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Knuffelen onder één hoedje,
mondkapje verplicht
De medewerkers van De Bron wensen alle Ugchelenaren fijne
kerstdagen en een voorspoedig 2021.
We hopen ook in het komende jaar, juist in coronatijd, via De Bron u
op de hoogte te houden van het lokale Ugchelse nieuws. We hebben
ervaren dat u dit als lezer in de afgelopen tijd hebt gewaardeerd. We
hopen dit voort te zetten in 2021.
Warner Bruins (vz. Redactieteam De Bron)
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Kerkdiensten

De Bron in 2021
Deze Kerstbron is de laatste Bron
van 2020. De nieuwe Bron verschijnt in januari 2021 voor het
eerst op woensdag 13 januari. Als
u als adverteerder of redactioneel
copy in wilt leveren dan kan dat tot
en met 4 januari 19.00 uur. Het is
kort dag, maar de moeite waard
om op tijd de copy in te leveren.
Een goed begin is het halve werk.

UIT DE BIJBEL
wo 16 dec.
Haggai 2:10-23
do 17 dec.
Jesaja 50:1-3
vrij 18 dec.
Jesaja 50:4-11
za 19 dec.
Psalm 132
zo 20 dec. 4e zo Advent
Jesaja 51:1-8
ma 21 dec.
Jesaja 51:9-16
di 22 dec.
Jesaja 51:17-23
wo 23 dec.
Jesaja 52:1-6
do 24 dec. Kerstnacht
Psalm 2
vrij 25 dec. Eerste Kerstdag
Jesaja 52:7-12
za 26 dec. Tweede Kerstdag
Jesaja 52:13-15
zo 27 dec.
Jesaja 53:1-6
ma 28 dec.
Jesaja 53:7-12
di 29 dec.
Jesaja 54:1-5
wo 30 dec.
Jesaja 54:6-10
do 31 dec.
Jesaja 54:11-17
vrij 1 jan. Nieuwjaar
Psalm 8
za 2 jan.
Genesis 11:10-32
zo 3 jan.
Genesis 12:1-9
ma 4 jan.
Genesis 12:10-20
di 5 jan.
Genesis 13:1-18
wo 6 jan.
Genesis 14:1-12
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Er mogen met een beperkt aantal mensen kerkdiensten worden
gehouden. Voor het bijwonen van
een dienst in de Bronkerk moet
u zich vooraf – liefst vóór vrijdag
12.00 uur – aanmelden via www.
meevieren.nl/bronkerkugchelen
of tel. 06-10917060.
De kerkdiensten in de Bronkerk
zullen ook via www.kerkomroep.
nl digitaal te beluisteren zijn.
Raadpleeg de website van de
Bronkerk (www.bronkerk.nl/” )
voor actualiteiten. Wat betreft de
Emmausparochie is het verstandig om de website (http://www.
emmaus-apeldoorn.nl/agenda/)
te raadplegen. De vieringen zijn
veelal online te volgen. Voor sommige diensten kunt u (max 30 personen) zich ook aanmelden via
http://www.emmaus-apeldoorn.nl/
reserveren-voor-een-kerkdienst/.
Voor alle diensten: “AANMELDEN” zoals hierboven vermeld. ”
Zaterdag 19 december
ONZE LIEVE VROUWEKERK,
Hoofdstraat 18, Apeldoorn.
16.30 uur: Eucharistieviering,
pastor Sebastian en diaken Dashorst m.m.v. Cantor.
Zondag 20 december,
4de adventszondag.
BRONKERK
10.00 uur: ds. A van der Hart.
M.m.v. Esther van Turnhout.
16.00 uur: Feestje in de Kerk
ONZE LIEVE VROUWEKERK.
10.00 uur: Eucharistieviering,
pastor Sebastian en diaken Dashorst m.m.v. Credo cantores.

Hoe laat jij je licht schijnen in deze donkere tijd?
M.m.v. blaasensemble.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
9.00 uur: Eucharistieviering, pastor Sebastian, m.m.v. Joko Trees,
Credo, Sostenuto.
12.00 uur: Eucharistieviering,
pastor Sebastian, m.m.v. Lucente.

Op weg naar Kerst
Het is donker in de straten.
Ja, de lichtjes branden weer,
maar hoewel er carols klinken,
voelt het anders deze keer.
Want de sfeer is meer gespannen, mensen zijn wat prikkelbaar. Over de verlichte straten
ligt de schaduw van dit jaar.
Het is donker in de hoofden
en het hart voelt zich verward.
We zijn moe van de getallen,
want die dalen nog niet hard.
Kerstfeest is een feest van samen. Maar juist dat is een gevaar, Kunnen we het licht wel
vinden en het delen met elkaar?

Donderdag 24 december,
kerstavond.
Omdat we niet allemaal naar de
Bronkerk kunnen komen: niet getreurd! We vieren Kerst aan huis
tussen 19.00 en 21.00 uur bij de
mensen die zich hiervoor hebben
opgegeven! Heeft u zich niet opgegeven? Houd dan de website
bronkerk.nl in de gaten om te
weten hoe u via internet de nacht
van het licht toch mee kan vieren.

Toch kan Kerst juist nu vertellen
dat een wending klein begint,
Dat de duisternis voorbijgaat
en het licht het straks weer wint.
Juist de hoop kan ons verbinden, ook op afstand van elkaar.
Met elk sprankje hoop dat oplicht, wordt het toch een feest
dit jaar.

BRONKERK
19.00 uur: ds. A. R. Davelaar.
ONZE LIEVE VROUWEKERK.
19.00 uur: Eucharistieviering,
pastoor Hermens, m.m.v. Joko
Trees, Credo, Sostenuto.
23.30 uur: Eucharistieviering,
pastoor Hermens en Diaken Dashorst, m.m.v. Joko Trees, Credo,
Sostenuto.

Zaterdag 26 december,
2e kerstdag.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering,
pastor Sebastian en diaken Dashorst.

Vrijdag 25 december,
1ste kerstdag.
BRONKERK
10.00 uur: ds. E. van Iperen.

Greet Brokerhof-van der Waa

Zondag 27 december
BRONKERK
10.00 uur: ds. A. van der Hart en
dhr. B. Brink.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering,
pastoor Hermens, Cantor.

Donderdag 31 december,
oudjaarsdag.
BRONKERK
Oudejaarsviering - DIGITAAL
ONZE LIEVE VROUWEKERK
19.00 uur: Eucharistieviering,
pastoor Hermens, Samenzang.
Vrijdag 1 januari,
nieuwjaarsdag.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering,
pastor Sebastian en diaken Dashorst, Cantor.
Zaterdag 2 januari
ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur: Eucharistieviering,
pastoor Hermens.
Zondag 3 januari (Epifanie).
BRONKERK
10.00 uur: ds. E. van Iperen, bevestiging ambtsdragers.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering,
pastoor Hermens, Credo.
Zaterdag 9 januari
ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur: Eucharistieviering,
pastor Sebastian.
Zondag 10 januari
BRONKERK
10.00 uur: ds. R. Davelaar.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering,
pastor Sebastian, Gregoriaans.
UIT DE BIJBEL
Zondag 20 december
4e Adventszondag
Een hartelijk welkom voor Ds.
Anja van der Hart en voor Esther
van Turnhout Zij zal een lied zingen. In de kerk waar de muren
vol hangen met grijs en grauw
nieuws uit de krant, en hopelijk
ook met goed-nieuwsberichten
die u daar intussen zelf hebt opgehangen, steken we de vierde
adventskaars aan. En we vervolgen ons adventsproject “Op zoek
naar goed nieuws”. We lezen
Lucas 1:26-28. God zendt de en-
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Vervolg vieringen
gel Gabriël met goed nieuws naar
Nazareth in Galilea. Maria zal een
kindje krijgen, dat ze Jezus moet
noemen, Gods Zoon. De engel
vertelt ook dat de oude Elizabet
een kindje krijgt.
Diaconie collecte: Eigen diaconie
Uitgangscollecte: Voedselbank.
Kindernevendienst voor alle groepen.
Donderdag 24 december,
kerstavond
Ds Regina Davelaar is vanavond
onze voorganger samen met
liedjesbezorger Maud Wilms. We
vieren de kerstavond niet zoals
andere jaren in de kerk, maar komen bij de mensen aan huis. Voor
de deur, op afstand bij een kaars
wordt een lied, een gedicht of iets
anders gebracht. Via bronkerk.nl
kunnen ook mensen die niet meedoen, toch iets van de nacht van
het licht meemaken.
Vrijdag 25 december
1e kerstdag
Vandaag gaat onze predikant ds.
Eline van Iperen voor. De plaatsen in de kerk zijn deze ochtend
allereerst bestemd oor mensen
voor wie het bijwonen van de
dienst het enige uitje is op kerst.
Zij zijn de speciale genodigden
om het goede nieuws van de geboorte van de Heer mee te vieren,

net zoals de herders de speciale genodigden waren om op
kraamvisite in de stal te komen.
Als er na 17 december nog plaatsen te vergeven zijn, kan vanaf
vrijdag 18 december via www.
meevieren.nl ingetekend worden.
We blikken in deze dienst terug op
het Adventsproject “Op zoek naar
goed nieuws” en lezen het goede
nieuws dat God zelf te vertellen
heeft op Kerst.
Lucas 2:1-20

