangen 
van verlichting waarvan ik de 
betekenis niet kon thuisbren-
gen. De bomen zouden nu 
spoedig volgen dachten vele 
met mij en niet snel daarna za-
gen we de eerste twee kerst-
bomen verschijnen bij ‘Het IJs-
kafee’ en garage Mulder.

Daar werden we al snel uit 
de droom geholpen: Nee, 
dit jaar geen kerstbomen 
in het centrum werd ons 
verteld, er zouden niet ge-
noeg vrijwilligers zijn. Jam-
mer dat de inwoners van  
Ugchelen dit niet wisten……
Er zouden zeker mensen zijn 
geweest die hadden willen 
meehelpen met het voortzet-
ten van deze zo mooie traditie. 
We hadden toch geen oproep 
in de Bron gemist?..

Kerstbomen in Corona-tijd, dit 
jaar hadden wij er extra naar 
uitgekeken!

Tot onze vreugde werd de gro-
te kerstboom bij De Kei wel 
geplaatst. Laten we hopen dat 
de kerstbomen volgend jaar, 
met hulp van voldoende vrij-
willigers, ons dorp weer zullen 
sieren.

Betty Ploeger

Kerstbomen.....
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“Onze vrijwilligers zijn goud waard. 
Het is een feestje om met ze te wer-
ken.” Coby Kuipers straalt als ze ver-
telt over de schoonmaakacties in de 
sprengenbeken. Ruim tien jaar is ze 
lid van de commissie Water van de 
Dorpsraad Ugchelen geweest. Vol-
gende maand draagt ze haar taak 
over aan Theo Muselaers. “Een hele 
goede opvolger”, vindt de natuurlief-
hebber.
Ook Herman Geurts en Fred 
Schaart zitten in de commissie. Het 
coördineren van de schoonmaakac-
ties, is één van hun taken.
Zaterdag 15 januari kreeg de Win-
kewijert de jaarlijkse onderhouds-
beurt. “Hé, kom eens kijken, is dat 
een paddenstoel die hier in het wa-
ter groeit?” Eén van de vrijwilligers 
denkt een zeldzame paddenstoel te 
zien. Op zo’n moment wordt Coby er 
als eerste bij gehaald. Ze heeft ver-
stand van zo’n beetje alles wat groeit 
en bloeit in het bos. “Ik ben gewoon 
stapel op de natuur”, zegt ze. Die 
liefde en kennis draagt ze graag 
over op andere mensen. Dat is ook 
belangrijk, zeker voor de 35 vrijwil-
ligers die zich meerdere keren per 
jaar inzetten voor het onderhoud van 
de sprengenbeken. Want je moet er 
toch niet aan denken dat ze per on-
geluk het zeldzame dubbelloof ver-
wijderen. Deze varen groeit langs 
de Winkewijert, in het bos tussen de 
Hulkestein en de Richtersweg.
Ook op deze mistige januariochtend 
hebben zestien vrijwilligers de laar-
zen aangetrokken. Met een hark of 
greep verwijderen ze bladeren en 

takken uit de beek. “Vanwege co-
rona zijn we nu met een kleine 
groep, maar normaal gesproken 
kunnen we met gemak 35 mensen  
optrommelen.”
Het succes van de schoonmaakac-
tie, zit ‘m volgens Coby in het draag-
vlak vanuit het dorp. “Dat is heel erg 
verbreed”, heeft ze in de afgelopen 
tien jaar gemerkt. Dat vindt ze dan 
ook het belangrijkste dat de com-
missie heeft weten te bereiken. “We 
wonen in zo’n fantastisch mooi na-
tuurgebied. De sprengenbeken zijn 
cultuurhistorisch enorm van belang 
voor Ugchelen. Daar moeten we zui-
nig op zijn. Dat besef draag ik graag 
over aan anderen.”
Toch stopt ze nu als lid van de com-
missie Water. Als reden geeft ze de 
‘moeizame samenwerking met de 
gemeente’. De droogte in de School-
beek en het afgesloten wandelpad 
bij de Bouwhofmolen, zijn daar sig-
nalen van. “Ik houd me liever bezig 

met positieve dingen.”
De Ugchelse blijft lid van de KNNV. 
Bij deze natuurorganisatie zit zij in 
de werkgroep Sprengen en Beken. 
In deze werkgroep houdt zij zich, sa-
men met haar collega’s, bezig met 
de jaarlijkse telling van paaiende 
beekprikken. Ook doen zij onder-
zoek naar de macrofauna (kleine 
waterdiertjes) in de Grift en in ver-
schillende sprengenbeken. En moet 
het waterschap ergens baggeren 
waar beekpriklarven aanwezig zijn, 
dan helpt Coby mee met het veilig-
stellen en opmeten van de larven 
van de zeer zeldzame beekprik.
“De samenwerking met het water-
schap en de dorpsraad is uitste-
kend”, benadrukt de vrijwilliger. Ze 
blijft dan ook gewoon meedoen met 
het onderhoud van de beken. “Veel 
te leuk om te doen.”

