
 

Aan het eind van het bizarre jaar 2020 een terugblik vanuit UB en een 

wens voor het komende jaar 

 

De vereniging Ugchelen Belang en allen die er betrokken bij zijn en 

waren begonnen vol goede moed aan het jaar. De goed bezochte 

nieuwjaarsreceptie in het Dorpshuis, waar we elkaar de hand konden 

schudden bij een drankje en hapje, is de traditionele eerste 

bijeenkomst / festiviteit van het nieuwe kalenderjaar. Na wat 

toespraken, geklets en gelach werd dan de winnaar van de Dorpsprijs 

bekend gemaakt. De muziekvereniging was dit keer de winnaar en ze 

mochten samen de prijs in ontvangst nemen op het podium. 

 

In het bestuur van UB, dat toen gelukkig weer uit 7 mensen bestond, en 

de verschillende commissies werd vergaderd en gepland voor alle leuke 

en mooie festiviteiten die op stapel stonden in 2020, waaronder 75 jaar 

bevrijding. De realiteit haalde ons helaas in met Covid en de 

nieuwjaarsreceptie was dan ook meteen het laatste grote evenement van 

2020 … 

Je kunt met z’n allen nog zo hard willen, maar de gezondheid staat 

altijd voorop en we werden als vereniging en als dorpshuis ook door de 

wetgever flink beperkt. Sluiting horeca verplicht door de overheid, 

beperkingen in samenkomsten. Onduidelijkheden over de status van ons 

dorpshuis, mogen we nu wel of niet gebruik maken van de ruimtes, met 

mogelijk hoge boetes in het verschiet. Nu het dorpshuis verplicht dicht 

moest merk je pas hoe belangrijk zo'n dorpshuis voor Ugchelen is. Geen 

zingen, geen muziek, geen koersbal en geen vergaderingen of toneel, 

niets mocht meer in het voorjaar. De evenementen moesten worden 

afgelast en er kwam stilte, eenzaamheid en sociaal gemis. 

 

Ondanks of misschien versterkt door de ellende van Corona en de 

maatregelen van de overheid, viel ons op hoe sterk de banden in 

Ugchelen zijn. Muziek werd er gemaakt bij de verzorgingshuizen voor de 

dorpsgenoten die niet naar buiten mochten. We hielpen elkaar met 

boodschappen doen en probeerden elkaar een hart onder de riem te steken 

voor zover contact kon en mocht. 

De zomer kwam, er mocht weer iets meer en we zochten elkaar meteen weer 

op. We hadden elkaar weer van alles te vertellen, een praatje in de 

tuin of even gezellig bijkletsen op het mooie terras bij Toon en Gon 

achter. Knuffelen mocht nog niet maar wat waren we blij dat we weer 

sociaal met elkaar konden zijn op anderhalve meter, dat dan nog wel. 

 

De tweede golf kwam en weer werden we beperkt in onze vrijheid en 

sociale contacten. We hoopten nog op iets van  sociale ruimte voor de 

komende feestdagen, zodat we in ieder geval met de mensen die ons lief 

zijn het kerstfeest kunnen vieren en het jaar uit kunnen luiden. 

Maar ook dat bleek in 2020 nauwelijks te kunnen. 

 

Laten we hopen dat er in 2021 weer ruimte komt voor de activiteiten die 

het leven hier in Ugchelen zo prettig maken. 

 

 

 