Alleen Scrabbelen
Het spelletje Scrabbel kan je ook
alleen spelen. Zeker in de komende tijd kan het iets zijn om het alleen zijn te verzachten. Het komt
er in deze variant op neer dat je
alleen woorden mag vormen die
passen bij een vooraf gesteld
thema. Stel dat je Kerst kiest,
dan zijn woorden als bal, engel,
lichtjes, sneeuw en lied goedgekeurde woorden. Omdat je zelf
de scheidsrechter bent, kom je er
altijd uit. Je kunt ook kiezen om de
woorden te vormen die de eigenschappen en herinneringen aan
een geliefde weergeven: lief, leuk,
trouw en zorgzaam. Er zijn veel
mogelijkheden, het is het proberen waard.

Diaconie collecte: Eigen diaconie
Uitgangscollecte: Voedselbank.
Kindernevendienst voor alle groepen.
Zondag 27 december
Ds. Anja van der Hart en Bert
Brink verzorgen de “Preek van
de leek” dienst. We lezen Lukas
2: 33-40: Jozef en Maria zijn met
hun kindje Jezus in de tempel.
Daar ontmoeten ze Simeon en
Hanna. Wat zijn deze mensen blij
om Jezus te zien!
Diaconie collecte: Eigen diaconie
Uitgangscollecte: Voedselbank.
Kindernevendienst voor alle groepen.
Donderdag 31 december
Evenals afgelopen jaren is de viering van vandaag voorbereid en
in handen van de Werkgroep Vieren. We sluiten het oude jaar af en
kijken vol vertrouwen het nieuwe
jaar tegemoet. De viering is niet
in de kerk, maar wordt vooraf opgenomen. U kunt op een door uw
gewenst moment naar de viering
luisteren via Kerkomroep.nl. In de
Digitale Nieuwsbrief kunt u lezen
vanaf welk moment de opname
beschikbaar is.
Zondag 3 januari
Opnieuw een feestelijke viering.
Onze voorganger is ds. Eline van

Iperen. Er mogen nieuwe ambtsdragers bevestigd worden.Op
deze zondag staat Matteüs 2:1-12
centraal: Wijze mannen uit een ver
land zijn op zoek naar een pasgeboren koningskind. Het verhaal
van vandaag volgt op het verhaal
over de geboorte van Jezus.
Diaconie collecte: Eigen diaconie
Uitgangscollecte: Stichting Present. Kindernevendienst voor alle
groepen.
Zondag 10 januari
Ds. Regina Davelaar is onze predikant
Uit KIND EN ZONDAG: We lezen
vandaag Marcus 1: 1-11. In dit
Bijbelgedeelte lezen we over Johannes de Doper en hoe hij Jezus
in de rivier de Jordaan doopt. En
dan daalt er een duif neer, waarmee God laat weten dat Jezus zijn
zoon is!
Diaconie collecte: Eigen diaconie
Uitgangscollecte:
Stichting
Present. Kindernevendienst voor
alle groepen.
BEREIKBAARHEID PREDIKANTEN
Ds. Regina Davelaar: bij voorkeur
op maandag, dinsdag en donderdag - 06 12837524
Ds. Eline van Iperen: bij voorkeur
’s morgens op maandag tot en
met vrijdag - 055 8438214.

WIJ GEDENKEN

Dirk Johannes Hermanus de Vries
Dick werd op 2 februari 1930 geboren te Valburg in de Betuwe, hij
had nog een zus en een broer. Dick heeft een gelukkige jeugd gehad.
Na de HBS was Dick werkzaam bij het instituut voor veredelde
landbouwgewassen in Wageningen, en als leider van een jongerengroep in Appelscha.
Na de politieopleiding in Den Haag, werd hij in 1953 beëdigd als
agent. Hij werd geplaatst in Arnhem. Dick is in 1954 getrouwd met
zijn grote liefde Tiny
In Arnhem werd zoon Hans geboren, later werd Dick met gezin
overgeplaatst naar Garderen, daar werd dochter Elly geboren.
Dick vond zelf eigenlijk dat hij niet voor politieagent in de wieg was
gelegd, dus solliciteerde hij als verzekeringsinspecteur, een beroep
wat beter bij hem paste en waar hij veel voldoening aan beleefde.
Het gezin heeft ook nog in Ermelo gewoond, daar zijn Hans en Elly
uitgevlogen, ze trouwden en kregen kinderen
Dick en Tiny genoten erg van hun kleinkinderen, verhuisden er zelfs
voor naar Apeldoorn.
In 1998 overleed Tiny en moest Dick alleen verder, een verdrietige
periode.
Dick ging verder met zijn leven, hij was er de man niet naar om
alleen te blijven en na enige tijd ontmoette hij Dinie. Samen hebben ze mooie momenten kunnen delen en leuke uitstapjes kunnen
maken.
Dick was een mensenmens en hij had veel gevoel voor taal, wat je
terug kon horen en lezen in preken, speeches, brieven en gedichten,

De laatste jaren heeft Dick in Mandala gewoond, hij werd minder
goed ter been en werd slechtziend, hij liet zich daardoor niet ontmoedigen, hij haalde uit het leven wat erin zat en hij bleef zich inzetten voor zijn medemens, was zeer betrokken bij het welzijn van andere senioren klom regelmatig in de pen om iets gedaan te krijgen.
Ook schafte hij een scootmobiel aan en om er op uit te gaan organiseerde hij scootmobiel tochten
Vorig jaar mocht Dick zijn 90 ste verjaardag vieren heeft dit uitgebreid gedaan
Dick wilde wel 100 worden maar het covidvirus kwam ertussen, 23
november is Dick aan de gevolgen daarvan overleden.
Vanwege de coronamaatregelen hebben we Dick zaterdag 28 november in besloten kring begraven.
Tijdens de dankdienst voor zijn leven stond de zin “Gods liefde is nu
voor altijd om je heen” centraal.
Dick schreef deze zin in het afscheidsgedicht wat hij schreef voor
zijn geliefde Tiny,
Hij had het rotsvaste geloof dat hij haar weer zou zien.
Dick preekte wel op de camping in Zeewolde en deed weekopeningen in woonzorgcentrum Sprengenhof in Ugchelen, in zijn overdenkingen getuigde hij van de Liefde van onze Heer..
Wij mochten hem uit handen geven en overdragen in Zijn handen,
waar hij in alle liefde geborgen zal zijn. Wij mogen erop vertrouwen
dat Gods liefde nu voor altijd om Dick heen is.
Marijke van der Roest

DE BRON 16-12-2020

6

DE BRON 16-12-2020

7

OVERWEGING

Nacht van het Licht
Laatste kans! Geef je op voor
de Nacht van het Licht!
Een trompettist die Stille nacht
speelt in je eigen tuin. Iemand
die bij je aanbelt met goed
nieuws in de vorm van een gedicht. Kinderstemmen die de
vreugde van Kerst verklanken.
Het gaat prachtig worden! Vergeet niet je stoel, je kaarsen
en misschien wel een vuurkorf
klaar te zetten.
Wil je dit ook meemaken? Geef je dan nu
op bij Regina Davelaar,
predikantrd@bronkerk.nl,
06-12837524. Het opgeven
is verlengd en kan nog tot 20
december. We zijn nog op zoek
naar kinderen die het leuk vinden
om een lied in te studeren op 24
december om 10:00 in de
Bronkerk en die ’s avonds tussen 19:00 en 20:00 een aantal adressen willen bezoeken.
Dus heb je kinderen die houden van zingen, geef ze op via
Maud, 06-42151866 of Regina
predikantrd@bronkerk.nl,
06-12837524.
We kijken er erg naar uit!
Regina Davelaar,
predikant Bronkerk
Liedjesbezorger Maud Wilms