Tekst: Simon Haverschmidt
Foto: Nel Appelmelk

Coby Kuipers 
BEEKVRIJWILLIGER IN BEELD

Buurtbus bezorgt passagiers glimlach
“Mensen vinden het prachtig dat de 
bus weer rijdt.” Dat merkt Herman 
Geurts, vrijwillige chauffeur van de 
Buurtbus in Ugchelen. Goedgemutst 
stapt hij achter het stuur bij de halte 
van Ugchelens Belang. Daar nemen 
de chauffeurs altijd de dienst over 
van een collega-vrijwilliger. De ko-
mende drie uur brengt Herman de 
passagiers naar de stad en het stati-
on. En weer terug, naar Ugchelen of 
het ziekenhuis.
Onderweg maakt hij geregeld een 
babbeltje met de passagiers. Of hij 
speelt een beetje voor gids, en ver-
telt weetjes over Ugchelen. “Ik voel 
me altijd een beetje Joris Linssen, 
van de tv-taxi”, lacht hij. “Ik ben echt 
een mensen-mens.” Dat was dan 
ook een reden voor de 72-jarige Ug-
chelenaar om zich aan te melden als 
chauffeur.
Stipt om 13.00 uur vertrekt hij bij 
het dorpshuis. De eerste passagier 
meldt zich al snel: bij halte Heidehof 

stapt Esther Ruijgh (53) in. Met een 
grote koffer in de hand, wordt ze uit-
gezwaaid door haar moeder. Ze is 
onderweg naar het station, waar ze 
de trein pakt naar haar woonplaats 
Enschede. Voorheen maakte ze al-
tijd gebruik van stadslijn 12. “Heel fijn 
dat er nu weer een busverbinding is, 
want anders had ik met koffer en al 
naar het ziekenhuis moeten lopen. 
Ik vond het wel raar, dat zo’n heel 
dorp opeens geen busverbinding 
meer had”, zegt de oud-Ugchele-
naar. “Dat de buslijn werd opgehe-
ven, was vooral vervelend voor mijn 
moeder. Ze woont aan de Merrijken 
Aertslaan, en maakte er veel gebruik 
van. Ik regelde dan maar een pasje 
voor de taxibus. Maar toen de buurt-
bus kwam, dacht ze: oh gelukkig.”
Het is vijf over half twee, en de chauf-
feur parkeert de bus bij de halte op 
het busstation. Even een kwartiertje 
pauze. “Precies genoeg voor een 
sanitaire stop en een kopje choco-

lade in het kantinegebouwtje van de 
chauffeurs.” Over de samenwerking 
met vervoerder Keolis zegt hij: “Pri-
ma, prima! Kéurig geregeld!”
Op de terugweg reist er ook een 
passagier uit De Heeze mee. Want 
de Ugchelse buurtbus bedient ook 
deze Apeldoornse wijk. “Chauffeur, 
kunt u stoppen bij het huis met die 
nep-sneeuwpop?”, vraagt de wat 
oudere dame. “Natúúrlijk doe ik dat. 
U vraagt, wij draaien”, zegt de chauf-
feur vrolijk. Daar heeft hij helemaal 
gelijk in, want buurtbusjes mogen op 
verzoek ook buiten de haltes stop-
pen. “Kiek, hier ben ik d’r weer. Hart-
stikke mooi. Voorzichtig hè, ik ben 
geen twintig meer”, zegt de vrouw bij 
het uitstappen. “Kijk, dat is nou het 
leukste”, zegt Herman. “Mensen een 
glimlach bezorgen.” En daar gaat 
hij weer, op weg naar de volgende 
ronde.

Simon Haverschmidt

Een gouden tip voor de bewo-
ners van Ugchelen. 
Vitaliteit, de vereniging voor 
watergymnastiek, geeft in 
Malkander (in het instructie-
bad) nu meer lessen bewegen 
in warm water (32°C).  Tem-
po gericht op leeftijd 55+ . 
Ook mensen, die aangeraden 
wordt om te bewegen in warm 
water (o.a. reuma), zijn van 
harte welkom. Onder leiding 
van een sportleidster wordt in 
groepsverband in 20-25 min 
gewerkt aan uw conditie. De 
lessen duren een ½ uur en zijn 
op woensdag om 12:00, 12:30 
en 13.00 uur. Op donderdag 
om 19:30 en 20:00 uur en op 
vrijdag om 10:00 en 10:30 uur. 
Een gemiste les kan later wor-
den ingehaald. Interesse? 
Probeer een gratis proefles en 
ervaar zelf ook de gezelligheid. 
Op www.vitaliteit-apeldoorn.nl 
leest u de benodigde informa-
tie of bel Wilma Pothoven 
055-533700. Neem deze stap 
en het zal u heel erg goed 
doen.
 

Het thema van Actie Kerkba-
lans is dit jaar ‘Samen voor de 
kerk van morgen’ . Gezien de 
bijdragen die we in het afgelo-
pen jaar mochten ontvangen, 
wordt dit thema door onze ge-
meenteleden onderschreven. 

Vorig jaar gaven we aan dat 
een deel van de bijdragen 
gereserveerd wordt voor au-
dio/visuele apparatuur. We 
hebben in coronatijd gemerkt 
hoe belangrijk het is dat de 
kerkdiensten ook toegankelijk 
zijn wanneer men deze niet 
wekelijks kan bezoeken. De 
werkgroep is nog volop aan 
het zoeken naar passende ap-
paratuur, zodat de dienst nog 
beter te volgen is.  

U kunt onze kerkdiensten vol-
gen via www.kerkomroep.nl en 
YouTube (Bronkerk Ugchelen). 
Op de website www.bronkerk.
nl vindt u alle informatie over 
de Bronkerkgemeente.

Graag verwelkomen we ook 
giften als u geen lid bent. Uw 
bijdrage is van harte welkom.
We hopen op een positief  
resultaat, zodat de Bronkerk 
ook in 2022 een rol kan vervul-
len voor gemeente en samen-
leving. 

Fit blijven door te  
bewegen in warm water!

Actie Kerkbalans 2022

Coby kreeg als dank een bos bloemen van Dennis Dorman, namens 
waterschap Vallei en Veluwe.
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De boostercampagne is gelukkig heel goed op gang 
gekomen. Het tempo is hoog en steeds weer nieuwe 
leeftijdscohorten ontvangen een extra vaccinatie.  Nu is 
het tijd voor een volgende groep: onze tuinbeelden! Ze 
zijn nu écht aan de beurt, ongeacht hun leeftijd. In april 
vorig jaar hebben de meeste beelden van u hun be-
schermende vaccinaties gehad. We schreven erover in 
De Bron van april vorig jaar. Nu is het moment daar om 
ze ook hun boosterprik te geven. De nieuwe varianten 
mogen toch zeker geen vat op hen krijgen! Het buiten-
leven is ruig. Het weer in deze tijd is vochtig en koud en 
het virus krijgt alle gelegenheid om rond te gaan. Onze 
beelden staan daar onbeschermd en het is aan ons om 
hen te beschermen. We zien om naar elkaar, laten we 
ook onze geliefde beelden niet vergeten. En ook U heeft 
er plezier van: met slechts één boosterprik heeft u lan-
ger plezier van ze.

Als start van deze campagne heeft beeldendokter El-
lenbroek, samen met zijn assistent, op 5 januari jl. alle 
beelden in het openbare gebied van het dorp Ugchelen 
van een boosterprik voorzien. Dokter Ellenbroek is het 
welbekende gezicht van het BVT, het Beelden Preven-
tie Team, dat ook de gemeente Apeldoorn gevraagd en 
ongevraagd adviseert in beeldige aangelegenheden.
Zijn advies aan alle beeldenbezitters in ons dorp is om 
te gaan boosteren. 
En wel nú. “We moeten de ontwikkelingen voorblijven. 
We kunnen niet met lede ogen het verval van onze 
beelden afwachten. De stroom naar de reparatieateliers 
moet beheersbaar blijven en goede preventie is daar-
voor essentieel”, aldus Ellenbroek.

De huidige lockdown geeft u enigszins een beeld van 
de beperkingen waarmee een tuinbeeld élke dag heeft 
te maken. Een beeld kan zich al helemaal niet verplaat-
sen. Heeft nooit een verzetje dus! Nu er ook minder 
mensen buiten van beelden komen genieten is ook de 
sociale component van hun tuinleven uiterst schraal ge-
worden. Toch blijft hij standvastig!

Voor een booster, die in deze periode het meest effec-
tief is voor uw beeld, adviseert het BMT sinaasappelsap 
waarin u wat kruidnagelen heeft gekookt. U laat het 
mengsel afkoelen en kunt het lauwe sap als een infuus 
aanbrengen met een eenvoudig spuitje. “Zoals bekend 
hebben beelden geen bloedsomloop en verloopt hun in-
teractie met de buitenwereld via de huid van het beeld. 
Als u wat morst is dat dan ook geen enkele bezwaar; 
de huid van het beeld zal ook dat snel opnemen. De 
vitaliteit van uw beeld zal erdoor worden versterkt en de 
kans op bijwerkingen is uiterst gering. Daarover komt 
steeds meer informatie beschikbaar ook uit omliggende 
dorpen; het BMT houdt de vinger aan de pols om de 
ontwikkelingen nauwgezet te volgen”.

Tot slot.
Zowel sinaasappelsap als kruidnagelen zijn, ook in deze 
periode, goed verkrijgbaar bij uw lokale middenstander. 
Ze behoren tot de essentiële producten. Uiteraard!