Blijf in mijn liefde
Dat is de oproep die in 2021
centraal staat tijdens de Week
van gebed voor eenheid van
christenen. Het is een oproep
van Jezus Christus zelf uit het
evangelie volgens Johannes.
Jezus zei tegen zijn discipelen:
‘Blijf in mijn liefde en je zult veel
vrucht dragen.’ Hij gebruikt het
de beeld van de wijnstok. Jezus
is wijnstok en God de wijnbouwer. Die snoeit ons en maakt
ons heel, zodat wij hem kunnen
eren en vrucht dragen. Vrucht
die zichtbaar wordt in eenheid.
De Oecumenische Stuurgroep
Ugchelen nodigt u van harte
uit voor de oecumenische
viering aan het begin van de
week van gebed voor de eenheid op zondag 17 januari 2021
om 10.00 uur in de Bronkerk
te Ugchelen. De voorgangers
zijn
ds.
Regina
Davelaar
en
dhr.
Gerard
Disberg.
Aanmelden voor deze viering
kan
via
www.meevieren.nl/
bronkerkugchelen.

ALLES IS ANDERS, OOK KERST
Alles is anders dit jaar. Dat
geldt zeker voor het Kerstfeest.
Kerst, het geboortefeest van
het Christuskind, ervaren we
vooral als een familiefeest. Een
feest waarin we graag met elkaar eten, elkaar knuffelen en
omhelzen en van elkaars gezelschap genieten. Velen van ons
bezoeken de kerstnachtdienst.
En dat gaat allemaal niet door
dit jaar. Gelukkig zijn mensen
creatief en bedenken hoe zij in
deze corona-tijd toch invulling
kunnen geven aan kerst. Denk
maar aan de ‘Nacht van het
Licht’ komende kerstnacht. Er
is geen viering in de Bronkerk,
maar mensen van de Bronkerk
komen naar u toe bij u thuis. En
er zullen kerstliederen klinken.
Kerstliederen! Het doet me denken aan mijn
tijd als geestelijk verzorger in het ziekenhuis.
Vlak voor kerst bezocht ik een oude dame, die
met kerst niet naar huis mocht. Ze keek me aan
met grote, lieve ogen. Ik had geen idee of wat
ik zei wel tot haar doordrong. Met woorden kon
zij geen gesprek voeren. Toen zei de aanwezige
verpleegkundige tegen mij: “Oh, maar mevrouw
kan wel liedjes zingen hoor!” Met z’n drieën zijn
wij liedjes van vroeger gaan zingen. Bij het inzetten van ‘Stille nacht, heilige nacht’ brak een
grote glimlach door op haar gezicht en ze zong
alle coupletten mee.
Wat een les voor mij! Misschien denken we soms:
zijn die liedjes niet wat sentimenteel… Ja, misschien. En toch, wat een troost, bemoediging en
houvast kunnen mensen er in vinden. En zomaar,
onverwacht, mocht ik daar wat van zien.
Kerst is anders dit jaar, maar dat verhaal, dat
eeuwenoude kerstverhaal is altijd hetzelfde. De

man en de vrouw, het kindje, de dieren, schapen,
een os en een ezel, zo vertrouwd. Net als herders, wijzen uit het oosten en engelen. Weet u
wat er ook altijd is…een groot Licht. Dat is het
allereerste begin van het verhaal. Het Licht wordt
als eerste gezien door de wijzen uit het Oosten.
Mensen volgen het Licht. Het roept je als het
ware om ‘op weg te gaan’ naar iets dat je niet
mag missen, waarvan je op de hoogte moet zijn.
Iets dat jouw leven misschien wel beïnvloedt, dat
helpt om een probleem op te lossen, perspectief
te zien, het weer ‘te zien zitten’. Een groot Licht…
dat maakt… dat jij de gebeurtenissen in je leven
anders kunt gaan zien en ervaren. Een Licht dat
hoop geeft en bemoedigt. Dat gebeurde bij de
herders, bij de wijzen uit het oosten, bij Maria en
bij Jozef. Is het toeval dat we dit verhaal blijven
vertellen, dat we er nog steeds naar luisteren
en…dat iedereen het kent, kinderen en volwassenen, mensen over heel de wereld? Fijne Kerstdagen!
Anja van der Hart
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NIEUWS VAN DE DORPSRAAD

Ugchelen Bloeit! in winterrust

Agenda
DECEMBER 2020
22 december:
Besloten bestuursvergadering Dorpsraad (extra)
JANUARI 2021
19 januari:

Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

FEBRUARI 2021
16 februari:
Besloten bestuursvergadering Dorpsraad
MAART 2021
16 maart:		

Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

APRIL 2021
20 april: 		

Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

MEI 2021
18 mei: 		

Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

JUNI 2021
15 Juni:		

Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

De activiteiten van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen worden voor verslaglegging veelvuldig op beeldmateriaal vastgelegd. Indien u deelneemt
aan of aanwezig bent bij deze activiteiten, geeft u de vereniging op grond
van de AVG toestemming voor het maken van foto’s en filmbeelden en
voor het gebruik, publicatie en de opslag daarvan.

WELBEVINDEN OUDERE DORPSGENOTEN

Hoe gaat het met u?
Dat is de vraag die we de afgelopen weken hebben gesteld aan veel
oudere bewoners in ons dorp.
Mee Veluwe, Stimenz en de Dorpsraad Ugchelen/Het Noaberschap
hebben samen het plan opgevat om met u in gesprek te gaan over uw
welbevinden, met name in deze vreemde coronatijd. We hebben aangebeld en spraken in het bijzonder over zaken als sociale contacten,
mobiliteit en de impact van corona op uw leven. We hebben een brief
achtergelaten met contactgegevens.
Oogst van dit jaar: twee appels!
De ‘Ugchelen Bloeit”-tuin op de hoek van Bogaardslaan en de
Hulkestein is gereed voor de winter. De dahlia’s zijn uitgegraven en
vorstvrij opgeslagen en ongewenste planten zijn verwijderd.
Blad en afgestorven bladeren laten we liggen. Het geeft de plant
een prima bescherming tegen de vrieskou en is bovendien een
mooie schuilplaats voor insecten en andere bodemdieren. Nog aanwezige zaden kunnen ook de vogels de winter doorhelpen.
Het tuin team heeft bij de gemeente een aanvraag ingediend om
nog zo’n 10 meter van het grasveld in gebruik te nemen. Dat is
toegestaan en dit stuk wordt in de winterperiode voorzien van diverse fruitbomen in het voorjaar aangevuld met bessen-, bramenen frambozenstruiken. Een stuk tuin dat minder aandacht en onderhoud nodig heeft maar o.i. veel aantrekkelijker is dan een kaal
grasveld.
Het team zou graag bloembollen willen planten maar die worden,
tot nu toe, niet aangeboden. Heeft u bollen over, wij pakken ze
graag van u aan. De tijd van bloembollen in een vaas of op schalen voor binnen komt weer aan. Als u ze achteraf niet in uw eigen
tuin gaat planten, mogen wij ze van u hebben? Een belletje naar
06-22260009 en ze worden opgehaald. Als het niet vriest kunt u ze
ook bij het informatiebord in de tuin leggen. Het team is u dankbaar!

Gelukkig bleek dat veel mensen zich prima konden redden met behulp
van familie en buren. Fijn om te horen. Toch gaven veel ouderen aan dat
het wel lastiger is om de tijd goed door te komen. Veel minder bezoek,
geen uitjes, geen Soos, enz. Het viel ons op dat velen zich, ondanks alles, toch kranig en vol goede moed door deze tijd slaan. We hebben wel
een aantal hulpvragen gekregen. Het Noaberschap heeft deze vragen
opgepakt en vrijwilligers ingezet.
Mocht u ons hebben gemist en ons toch willen spreken of een verzoekje
of hulpvraag hebben, dan kunt u contact met ons opnemen. Schroom
niet. Wij helpen graag.
Hieronder vindt u de contactgegevens.
Met vriendelijke groet,
Wineke Blom – Ama Mual – Carlijn Linskens –
Dorien van Kampen en Gerjanne van Middendorp
Contactgegevens
Wineke Blom		
06-41816541		

-Voorzitter Dorpsraad Ugchelen
- voorzitter@dorpsraadugchelen.nl

Ama Mual		
06-25010470		

- Buurtregisseur Stimenz
- a.mual@stimenz.nl

Gerjanne van Middendorp - Sociaal Werker Stimenz
06-52048564		
- g.vanmiddendorp@stimenz.nl
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UB BLIKT TERUG OP 2020

Sociaal gemis en sterke dorpsbanden
samen de prijs in ontvangst nemen op het podium.

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

In het bestuur van UB, dat toen
gelukkig weer uit zeven 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. Op het
moment van schrijven hopen we
nog op iets meer 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.
Door alle beperkingen en onzekerheden kunnen we de nieuwjaarsreceptie in het dorpshuis dit keer
niet door laten gaan. Ondanks
alles wenst het bestuur van Vereniging Ugchelens Belang u fijne
dagen toe, en tot volgend jaar.

Pieten verrassen kleurende kinderen
Begin november gingen op initiatief van Jeugd Ugchelens Belang (JUB)
weer mooie kleurplaten mee met De Bron, met het verzoek om deze zo
mooi mogelijk in te kleuren. Daar werd zeer goed gehoor gegeven. In
totaal werden er zo’n 150 kleurplaten ingeleverd!
De Ugchelse kinderen deden dus erg goed hun best. En er kwamen
zelfs enkele kleurplaten uit Apeldoorn en Beekbergen retour!
Omdat Sinterklaas dit jaar thuis werkt, stuurde hij op zaterdag 28 november aan het eind van de middag vijf Pieten op pad om de kinderen
te verrassen! De Pieten hadden de mooie kleurplaten uiteraard meegenomen en vroegen de kinderen of Sinterklaas die boven zijn bed mocht
hangen …. Gelukkig antwoordden alle kinderen hier volmondig ja op
… waarna de Pieten een cadeautje en pepernoten uitdeelden als dank
namens Sinterklaas!
Dit soort activiteiten worden in Ugchelen mogelijk gemaakt door Vereniging Ugchelens Belang.
Nog geen lid? Kijk dan op de website www.ugchelensbelang.nl en
wordt lid voor slechts 1.05 EUR per maand.

JUB wenst alle Ugchelenaren
fijne Kerstdagen en een
gelukkig en gezond 2021

Hoe verging het de Soos in 2020?
De Soos 55+ UB begon, zoals gebruikelijk, met de nieuwjaars-bijeenkomst
met bubbels: een gezellig begin van 2020! Maar we konden niet zo lang
meer samenkomen, want in maart moesten we alweer stoppen. Wat hebben we veel gemist! Naast alle wekelijkse Soos-middagen hadden we
geen feestelijke Paasmiddag, geen High Tea van de bevrijdingscommissie,
geen bingo-middag, geen dagreisje met een bus, geen Sinterklaasviering
en geen Kerstmiddag! En ook een nieuwjaars-bijeenkomst 2021 zit er niet
in.
In September was de Soos hoopvol voorzichtig begonnen met een filmmiddag met de film uit de oude doos van Bert Haanstra, de Fanfare. Dat
werd zeer gewaardeerd. Daarna hadden we nog één Soos-middag met de
biljarters en de koersballers. Maar het aantal besmettingen nam toen weer
snel toe, dus besloot het bestuur om de Soos-middagen weer te stoppen.
Om aan het einde van het jaar ieder nog eens te verrassen kregen alle leden een leuke december-attentie thuis bezorgd. Een door het bestuur leuk
samengesteld cadeautje uit de winkel van Live’s Delicious met een fijne
aanvulling van de plaatselijke middenstand. Waarvoor onze hartelijke dank!
We hopen ergens in 2021 weer te kunnen opstarten met al die fijne Soosactiviteiten. Dat zullen we natuurlijk dan ook weer aankondigen in De Bron.
Het bestuur wenst alle verenigingen in Ugchelen een beter 2021!
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Ugchelens Belang verwelkomt
meer dan 100 nieuwe leden!
De vereniging Ugchelens
Belang heeft haar oliebollenverkoop aangegrepen om
nieuwe leden te werven. Het
wervingsteam van UB kijkt nu
al terug op een zeer succesvolle actie. Op 4 december
werd zelfs het honderdste
nieuwe lid, Gerrie Derks (zie
foto) ingeschreven. Elk nieuw lid had recht op cadeaubon voor
6 heerlijke oliebollen. Ook ontvangt ieder tiende lid binnenkort
het boek dat is uitgegeven bij het 100-jarig bestaan van de vereniging. Het wervingsteam is heel trots op dit resultaat dat alle
verwachtingen heeft overtroffen en bedankt de nieuwe leden voor
hun vertrouwen en enthousiasme. Zij worden de komende periode toegevoegd aan de ledenadministratie en krijgen daarover
nog persoonlijk bericht.
Volgend jaar hoopt de vereniging dat er weer collectieve activiteiten en evenementen georganiseerd mogen worden. Dan zal het
wervingsteam proberen om nog meer leden te werven. De steun
van leden is belangrijk om Ugchelen en ons dorpshuis, waarin
ook vele lokale verenigingen oefenen, actief en bruisend te houden!
Nog geen lid? Direct aanmelden kan via de knop ‘Word Lid’ op
de nieuwe website van de vereniging: www.ugchelensbelang.nl.
Help mee om Ugchelen samen leefbaar en gezellig te houden
met activiteiten voor jong en oud.
Word lid van Ugchelens Belang voor slechts €1,05 per maand!
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VERHAAL IN KERSTTIJD

EEN SPANNENDE NACHT IN DE ZWEEDSE SNEEUW
Wonderlijk zoals deze tijd de
mens verandert. Gaan we terug in de tijd van weleer?
Is ons brein in de war of komen
we juist tot rust en inkeer? Na de
eerste woelige maanden is er een
stilte om ons heen gekomen. Een
vergelijkbare sfeer kennen we eigenlijk niet. Toch zal ik een waar
gebeurd verhaal vertellen, dat hetzelfde effect in mij te weeg bracht.
Zo’n 50 jaar geleden waren
we in april en mei op vakantie in het midden van Zweden.
Het was behoorlijk koud, maar
toch staken honderden sneeuwklokjes hun kopjes nog uit de
sneeuw. Onderweg had Henk mijn
echtgenoot een prachtige eland
gezien, die natuurlijk op de foto
moest! Terwijl Henk zijn fototoestel instelde, vluchtte het dier het donkere bos in
Wij wilden zo snel mogelijk een camping zoeken. Wonder boven wonder vonden wij er, samen met onze twee kleine jongens van 3 en 4
jaar, snel een. De camping was nog gesloten
zo vroeg in het seizoen en beveiligd met een
grote slagboom. Maar we draaiden de boom
gemakkelijk omhoog. Snel haalden we alles
uit de auto, en mijn man ging op zoek naar het
kolossale dier. Gelukkig was ik best handig met
de tent en die stond al vlug. Daarna bedjes
voor de kinderen opzetten en eten koken, alles lukte! Daar zat ik dan alleen; de kinderen
lagen in hun bedjes. Donkere wolken kwamen
nader en nader, zo ook in mijn mind! Plotseling viel er een enorme sneeuwbui uit de hemel. In een mum van tijd was onze tent bedekt
met een dikke laag sneeuw! Eigenlijk wonderschoon. De bomen waren prachtig egaal bedekt met sneeuw. Maar ik werd steeds banger;
nog steeds geen echtgenoot te bekennen. De
kinderen werden wakker en voelden de onrust
in mij. Ze kropen dicht tegen me aan en vroegen steeds waar papa toch was. Ik vertelde ze