Tekst: Nico van Dam 
Foto’s: Johan van Veen

BOOSTER VOOR GOOS
START CAMPAGNE BUITENBEELDEN

Levend Kerstverhaal
“Heeft u goed nieuws voor ons? 
“Met deze vraag gingen 160 kin-
deren, ouders en grootouders 
op pad door Ugchelen.  Vooraf 
hadden zij in de kerk te horen 
gekregen wat er precies aan 
de hand was: “De redactie van 
de Bron had te weinig tijd een 
mooie krant te maken”. Als echte 
journalisten gingen ze op zoek 
naar nieuws. Alleen waren zij 
van tevoren wel gewaarschuwd, 
er bestaat goed nieuws en nep-
nieuws. Op diverse plekken ston-
den, fietsten of wandelden de 
verspreiders van het nieuws. Bij 
de brandweer kon je horen dat 
ze soms een brand moeten blus-
sen, maar ook een keer een poes 
hadden gered uit een boom. Dat 
is zeker goed nieuws en komt in 

de Bron. De tekst stond op een 
grote sticker die je zo in de Bron 
kon plakken. Een mevrouw liet 
een echofoto zien van een baby 
in de buik. Ze zou oma worden, 
nou als dat geen goed nieuws 
is! Zo waren er nog meer mooie 
berichten: een echtpaar dat 50 
jaar is getrouwd, kinderen uit een 
AZC die voetbalschoenen kre-
gen en midwinterhoornblazers 
die het Licht aankondigen. Het 
nepnieuws was soms te mooi om 
waar te zijn. Wat te denken van 
een afvoerbuis op de Noordpool 
waarmee het smeltende ijswater 
door de aarde stroomt naar de 
woestijnen of een sticker op je 
voorhoofd zodat je geen corona 
meer krijgt. Helaas bleek ook het 
vakantiehuisje, waar iedereen 

gratis naar toe mocht, nepnieuws 
te zijn.
 
Bij terugkeer werden alle nieuws-
berichten gecontroleerd. Geluk-
kig had iedereen het goed!
Tot ieders verrassing kwam daar 
ook een engel die ons meenam 
naar een stal. Achter de kerk was 
het echte grote nieuws te horen 
en te bewonderen, de geboorte 
van Jezus. Met muziek van de 
Ugchelse muziekvereniging en 
warme chocolademelk met brow-
nies werd het daar een echt ge-
boortefeest.

Namens alle deelnemers, ieder-
een die hieraan heeft meege-

werkt, heel hartelijk bedankt l!! 

De papierschepper ontvangt zijn boosterprik.

Het nieuwe jaar is alweer een aan-
tal weken oud. Tijdens de jaarwis-
seling is het gelukkig relatief rustig 
geweest voor de politie Apeldoorn. 
Vorig jaar is de politie Apeldoorn 
gestart met een verkeersitem van 
de maand, waarbij er die maand 
extra aandacht is voor dat onder-
werp in preventieve maar voor-
al ook repressieve zin. Voor de 
maand januari is dat rijden zonder 
rijbewijs. Er wordt best nog veel 
zonder rijbewijs gereden onder an-
dere op bromfietsen en scooters. 
Ook auto’s worden bestuurd zon-
der dat de chauffeur een (geldig) 
rijbewijs heeft. Dat gebeurt meer 
dan u zou denken. Behalve rijden 
zonder rijbewijs wordt er ook veel 
gereden terwijl een rijbewijs ongel-
dig is verklaard. Een rijbewijs kan 
ongeldig verklaard worden doordat 
een bestuurder met te veel alcohol 
of drugs op heeft gereden en/of de 
cursus die je daarna moet volgen 
niet heeft gevolgd. In Nederland 
is het verplicht om een rijbewijs te 
hebben als je een motorrijtuig gaat 
besturen. Dat is natuurlijk niet voor 
niks. Naast theoretische kennis  is 
het ook belangrijk om de praktijk 
onder de knie te krijgen. 
Op een gegeven moment bereiken 
we allemaal een leeftijd (hoop ik) 
dat het rijden misschien niet meer 
zo goed gaat, om welke reden dan 
ook. Als de veiligheid in het geding 
komt, is het belangrijk dan te stop-
pen, zowel voor jezelf als voor je 
medeweggebruiker. Ik begrijp dat 
dat erg lastig kan zijn, omdat je 
een stuk vrijheid moet inleveren, 
maar veiligheid is dan toch echt 
belangrijker!
De boetebedragen van de ver-
schillende overtredingen en nog 
veel meer informatie kunt u vinden 
op de site van het CBR (Centraal 
Bureau Rijbewijzen) en de RDW 
(Rijksdienst voor het werkverkeer) 

Petra van Doorn
Twitter: polhurk

petra.van.doorn@politie.nl

Senioren Mountainbike groepje 
in Ugchelen zoekt medefietsers. 
Momenteel wordt op woensdag- 
en zaterdagmiddag gefietst.