over de eland in het bos, en dat papa daar een
mooie foto van wilde maken. De oudste vroeg:
“Komt de Kerstman dan ook straks naar ons
toe?” Hij had gelijk, het was hier net een kerstkaart. Het werd al later en later. Na enkele uren
stonden mijn zenuwen strak gespannen. Toen
hoorde ik in het wachthuisje een telefoon rinkelen. Daar was natuurlijk niemand. Wat kon
ik doen met twee peuters in de sneeuw zonder
vervoer? Ik besloot me weer aan te kleden en
naar het dichtbij gelegen landweggetje te lopen. Ik voelde me echt op mezelf aangewezen
en heel ongerust. En verantwoordelijk. Met dit
weer kon Henk daar in het oneindige woud ook
niet fotograferen. Die gevoelens zal ik m’n leven niet vergeten.
Om half drie stond er een politieauto voor
de poort. Ik kende geen Zweeds en in die
tijd spraken de Zweden geen andere talen.
Huilend stond ik voor de heren in uniform
en vroeg in alle talen of mijn man dood was!
Voor onze tent stonden mijn jongetjes te huilen in hun pyamaatjes. Een politieman stelde

mij gerust en op zijn horloge liet hij me zien,
wanneer Henk weer hier zou zijn? Een half
uur later kwam hij de camping oprijden. Heel
schuldbewust. Hij was verdwaald in het bos
en na lang zoeken 40 km verder uit het bos
gekomen. Hij wist niet waar wij onze tent
hadden opgezet! Ik was blij en boos tegelijk.
De volgende morgen hebben de jongens
nog lang gepraat over de Kerstman, die
niet was meegekomen met hun vader.
Toch zal ik nooit vergeten hoe ik me voelde
daar in dat grote bos, helemaal van de wereld
afgesloten en niet wetend waar dit avontuur zou
eindigen. Een gevoel van ontreddering en eenzaamheid en niet weten wat te doen! Zo kunnen
we ons nu in deze coronatijd ook voelen. Zonder
uitzicht en toekomst? Kinderen brengen je dan
een Kerstverhaal waar je om kunt glimlachen!
Als je er rustig over nadenkt weet je dat er ook
weer een andere tijd aankomt. Er is altijd hoop
in deze voortdurend veranderende wereld!
Tineke van den Hazel

Afscheid van een lokale schrijver
Na jarenlang iedere Bron één of meerdere Ugchelse
verhalen te hebben ondertekend met TvdH-K, zet deze
lokale schrijver er echt letterlijk een punt achter. Achter de
initialen schuilt de naam van Tineke van de Hazel-Keizer.
Op tachtigjarige leeftijd heeft ze een leeftijd bereikt waarop ze zelf
zegt te moeten stoppen. Als opvolger van Peter Otterloo schreef ze
met een heet betrokken, eigen stijl haar verslagen en menselijke
verhalen over diverse gebeurtenissen in Ugchelen. Die eigen stijl
werd herkend en gewaardeerd. Omdat ze op meerdere fronten in
Ugchelen actief was, wist ze als geen ander de ‘coleur locale’ te tekenen.

Foto: Dirk Reiding

De redactie bedankt Tineke namens al die Ugchelse lezers en wenst
haar nog een actief maar rustig ‘schrijverspensioen’.
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Uit de digitale
nieuwsbrief
Advent vlogs

Remko Groen, kerkelijk werker Bronkerk, maakt elke
woensdag weer een filmpje
speciaal voor bij het toetje.
Het is vooral leuk voor gezinnen maar iedereen mag
kijken, Je kunt het vinden op
YouTube: www.youtube.com/
watch?v=5xeCNRYhdL4&
ab_channel=Toetjesmoment,
iedere
woensdag
voor
Kerst een nieuw filmpje.
Tip: Wijs ook andere gezinnen op deze filmpjes, zodat
mensen zo naar kerst kunnen
toeleven.

Feestje in de Kerk:
Kerstfeest
Op zondag 20 december
vindt er weer een Feestje in
de Kerk plaats. En natuurlijk is het thema deze keer
Kerst. Kinderen zijn vanaf 4
uur welkom met hun ouders
en/of grootouders. Samen
kunnen ze eerst meedoen
aan diverse activiteiten in en
rond de Bronkerk. Om half 6
houden we een korte viering
in de kerk, einde ongeveer
6 uur. Vanwege Corona laten we deze keer de maaltijd
achterwege en zijn er max.
30 volwassenen welkom.
Opgeven
is
vereist
via
feestjeindekerk@bronkerk.nl.

Kerk open op
vrijdagavond
Iedere vrijdagavond is de kerk
open van 19.00 – 20.00 uur.
U bent van harte welkom! De
ingang is via de toren van de
kerk. Er is een gastheer/vrouw
aanwezig. Heeft u een vraag
of wilt u iets delen, aarzel niet
hem of haar aan te spreken.
Ook is er de mogelijkheid iets
in het gebedenboek te schrijven. Houdt u wel rekening
met de corona-richtlijnen?
Dus bij binnenkomst en weggaan een mondkapje op en
afstand houden.

Ugchelse haiku
winterwandeling
de bospaden slingeren
tussen kerststukjes door
Nico van Dam
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HUISARTS HILLIE OOSTING STOPT ERMEE

Dokter trekt de wijde wereld in
Per 1 januari 2021 werkt dokter Hillie Oosting niet meer in
de huisartsenpraktijk aan de
Bogaardslaan.
Ze is nog 59, bijna 60 jaar en ze
gaat met prepensioen. Ze heeft
uitgebreid overleg gehad met
haar echtgenoot en ze hebben
samen het moedige besluit genomen samen wat van de wereld te gaan zien. Ze willen veel
prachtige plekken op de wereld
graag bezoeken, en van de
natuur en andere culturen genieten. Voorlopig zal dit alleen
voor Nederland en Europa gelden. Volgens Hillie rijdt Corona
hen letterlijk in de wielen. Ze
hebben namelijk een camper
aangeschaft. De fietsen gaan
ook mee. Ze zijn allebei fietsfanaten. Ooit fietsten ze zelfs
naar Rome.
Ze is volgend jaar 33 jaar arts,
waarvan 29 jaar huisarts. En ze
heeft de gezondheidsbranche
zien veranderen, ook het huisartsenvak. “Veel chronische
zorg is overgenomen van het
ziekenhuis en het verpleeghuis. Dat heeft gezorgd voor
meer richtlijnen en protocollen
en voor meer medewerkers.
Daardoor veranderde ook de
praktijkorganisatie en was er
meer ruimte nodig. Het heeft
de huisartsenzorg professioneler gemaakt, maar misschien soms ook wat minder persoonlijk. Ons nieuwe pand hebben we met
elkaar ingericht, modern, overzichtelijk en van
alle gemakken voorzien. De laatste jaren hadden
we een huisarts in opleiding bij ons; dat houdt je
scherp. Ik heb het geluk gehad te mogen werken met een geweldig constant team en 2 fijne
associees. Eerst Kommer Crucq en nu Maureen
Flenter. De opvolging is goed geregeld. Ilse
Roodenburg en Thomas Rekveldt nemen het
over. Zij gaan samen met Maureen Flenter verder. Geen onbekende gezichten dus, want ze

Theo Logtenberg
hebben allebei al als waarnemer in onze praktijk gewerkt.” Het afscheid had ik me wel anders
voorgesteld! Maar een afscheidsreceptie op 1.5
m in “coronapak”, waarbij je elkaar niet mag aanraken en elkaar nauwelijks herkent, vind ik toch
ook niet kunnen. Ugchelen is mij dierbaar. Ik heb
er met veel plezier gewerkt en we blijven er ook
wonen. Graag wil ik iedereen bedanken voor het
in mij gestelde vertrouwen en eindigen met de
volgende aanbeveling volg je hart en neem het
hoofd mee”!
Tineke van den Hazel

Adventsproject
Samen en in verbondenheid op zoek naar goed
nieuws, ook al is dat vanuit huis. In de kerk zal iedere zondag een editie van De Adventsbode komen te
hangen. U kunt ook het goede nieuws brengen. Een
geboorte, een genezing, een goed cijfer behaald,
een ruzie bijgelegd, een verloren geliefde teruggevonden, een moeilijk verleden dat plaats maakte
voor een nieuw begin..... Alles is mogelijk! Schrijf uw
verhaal op een opvallend gekleurd papier en breng
het naar de Bronkerk. Daar hangen waslijnen vol
met grijsgrauwe krantenknipsels met, u raadt het al,
naar, slecht nieuws. De gekleurde goed nieuwsberichten moeten het grijze gaan verbleken. De kerk
is geopend op vrijdagavond tussen 19:00 en 20:00
uur. Daar kunt u het zelf ophangen, maar u mag
het ook inleveren in de brievenbus óf in de pop-up

store/snuffelkelder van de Waterloopleinmarkt aan
de achterzijde van de Duiker. Wij zullen met Kerst
al deze goed nieuws berichten met u delen. Want
Kerst brengt goed nieuws!
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TIEN JAAR ACHTERHUUS

Schouderklopje voor Sandra en Miranda
Het duurde enige tijd voordat ze zich ervan
bewust werden. 5 Jaar achter de Primera en 5 jaar aan de Molecatenlaan. Twee
dames die de middenstand in Ugchelen
hebben opgefleurd! Wie kent deze gezellige dames en hun sfeervolle winkel niet?
Miranda Buitenhuis en Sandra Hanskamp,
ze verdienen een lintje! Voor zoveel creativiteit, zoveel doorzettingsvermogen. “Denk
maar niet dat alles vanzelf gaat”, vertelt
Sandra. “Het is best hard werken. Helemaal
in deze tijd! Coronamaatregelen zijn niet mis.
Wij hebben de moed ook wel eens verloren
in het begin! Dan zie ik een dame die nodig
naar het toilet moet, en dat begrijp ik dan.
Je hebt inlevingsvermogen nodig om een
klant dan niet teleur te stellen. Maar het mag
niet en het toilet zit op slot.” Begripvol gaat
de dame dan de deur uit, maar Sandra voel
zich onprettig. Dat hoor ik aan haar stem.
“‘t Koffiehuis’ is al maanden dicht. Gelukkig komen de klanten nu weer bij ons terug.
Met mondkapjes op en gewassen handen.
Sint en Kerst zijn anders. Bewoners uit Ugchelen en van ver daarbuiten durven weer winkels te bezoeken. Ze gunnen ons óók het
bestaan! Eerst in Ugchelen kijken voor je naar Apeldoorn gaat.” Het

verhaal van het ontstaan van de winkel is volgens Sandra bijzonder.
Vervolg op pagina 27 >>

FOTOPUZZEL
Hoe goed kent u uw eigen dorp? Fotograaf Theo Logtenberg is met zijn camera door Ugchelen gegaan en heeft een aantal detailopnames gemaakt.
Weet u ze allemaal te herkennen? De juiste antwoorden staan op pagina 33.
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Tien jaar
Achterhuus
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Dorpscentrum-toen in kleur

Vervolg van pag. 25 >>
“Zeventien jaar geleden ontmoetten we elkaar op de
school van onze kinderen.
We raakten aan de praat. We
hadden ieder een heel andere
baan en wilden wel iets voor
onszelf beginnen. Ik was kapster en Miranda werkte bij een
bank. Daarna is het gegroeid,
van het een kwam het ander.
We zijn eigenlijk heel breed
geworden! ‘t Koffiehuus van
Annika doet het gewoon goed
en de samenwerking is prima.
’t Verstelhuus is niet meer
weg te denken uit Ugchelen.
En versteldame Marjon komt
af en toe zelfs de kopjes ophalen om ze af te wassen!
Nu zijn daar de stomerij-service en de DHL bijgekomen.
De pakjes gaan erin en eruit,
de loop zit er goed in. Soms
lijkt het hier wel een drukke
huiskamer. Wij vinden beiden
dat het gezellig moet zijn in
de winkel. Je moet je er thuis
voelen. En bij drukte helpen
we elkaar zo nodig. Wat ons
in deze Coronatijd heel erg
is opgevallen, is de steun die
je krijgt uit onze klantenkring.
Daar willen we iedereen nog
heel hartelijk voor bedanken!
Iedereen heeft het moeilijk gehad in deze afgelopen maanden, en wie weet hoe lang het
nog gaat duren! Dan is een
vriendelijk woord van zoveel
belang.
Hartverwarmend!”
De woorden ‘samen’, ‘gezelligheid’, ‘er zijn voor elkaar’ en
‘creativiteit’ zijn de woorden
die bij Miranda en Sandra passen. “Wij hebben ons staande
gehouden in deze tijd”, zeggen
ze met enige trots. Dat alleen is
al een schouderklopje waard.”
Ga zo door dames, namens
heel Ugchelen bedankt!!
Tineke van den Hazel

Ed Kaptein verrast de redactie van De Bron af en toe met
mooie plaatjes. Er is niet altijd
plek voor, helaas. Een aantal
uitgaven geleden besteedde De
Bron aandacht aan de nieuwe
horeca-vestiging in het hart van
het dorp, van start gegaan onder
beroerde omstandigheden. Toen
kwamen wat oude foto’s van dat
stuk Ugchelseweg boven water
die bij menigeen herinneringen
opriepen. Deze foto’s maakte Ed
Kaptein een aantal jaren geleden. De kerstmarkt die rond Huis
56 werd gehouden leverde een
sfeervol winterplaatje op. Lange
belichtingstijd legde passerende
auto’s vast toen nog dierenspeciaalzaak Nieuwenhuis daar
gevestigd was. In zwart/wit missen de foto’s zeggingskracht, nu
kunnen ze mee in kleur.

Politienieuws
Alweer de laatste Bron van dit jaar. Een bijzonder
jaar voor iedereen. Hoe gaan de laatste weken van
dit jaar verlopen? Hoe brengen we de kerst en oud
en nieuw door? Het zou mooi zijn als we met z’n
allen blijven volhouden en de regels in acht zullen
nemen.
Er sprongen er de afgelopen maand wat zaken uit
binnen de cijfers van Ugchelen: vier keer rukte de
politie uit om hulp te verlenen en er werden vier
verdachte situaties gemeld. Ook kwamen er wat
klachten over parkeren binnen en werden de nodige mensen opgelicht via internet. Er werd een rijbewijs ingevorderd omdat de bestuurder gevaarlijk
verkeersgedrag vertoonde en ook kreeg iemand
een verbaal omdat die met een ingevorderd rijbewijs reed en kreeg iemand een verbaal omdat die

onder invloed reed. Een picknickbank werd vernield en een winkeldief werd betrapt. Er werden
twee meldingen gedaan via MMA over de handel
in vuurwerk. Heeft u aanwijzingen dat er (illegaal)
vuurwerk in uw buurt aanwezig is, laat het dan weten, zodat we daar tegen op kunnen treden. Het
telefoonnummer van MMA is 0800-7000. Dit nummer mag natuurlijk ook voor andere zaken gebruikt
worden. Kijk ook eens op de site van MMA.
Ik wens iedereen ondanks alles toch hele fijne
feestdagen toe. Let op elkaar en vergeet de ouderen en mensen die het moeilijk hebben niet!
Petra van Doorn
petra.van.doorn@politie.nl
Twitter: polhurk
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Gratis activiteiten
bij Imme Buiten
in kerstvakantie
In de kerstvakantie opent BSO
Imme Buiten twee ochtenden
haar deuren voor kinderen van
4 – 12 jaar. Op maandag 21 en
woensdag 30 december van
10:00 tot 13:00 uur kunnen kinderen kosteloos aan activiteiten
deelnemen, die passen bij het
avontuurlijke en groene karakter
van Imme Buiten. We gaan met
de kinderen eigen vetbollen maken voor vogels en soep koken
boven het kampvuur. Ouders
mogen helaas niet blijven in verband met de corona maatregelen. Het is tijdens het halen of
brengen uiteraard wel mogelijk
om informatie verkrijgen over de
BSO die na de kerstvakantie officieel opengaat.

Mooie opbrengst
Kerk in actie
In de week van 29 nov -5 dec is
de landelijke Huis-aan-huis collecte gehouden van Kerk in actie
voor de vluchtelingenkinderen in
Griekenland. Dankzij uw bijdrage hebben we in Ugchelen een
prachtig bedrag opgehaald van
maar liefst € 2700,Heel veel dank in eerste plaats
natuurlijk aan de collectanten,
maar ook u willen wij bedanken
voor uw bijdrage.
Hiermee kan Kerk in actie veel
betekenen voor de kinderen in de
kampen op Lesbos en ze kansen
bieden voor een betere toekomst!
Namens de
collectecoördinatoren.