Heb je interesse om aan te sluiten 
of een keer mee te fietsen, mail of 
bel dan even met Gerrit Angelier 
M 06 – 1855 5828, 
gerritangelier@live.com

Misschien bestaat er al een senio-
ren MTB-clubje in Ugchelen waar 
wij ons bij aan kunnen sluiten, dan 
graag ook een reactie.

Politienieuws

Senioren Mountainbike 

Goos is blij met zijn booster.
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De route van de Buurtbus 
Ugchelen wordt zo spoedig 
mogelijk uitgebreid naar De 
Bouwhof. Steeds meer men-
sen maken gebruik van de 
buslijn, die eind september 
van start ging. De Buurtbus-
vereniging Ugchelen ziet kan-
sen om nog meer dorpsbewo-
ners te bedienen.

Gemiddeld maakten 133 men-
sen per week gebruik van de 
bus. Die rijdt vanaf het station 
in Apeldoorn naar Ugchelen en 
het Gelre Ziekenhuis, en weer 
terug.  Op de vraag of de rei-
zigersaantallen voldoen aan 
de verwachtingen, antwoordt 
voorzitter Blom: “Eigenlijk wis-
ten we niet goed wat we kon-
den verwachten. We hadden 
wel ingeschat dat met name 
ouderen baat hebben bij de 
bus. Maar het is echt verba-
zingwekkend hoeveel jonge-
ren er ook gebruik van maken.”

Vrijwel alle haltes van de voor-
malige stadsbus in het dorp 
zijn hersteld, op één na: halte 
De Cloese. Blom: “We krijgen 
inderdaad veel verzoeken of 
die halte weer terug kan ke-
ren. We hopen dat dat snel 
gebeurt.”

Daarnaast wil de Buurtbus-
vereniging een extra lus door 
De Bouwhof. Voor bewoners 
uit die buurt is Markendoel, bij 
Albert Heijn, nu de dichtstbij-
zijnde halte.  Vanaf daar rijdt 
de bus in één lijn naar het 
ziekenhuis. Er zijn plannen 
om voortaan af te slaan bij de 
Bazemolenweg, en via de Me-
thusalemlaan en Klein Hattem 
weer uit te komen op de Laan 
van Westenenk.  Bij die nieu-
we route horen ook nieuwe 
haltes, bijvoorbeeld bij woon-
zorgcentrum Rumah Saya. 

Hij acht de kans zeer groot 
dat deze nieuwe route er 
gaat komen. “Wat ons betreft 
zo snel mogelijk. We zijn nog 
in overleg met de gemeen-
te Apeldoorn en vervoerder 
Keolis, die zich welwillend op-
stellen.” Wanneer de nieuwe 
haltes officieel geopend wor-
den, kan hij echter nog niet 
zeggen. De voorzitter wijst 
erop dat de buurtbus op ver-
zoek overal mag stoppen, als 
dat veilig kan. “Dus gewoon 
even een hand opsteken, mag 
ook.”

Simon Haverschmidt

Buurtbus straks door 
de Bouwhof?

 
 

We zijn in gesprek met Heleen van 
Beelen, geestelijk verzorger in Rum-
ah Saya. ‘Nee, ik ben hier geen do-
minee, ik ben er voor alle mensen, of 
zij nu een gelovige of kerkelijke ach-
tergrond hebben of niet.”  In corona-
tijd, september 2020, ging Heleen 
als geestelijke verzorger in Rumah 
Saya aan het werk. Tegelijk begon 
zij in verzorgingshuis Patria in Bus-
sum, dat deel uitmaakt van dezelfde 
organisatie, Nusantara. Hiervoor 
was ze 12 jaar gemeentepredikant 
in Bussum. Ze begon met een dag in 
de week, inmiddels 1,5 dag in ieder 
huis. Dat zegt iets over de behoefte 
van Rumah Saya iemand in huis te 
hebben die met een andere invals-
hoek de mensen benadert. ‘Ik ben 
geen zorgmedewerker, psycholoog 
of arts, maar aanvullend. Ik heb de 
tijd. Dat is het mooie van dit werk. Ik 
heb de tijd om in gesprek te gaan, 
te luisteren naar de verhalen van de 
mensen, naar hun soms traumati-
sche geschiedenis. Daarvoor moet 
je de tijd nemen, want die verhalen 
komen met flarden en in fragmen-
ten. Het vraagt behoedzaamheid 
en zorgvuldigheid want het is niet 
altijd goed een trauma op te rakelen. 
Mensen zijn soms ook moeilijk be-
reikbaar. Dan kijk ik rond in hun vaak 
volle kamer. Er staat altijd wel iets 
dat een aanknopingspunt biedt voor 
een gesprek.’ Heleen nam ooit haar 
dwarsfluit mee. De glimlach op het 
gezicht was voldoende om te zien 
dat er contact was. Naast de maan-
delijkse vieringen, waar ook vrijwilli-
gers uit Ugchelen aan meewerken, 
is er wekelijks een bezinningsmo-
ment in kleine kring rond een kaars. 
Heleen zoekt dan onderwerpen 
die dicht bij de mensen liggen, als: 
“broers en zussen”, “herfst”   of ‘ritu-
elen’. Geloof kan daarbij aan de orde 
komen. Vragen als “Waarin vind 
je vertrouwen”, “Waar hoop je op” 
maar ook een vraag als “Wat kun je 
als je oud bent betekenen”.  De be-