Bronkerk bedankt
Ook dit jaar is er voor de
Bronkerk weer een fraaie kerstboom geplaatst, beschikbaar gesteld door mevrouw Reinders.
In de kerk heeft Hans Koenraads
voor een grote, mooie boom gezorgd.
De kerk ziet er daardoor binnen en buiten extra feestelijk uit
en daarom is een welgemeend
‘dank u wel’ aan genoemde personen op zijn plaats. Bij dezen!
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Herman Mol, een sportieve schilder

Herman Mol (61) woont aan de Richtersweg 15.
Grotendeels zelf heeft hij het huis van de bekende
Cor Quartel (helaas overleden) helemaal verbouwd.
In zijn zelf verbouwde huis zijn sfeervolle details van
het huis behouden. Hij is een schilder die graag werkt
met oudere huizen, “wel meer werk”, maar dan heb
je ook wat.” Hij is van jongs af al een ondernemer
geweest, maakte op achtjarige leeftijd al de ruimte
rond een winkel schoon voor een zakje snoep. Dat
heeft hij z’n hele leven voortgezet. De snoepjes zijn
kwartjes geworden en nu natuurlijk euro’s. Vroeger
ging hij al op jonge leeftijd behangen en schilderen.
Leerde het vak op de LTS. “Maar je leert het meeste
door doen. ”Hij is al tien jaar zelfstandige en doet
graag particulier schilderwerk met twee jongens in
dienst. Ook heeft hij het schilderwerk in de Bronkerk

gedaan, ”Mooi werk”. Aan overkant, het huis van de
dominee heeft hij ook van een verfje voorzien. Werken met mooie behangsoorten, huizen weer in de
oude stijl maken. ”Prachtig!”, zegt hij heel enthousiast. Zelfs in Frankrijk heeft hij gewerkt voor Nederlandse klanten. Dat hij geen Frans spreekt, daar
heeft hij geen last van. Een heel breed netwerk heeft
hij om zich heen, vaak ook door de sport. “Ja, sport
verbindt, dat is zeker zo.” Doorzettingsvermogen is
hem niet vreemd. Hard werken, mooi werk leveren
en dan komen de klanten vanzelf.
Herman wenst Ugchelen fijne feestdagen, hij wil,
nooit meer weg uit Ugchelen.
Tineke van den Hazel

Van der Valk bezorgt Kerst dit jaar thuis
Het is niemand ontgaan; de horeca gaat er vanuit dat er geen massale openstelling komt deze
Kerst. Ook op het Van der Valk concern heeft
corona flinke impact. Hoewel overnachtende
hotelgasten welkom zijn, ziet Kerst er voor Nederlands grootste horecabedrijf dit jaar heel
anders uit. Stilzitten is er echter niet bij…..

menuboxen worden gekoeld thuisbezorgd en zijn
ook af te halen. Een feestje, om vervolgens thuis
het menu in elkaar te zetten. Met de instructies
van onze chefs kan dat niet mislukken. Bovendien hoeven gasten zich niet druk te maken over
boodschappen voor het kerstdiner, alles zit in één
box”, aldus Zeeuw van der Laan.

Valk Smaken in een nieuw jasje
De landelijke kerst-menubox is een initiatief van
Van der Valk Hotel Apeldoorn-de Cantharel. Eigenaar Bob Zeeuw van der Laan vertelt: “We wilden
deze Kerst iets extra’s doen. We hebben onder leiding van meesterchef André van Doorn een feestelijk 5-gangenmenu samengesteld. De smaken
van Van der Valk, maar in een nieuw, fris jasje. Het
resultaat is om trots op te zijn.”

De menubox van Van der Valk is vooralsnog alleen
voor Kerst verkrijgbaar; of het initiatief na Kerst
een vervolg krijgt wordt later bepaald. De box komt
ook in een vegetarische variant.

Meekoken met de chef
Gasten gaan thuis zelf hun menu in elkaar zetten
en krijgen met behulp van video’s en instructiekaartjes tips. Ook voor de opmaak van het bord.
Tijdens Kerst kunnen gasten live verbinding maken
met de chefs tijdens het koken. Zo bereiden gasten samen met hen een uniek diner thuis. “Onze

Kerstgevoel
“Het zit in ons DNA om onze gasten te verwennen,
juist met Kerst. Natuurlijk gaat gezondheid voorop;
maar het voelt bijna tegennatuurlijk om gasten niet
te kunnen verwelkomen. Dat we met deze boxen
onze gasten thuis toch een feestelijke Kerst kunnen bezorgen doet ons goed.”
Meer weten?
Kerstmenu-boxen bestellen kan via www.valkculinair.nl. Daar is ook verdere informatie te
vinden.
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Dag bus, hallo elektrische deelscooter
Opeens waren ze er: de groene
elektrische deelscooters van
GO Sharing. Ugchelenaren
kunnen op verschillende plekken in hun dorp op zo’n scooter stappen. Wie er eentje wil
huren, betaalt per minuut, en
alleen voor de rijtijd.
“Sneller, schoner en slimmer
rijden voor iedereen beschikbaar maken”, is het doel van
GO Sharing. De onderneming
is al actief in steden door het
hele land. In november kwamen de eerste 50 van 150
e-scooters beschikbaar voor
Apeldoorn en omgeving. Ook
in Ugchelen werd een tiental
exemplaren gepresenteerd op
de hoek van de Ugchelseweg
en de Molecatenlaan. Sindsdien duiken ze geregeld op in
het straatbeeld, zoals bij een
bushalte op de Bogaardslaan.
Vanaf 13 december zal daar
geen bus meer stoppen, aangezien lijn 12 wordt opgeheven. Reizigers die ter hoogte
van de Hulkestein opstapten,
kunnen er nu dus voor kiezen
om met een elektrische scooter naar de stad te gaan. De accu kan
meer dan 70 kilometer actieradius halen. De e-scooter kan maximaal een snelheid van 25 km/u bereiken; daarom hoeft de bestuurder geen helm op.
Gebruikers (vanaf 16 jaar) moeten eerst een app downloaden op
hun smartphone. Na verificatie van het rijbewijs, kan er betaald wor-

den via iDeal of creditcard. De ritprijzen zijn vanaf 0,23 euro per
minuut. Na gebruik wordt gecontroleerd of de bestuurder de scooter
weer netjes terug heeft gezet.
Tekst en foto: Simon Haverschmidt

Hartveilig Ugchelen team blij met nieuwe AED
worden goedgekeurd waardoor
de AED uit het systeem van HartslagNu zou worden verwijderd.
Dat is voorkomen door deze nieuwe aanschaf die 24 uur per dag
en 7 dagen per week kan worden
gebruikt.

De
werkgroep
Hartveilig
Ugchelen (HVU) is blij met de nieuwe Automatische Externe Defibrillator (AED) die is geplaatst aan de
Hoenderloseweg 107 (hoek met
De Cloese). Rene van der Roest
(geboren in Ugchelen) heeft zijn
bedrijf Sireno Coffee daar gevestigd en wilde HVU graag steunen. Hij steunt de koffieboeren
in Uganda maar ondersteuning
direct in de buurt spreekt hem
ook aan. Hij neemt het jaarlijkse
onderhoud en de energiekosten

voor zijn rekening en doneerde
een fiks bedrag om de aankoop
te bekostigen. Het HVU team
vindt het hartverwarmend dat een
spontane crowdfunding actie in
De Cloese en omgeving ook nog
een prachtig bedrag opleverde.
Alle gevers worden van harte bedankt!
De buitenkast van de AED hing
tot voor kort bij de Veldekster 9.
De bijbehorende AED was inmiddels 15 jaar oud en zou niet meer

In september heeft HVU nog een
nieuwe opleiding reanimeren kunnen organiseren, waardoor het
aantal burgerhulpverleners in Ugchelen boven de 100 is gekomen.
Als ze zich hebben aangemeld bij
HartslagNu kunnen ze worden opgeroepen wanneer er via alarmnummer 112 een hartstilstand
wordt gemeld. Het gebruik van
een AED tijdens het reanimeren
doet de slagingskans aanzienlijk
verhogen.
HVU heeft zelf twee AED’s in
Ugchelen en daarnaast zijn er
zeven AED’s beschikbaar gesteld door bedrijven en organisaties. U kunt ze vinden op de
website
hartveiligugchelen.nl.
HVU is nog op zoek naar zo’n bedrijf / woning in de nieuwe buurt
De Veldekster. Maar naast een

buiten-AED zijn er ook mensen
nodig in de directe omgeving die
kunnen reanimeren. Immers elke
minuut telt bij een hartstilstand.
Wilt u burgerhulpverlener worden
of plek bieden aan een buitenAED, laat het ons weten via e-mail
hartveilig.ugchelen@gmail.com.
Wilt u het HVU team komen helpen? Heel graag want we hebben
vacatures die we graag ingevuld
zien.
Advertentie:
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Met het oog op de Dagpauwoog
Stille nacht…
Dit jaar geen rotjes en gillende
keukenmeiden. Of is dat zó
1990…? De jeugd, of zullen dat
ook ouderen zijn…, pakt het wat
grootser aan met nitraatbommen en cobra vuurwerk. Dan
heb je tenminste een knal die
de ruiten doet rinkelen. Daarvoor moet je dan wel de grens
over om het illegaal te kopen.
Zal het stil zijn in de nieuwjaarsnacht?

De ziekenhuizen houden hun
hart vast. Het aantal corona
patiënten neemt gelukkig af, al
gaat het heel langzaam. Nu de
tweede golf lijkt weg te ebben
ontstaat er tijd en ruimte voor
de reguliere zorg die is blijven
liggen. Op een polikliniek met
vuurwerkslachtoffers zit men
niet te wachten. Zal het stil zijn
in de nieuwjaarsnacht?
De ‘boeren’ prijzen zich gelukkig. Er mag op vele plaatsen
wel met carbid geschoten worden uit melkbussen met door
de lucht vliegende deksels en
ballen. Een oude traditie, voornamelijk in het oosten van ons
land, met veel drank en vertier.
De ‘stedeling’ zal bij gebrek aan
eigen vermaak wellicht daar zijn
heil gaan zoeken.
Zal het stil zijn in de nieuwjaarsnacht?
Gelukkig is er nog wel iets, al
is het bescheiden en maakt het
geen lawaai. Een kind kun je er
gelukkig mee maken. Een sterretje……….
Tweeduizend jaar geleden zagen de wijzen ook een ster die
hen bracht naar een Kind dat
vrede brengt voor jong en oud.
Dat ging niet gepaard met veel
geknal van vuurwerk. Het was
stil in de kerstnacht, alleen de
engelen zongen.
“Stille nacht, heilige nacht….”

Foto: Jan van Middendorp
De dagpauwoog is in Nederland een best veel voorkomende vlinder. Ik heb hem dan ook vrij vaak in
mijn tuin gezien. (En natuurlijk ook buiten mijn tuin!)
Het is een dagvlinder met een behoorlijk mooie
tekening en kleuren. En vooral die “ogen” op de
vleugels zijn best fraai. Die ogen zijn waarschijnlijk
een vorm van bescherming. Als die dagpauwoog
wordt aangevallen die een vogel, (die trek heeft in
de vlinder), dan pikt de vogel naar de ogen. Daardoor heeft de vlinder vaak nog een kans om weg te
vluchten. Nu is Nederland niet een echt vlinderland,
maar er komen toch zo’n 65 soorten dagvlinders
voor.En ook nog 1300 soorten nachtvlinders! Denk
bij die nachtvlingers aan pijlstaarten, uiltjes en motten. Die zijn er allemaal in vele soorten.
Terug naar die dagpauwoog. Het bijzondere aan die
vlinder is, dat die het hele jaar door als vlinder te
zien is. In de winter niet rondvliegend, maar verborgen op een plek, waar hij kan overwinteren. Dat kan

in een holle boom zijn. Maar dank zij de menselijke
invloeden ook wel op zolders, in schuren, in kelders
en in nestkasten voor vogels of vleermuizen. Soms
ook in het woongedeelte van huizen, maar dat overleven ze meestal niet, omdat het daar te droog is.
De rupsen zijn veel minder lang waar te nemen; die
zijn er globaal van half mei tot half september. Die
rupsen hebben ook een verdediging tegen vogels.
Ze hebben hele sprieterige en dikke haren, wat ze
voor vogels minder aantrekkelijk maakt. Die rupsen
hebben trouwens een heel eenzijdig menu. Ze eten
vrijwel uitsluitend brandnetel. Dus wat dat betreft
een nuttige rups; zo heb je dan ook minder last van
brandnetels! Een reden te meer om zuinig te zijn op
de dagpauwoog en zijn rupsen: het zijn nuttige insecten! En dat, terwijl de meeste insecten door heel
wat mensen vooral als schadelijk worden gezien.

Muziekvereniging Ugchelen
zet kerstconcert op internet
In muziekvereniging Ugchelen
zit nog steeds muziek. Helaas
kunnen de leden nog niet fysiek
bij elkaar komen maar plannen
worden al wel gemaakt. Chris de
Boer heeft intensief gezocht naar
mogelijkheden om toch dit jaar
nog met een kleine groep bij elkaar te komen. Een kerstconcert
met publiek, de kerstman en een
kerstverhaal zit er dit jaar helaas
niet in. Toch wil MVU haar publiek
wel graag een hart onder de riem
steken en bedanken voor hun
steun. Gelukkig heeft Chris een
mogelijkheid gevonden: in de
Bronkerk kan de vereniging op 17
december een mini-kerstconcertje geven. Jammer genoeg zonder

publiek maar wel met de mogelijkheid om opnames te maken.
Een kleine groep muzikanten
komt bij elkaar om kerstmuziek te
spelen onder leiding van dirigent
Bart van den Brink. Verder zal
Chris de Boer een kerstverhaal
voorlezen. De opname zal op de
website (www.muziekugchelen.
nl) en op de Facebookpagina van
de muziekvereniging gezet worden. Muziekvereniging Ugchelen
hoopt het publiek zo toch wat
kerstgevoel te brengen.
Muziekvereniging
Ugchelen
wenst iedereen mooie Kerstdagen in goede gezondheid en
veel luisterplezier.

Gerard Koops

Oplossing
Raadselplaat
Op de fotocollage van Theo
Logtenberg op pagina 23 zijn
details van de onderstaande
plekjes in Ugchelen.
1: Carillon Randerode
2: Beeldje in tuin Ugchelseweg
217
3: “Spreekbuis” Het Leesten
4: Kerstboom Marten
Orgeslaan 9
5: Hubo uitstalling
6: Geboortekaartje
Methusalemlaan 94
7: Zwijn Het Leesten
8: Markendoel 56
9: Houtvuurtje Kerstbomenverkoop

Steeds meer wordt duidelijk dat
de coronacrisis een negatieve
invloed heeft op het welbevinden van mensen. Men heeft
behoefte aan een uitlaatklep,
een feestje, vakantie, sporten,
naar de kroeg of het theater.
Als het vuurwerk nu ook nog
verboden wordt, dan wordt het
leven wel erg saai. Zal het stil
zijn in de nieuwjaarsnacht?
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Herinneringen aan 75 jaar DIO
DIO zou dit jaar zijn 75e verjaardag gevierd hebben, ware het niet
dat…
De Bron wil het niet onopgemerkt
laten. Een lid van het eerste uur
haalde herinneringen op en die
delen we graag met de lezers.
“DIO is een mooi onderdeel van
mijn jeugd. Vergeleken met nu,
was het behelpen. We gymden
in de zaal van Ugchelens Belang
met zijn aflopende vloer. De ringen
moesten vooraf opgezet worden
en na afloop weer afgebroken. Bij
het zwaaien aan de ringen raakte
je soms met het puntje van je tenen het plafond. Van een van de
mannen bleef zelf zijn gymschoen
steken in het plafond. De brug, de
balk en de lange mat (met acties
bij elkaar gespaard) moesten ook
iedere keer weer opgeruimd worden.Uitvoeringen waren een belevenis. Alles moest op het toneel
gebeuren. Knots-, hoepel- en baloefeningen, waarbij je goed moest
oppassen om elkaar niet te raken.
Zelfs de brug werd met man en
macht op het podium gehesen. We
gingen naar wedstrijden en kringdagen; ‘s winters met een groep
schaatsen in Hoenderloo (natuurlijk op de fiets).
In de vakanties werden de turntoestellen naar de familie Melissen in
de Mettaweg gebracht. Bij hen in
de tuin mochten we komen oefenen. Dat gebeurde ook bij Gerrit
Kaal aan de Ugchelseweg. Mensen die voor mij en voor DIO veel
hebben betekend”.
Herinneringen van een lid van het
eerste uur.
Foto’s gemaakt op de kringdag op
Hemelvaartsdag 1954 op het voetbalveld van Albatross, toen nog
aan de Ugchelsegrensweg.
Advertentie:
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