woners verblijven hier niet zo lang, 
het is een eindstation. Dan moet je 
in korte tijd een vertrouwensrelatie 
met iemand opbouwen. Niet ieder-
een staat daarvoor open of heeft 
daar behoefte aan. “Ik dring me niet 
op, wil er zijn als dat nodig is en loop 
dan even met hen mee in deze fase 
van hun leven. Maar weinig mensen 
vragen aan onze bewoners hoe het 
met hen gaat, er is gewoonweg vaak 
geen tijd.” Heleen heeft door veel te 
lezen zich verdiept in de geschiede-
nis van de Indische Nederlanders. 
Hun verblijf in Indonesië, de oorlog, 
de reis naar Nederland waar een 
nieuw bestaan moest worden op-
gebouwd. Het heeft hen gevormd 
en getekend tot wie ze zijn. Om hun 
verhalen te kunnen begrijpen moet 
je hun geschiedenis kennen.  Men 
is van nature vrij gesloten. “Mensen 
hebben vaak gezwegen om de nare 

gebeurtenissen niet door te geven 
aan hun kinderen. Bij de kleinkinde-
ren is vaak grote belangstelling voor 
de geschiedenis van hun grootou-
ders.” Door houding en taalgebruik 
is er vaak een distantie en het kost 
wat tijd om vertrouwen te winnen en 
bij een diepere laag te komen. 
Heleen geniet van haar werk en van 
het individuele contact. “Dit past bij 
mij, ik ben hier als een vis in het wa-
ter! Als kind hing ik al aan de lippen 
van oude mensen in het bejaarden-
huis van het dorp waar ik ben opge-
groeid. Het is fijn iets te kunnen be-
tekenen voor mensen in hun laatste 
levensjaren”. 
Met aandacht heb ik naar haar ge-
luisterd en werd me weer bewust dat 
er zoveel meer is dan de waan van 
alle dag. 

Tekst: Chris de Winter

Heleen van Beelen
IN GESPREK MET

Heleen van Beelen is Geestelijk Verzorger in Rumah Saya “Ik zorg 
voor wat leeft in het hart”

Nieuwjaarsfeest in Sprengenhof
Nieuwjaarsreceptie ’22. Dit jaar 
helaas geen toeloop van be-
zoekers, maar wel twee echte 
rasartiesten. Coördinator Hetty 
Waanders: “We hebben Duo Di-
Jon weer gevraagd. Dies Nicolai 
en John de Winter zijn al jaren-
lang graag geziene muzikanten 
op onze Nieuwjaarsreceptie en 
zo blijft het aantal bezoekers 
‘van buiten’ beperkt. De zaal –
met inachtneming van de 1,5 
meter- zit helemaal vol! En wat 
is het een feest geworden!”Een 
van oorsprong Ierse bewoonster 

wordt geraakt door het Engel-
se lied “Silver Threads”. Dit lied 
gaat over het ouder worden, ont-
roerd zingt zij dit lied helemaal 
feilloos mee! Al voor de borrel 
wordt er enthousiast geklapt en 
meegezongen en wordt er met 
volle teugen genoten. Zowel be-
woners als medewerkers gaan 
–zij het op afstand- dansend het 
nieuwe jaar in. Manager Anneke 
Aukes brengt een toast uit op 
2022 en na een verzoekje om 
Amsterdamse liedjes zit de sfeer 
er helemaal goed in. Er ontstaat 

door de 1,5 meter ’n heel lange 
“Corona-polonaise” Wanneer 
John het laatste lied heeft gezon-
gen en er tijdens zijn slotwoord 
om een toegift wordt gevraagd, 
gaat, terwijl “de woonboot” bin-
nen vaart, iedereen helemaal los 
en blijft het nog lang superge-
zellig. Met complimenten en een 
groot applaus voor Duo DiJon 
zijn we dankbaar dat we, juist 
in deze lastige lockdowntijd, de 
bewoners blij en vrolijk hebben 
kunnen maken met zo’n prachtig 
Nieuwjaarsfeest! 
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Als u deze Triangel leest is er 
al bijna een maand voorbij van 
2022, de 59e jaargang van de 
Bron. Ik hoop dat uw goede 
voornemens nog steeds stand-
houden. Ook ik heb al veel 
‘goede en gezonde wensen 
uitgedeeld’, u waarschijnlijk 
ook. En die wensen hebben 
we hard nodig in wat ik maar 
even gemakshalve een ‘nieuw 
coronajaar’ noem en waarin 
waarschijnlijk vele virusva-
rianten op ons afkomen. Ze 
dwingen u en mij om keuzes te 
maken: voor of tegen, positief 
of negatief.
Als ik het coronawoordenboek 
(jaja, dat bestaat echt!) 
opensla dan zie ik allerlei nieu-
we woorden die in de afgelo-
pen twee jaar zijn ontstaan, 
waar ik positief of negatief mee 
aan de haal kan gaan.
Neem bijvoorbeeld het woord 
anti-vaccin. Ik hoop dat er een 
vaccin wordt ontwikkeld dat 
het virus van polarisatie, ego-
isme en zelfbeklag kan indam-
men zodat er een samenleving 
ontstaat waarin mensen wel op 
elkaar betrokken zijn.
En als door de lobbyisten tot 
vervelens toe het ‘zelfbeklag-
virus’ wordt verspreid in de 
zogenaamde ‘tok’shows, dan 
hoop ik dat er een boosterprik 
voor deze overmatig klaag-
ziekte zal worden toegediend 
van het nieuwe vaccin.
En dan de zelftest op polari-
satie. Bij een positieve uitslag 
wordt ook hier een boosterprik 
toegediend en wordt de digita-
le quarantainetijd verdubbeld. 
Even geen Twitter of Facebook 
om verder te polariseren.
Er zullen in het komende jaar 
ongetwijfeld weer nieuwe 
woorden en begrippen toe-
gevoegd worden aan het co-
ronawoordenboek. Ik hoop dat 
die meer positivisme uit zullen 
stralen. Wat dat betreft had ik 
zelf graag de slogan van een 
bekende loterij bedacht voor 
het komende jaar: ‘Wij hel-
pen de natuur, de natuur helpt 
ons’...of wordt het met een 
nieuw anti-vaccin: ‘Wij helpen 
het virus om zeep, het virus 
helpt ons...?’
Het nieuwe vaccin: Blijf bij de 
bron, lees de Bron.

Een nieuw vaccin

 
 

Rijp voor Knarrenhof
OOK UGCHELEN

Wat is het toch heerlijk wonen in Ugchelen! Daaruit wil 
je door leeftijdsbeperkingen of andere omstandigheden 
toch niet vertrekken! Maar ook in Ugchelen bestaat het 
probleem van een te beperkt aanbod van geschikte wo-
ningen voor vitale senioren met een verhuiswens. Zij 
houden daardoor vaak noodgedwongen woningen bezet 
met veel ruimte waarin gezinnen zouden kunnen wonen. 
Maar er zijn te weinig alternatieven in hun omgeving. 
In de media verschijnen de laatste tijd veel berichten over 
dat grote woningtekort in het algemeen en de grote uitda-
gingen wat dat betreft voor het nieuwe kabinet. Maar een 
reactie daarop is niet simpel. Zeker niet in Ugchelen waar 
veel vitale senioren wonen, die daar graag zouden willen 
blijven wonen. Natuurlijk wordt er in Ugchelen wel ge-
bouwd, ook voor senioren, maar de belangstelling voor 
appartementen en kleinere woningen is vele malen gro-
ter dan het aanbod daarvan. Meestal bouwen ontwikke-
laars woningen voor doelgroepen. Woningbouwvereni-
gingen doen dat ook, maar tegenwoordig mondjesmaat. 
En de gemeente beschikt over te weinig mogelijkheden 
om daar concreet invulling aan te kunnen geven. Dat 
betekent, dat particulieren mogelijk beter zelf collectief 
initiatieven kunnen ontplooien om geschikte woningen 
te bouwen. Het grote probleem is echter dat bouwgrond 
niet ruimschoots voorhanden is. Dus die particulieren 
zullen wel met de gemeentes, woningbouwverenigingen 
en projectontwikkelaars in gesprek moeten. In de media 
verschijnen de laatste tijd ook wel programma’s en artike-
len over deze problematiek en de mogelijke oplossingen 
daarvoor. Een van die aansprekende oplossingen zou 
kunnen zijn het ontwikkelen van z.g. knarrenhofjes door 
particulieren. Dat zijn eigenlijk hofjes van vroeger met het 
gemak van het heden. Er bestaat zelfs een organisatie 

die dat soort collectieve initiatieven kan ondersteunen. 
Het is dus zaak dat een werkgroep opgezet wordt, die 
een initiatief ontwikkelt voor mogelijkheden tot bouw in 
Ugchelen of omgeving van geschikte woningen. In dit 
geval voor een complex voor vitale senioren, ofwel een 
knarrenhof. Er zijn al vier gemeenten waarin een knar-
renhof is gerealiseerd en in nog eens vier gemeentes 
wordt binnen twee jaar zo’n project gerealiseerd. Lande-
lijk bestaan er zelfs al veel groepen die aan het denken 
zijn over dit soort woonvormen. In Apeldoorn zijn er bij-
voorbeeld al meer dan 200 belangstellenden.
Door het verdwijnen van verzorgingshuizen (die niet 
meer van deze tijd zijn), de steeds grotere nadruk op 
mantelzorg en de almaar stijgende zorgkosten, lijkt een 
knarrenhof een prima alternatief. Bijkomend probleempje 
is wel, dat het minstens vijf jaar duurt om zo’n project te 
verwezenlijken! Uiteraard betekent dat, dat je de indeling 
van woningen zelf kunt bepalen en dat er geen verplichte 
activiteiten opgedrongen kunnen worden. Wel word je in 
zo’n hofje geacht om te kijken naar je medebewoners. 
Hofjes worden ontworpen om onafhankelijk en zelfstan-
dig te kunnen leven. We vergrijzen allemaal. Mogelijk is 
het een goed idee om zo’n project voor 60-plussers in 
Ugchelen in gang te zetten. Daarvoor zouden belangstel-
lenden zich moeten verenigen in een werkgroep om de 
eerste stappen te zetten. Uiteraard voorlopig nog geheel 
vrijblijvend. In elk geval wordt daarvoor een e-mailadres 
geopend. Wilt u meedenken (Zeker als u een geschikte 
locatie zou weten!)? Reageer naar 
hofvanugchelen@gmail.com 
Uitgebreide informatie vindt u op: www.knarrenhof.nl

Theo Tomassen

Huis en hypotheek,  wijzigingen in 2022
Ook dit jaar zijn er veranderingen op 
het gebied van huis en hypotheek. 
Hieronder 10 relevante wijzigingen 
voor  (toekomstige) huiseigenaren

1. NHG-grens verder omhoog
Een lening met Nationale Hypo-
theekgarantie (NHG) is gunstig. Je 
geniet van rentevoordeel en hebt 
een vangnet voor vervelende ge-
beurtenissen. De NHG-grens wordt 
verhoogd naar € 355.000. 

2. WOZ-waarde
De verwachting is dat de WOZ-waar-
de met gemiddeld 9% oploopt. Dat 
kan leiden tot lastenverzwaringen, 
want de WOZ-waarde dient als 
grondslag voor allerlei belastingen.

3. Hypotheekrenteaftrek gaat ver-
der omlaag
Het max. percentage waartegen je 
de hypotheekrente mag aftrekken, 
gaat omlaag naar 40%. Het ei-
genwoningforfait gaat iets omlaag, 
maar omdat de WOZ-waarde fors 
is opgelopen, is het de vraag of je 
daarvan profiteert.

4. Maximale hypotheek 
De waarde van het huis mag je 
100% financieren met een hypo-

theek. Andere kosten, zoals de 
overdrachtsbelasting, makelaars- 
en notariskosten, moet je dus zelf 
financieren.

5. Subsidie voor verduurzaming
Heb je plannen om je woning te 
verduurzamen? Met de investe-
ringssubsidie duurzame energie en 
energiebesparing (ISDE) kun je als 
woningeigenaar subsidie aanvra-
gen.  

6. Meer lenen bij energieneutraal 
huis
Voor energiebesparende maatrege-
len mag je extra lenen. Voorwaarde 
is wel dat de energiebesparende 
maatregelen moeten worden terug-
verdiend tijdens de looptijd van de 
hypotheek. 

7. Private lease geregistreerd in 
BKR
Wanneer je een private leaseauto 
hebt, wordt 65% van het bedrag 
geregistreerd in het BKR-register. 
De overige 35% wordt gezien als 
servicekosten en niet geregistreerd 
en vanaf 1 april 2022 wordt het hele 
leasebedrag ingeschreven. Het ge-
volg is dat je minder kunt lenen.

8. Overdrachtsbelasting bij on-
voorziene omstandigheden
Soms wil je een woning kopen voor 
eigen gebruik, waarvan je later toch 
vanaf ziet door onvoorziene om-
standigheden. Je betaalt dan geen 
2% overdrachtsbelasting maar 8%. 

9. Energierekening hoger 
Voorlopig blijven de energieprij-
zen erg hoog. De energiebelasting 
wordt daarom verlaagd. Doordat de 
energieprijzen flink zijn gestegen, 
zul je in totaal meer kwijt zijn aan 
energie.

10. Energielabel 
Ga je je huis verkopen? Vraag dan 
zo snel mogelijk een energielabel 
aan. Voordat je huis op Funda komt, 
moet deze al voorzien zijn van een 
energielabel. 

Contact
Wil je meer weten over deze wijzi-
gingen of heb je andere vragen? 
Neem contact op, we helpen je 
graag op weg. 
Buurman Makelaardij, Arnhemse-
weg 117, 7331 BE Apeldoorn. 
Bel ons via 055-5332915 of kijk op 
onze website: www.buurman.nl. 
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