
De midwinterhoorn kondigt het Nieuwe Licht aan

Het is onrustig in de wereld, het ene na het andere 
relletje speelt zich voor onze ogen af. De pandemie 
wil nog van geen wijken weten. De mensen zitten 
met hun handen in het haar. Maar in deze roerige 
tijden gaan de midwinterhoornblazers uit Ugchelen 
proberen het tij te keren.

Al in de tijd van vrouw Holle werd er op koeien-
hoorns geblazen om kwade geesten te verdrijven 
en het goede weer te laten keren. In latere tijden 
werd het blazen op toen al houten hoorns gebruikt 
om boodschappen door te geven, maar de laatste 
decennia wordt er alleen nog maar geblazen tijdens 

de adventsperiode om de terugkeer van het licht op 
te roepen.

Sinds 2014 blazen de midwinterhoornblazers uit  
Ugchelen al op het Leesten. Striemende regen, 
harde wind of zelfs sneeuw en ijzel heeft ze nooit 
tegengehouden. 

De blazers uit Ugchelen zijn in de adventsperio-
de te horen op het Leesten, de Leesterheide bij  
Ugchelen maar ook rond de kerstdagen in Ugchelen.  
Meer informatie kunt u vinden op de website 
www.midwinterhoornblazenugchelen.nl.
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Makkers, staakt uw wild 
geraas.

Helaas kan de aangekondigde 
‘Kerstviering senioren’, in sa-
menwerking met Duikeruit, niet 
doorgaan vanwege de huidige 
situatie rondom corona. Het is 
jammer voor iedereen die hier 
graag aan had deelgenomen, 
maar het risico is te groot. On-
danks alles fijne feestdagen en 
een goede Kerst gewenst.

De volgende editie van De Bron 
is de laatste van 2021. Gewoon-
tegetrouw bepaalt Kerst de 
hoofdmoot van de inhoud. De 
uiterste inlevertijd van kopij en 
ook advertenties is maandag 6 
december. Bron nr. 21 verschijnt 
op woensdag 15 december. In 
het nieuwe jaar komt de eerste 
Bron uit op woensdag 26 janua-
ri. Kopij en advertenties van dat 
nummer moeten maandag 17 
januari binnen zijn. 

Kerstviering senioren 
gaat niet door Midwinterhoornblazen Ugchelen

  Foto: Ellen de Lange

Sinterklaas in Ugchelen
Zaterdag 13 november was het 
zover,  Sinterklaas met zijn Pie-
ten kwamen kwam weer naar  
Ugchelen.  De start van de optocht 
was bij Randerode en ging stap-
voets door Ugchelen. Langs de 
route stonden veel kinderen die 
zagen hoe het Pietenorkest in de 
Paardentram de optocht muzikaal 
begeleidde.  In  de koets zwaai-
den Sinterklaas en hoofdpiet Car-
lo naar de zingende en  juichende 
kinderen die op hun beurt werden 
getrakteerd op pepernoten, die ie-
dereen zich goed liet smaken. Na 
het centrum deed Sinterklaas ook 
Woonzorgcentrum Sprengenhof 
aan, veel bewoners kwamen naar 
buiten om een glimp op te vangen 

van Sinterklaas en zijn Pieten. Sin-
terklaas verliet zelfs zijn koets om 
de mensen gedag te zeggen!

Aangekomen bij UB werd Sinter-
klaas welkom geheten door en-
thousiaste kinderen en hun ouders. 
Toen Sinterklaas de kinderen 
aanmoedigde om hun schoen te 
zetten werden opeens alle Pieten 
erg ziek. Ze moesten naar bed, de 
dokter werd zelfs gehaald  want 
ze wisten niet wat er aan de hand 
was. Uiteindelijk kwam de aap uit 
de mouw, de Pieten waren hele-
maal niet ziek, ze deden alsof. Ze 
zagen het niet zitten om al die lege 
schoenen te vullen. Maar geluk-
kig, eind goed al goed, de Pieten 

beloofden de schoenen wel te vul-
len. Buiten nog even een meet & 
greet met Sint en zijn Pieten voor 
en paar foto’s.  Zowel de kinderen 
als de ouders gingen met een ca-
deautje en een speculaaspop met 
een goed gevoel naar huis.

Tijdens de voorstelling werd af-
scheid genomen van Joan van 
Buren die na 20 jaar afscheid nam 
als organisator van vele activiteiten 
voor de Ugchelse jeugd. Niet al-
leen Sint bedankte haar maar ook 
alle andere aanwezigen. Fotograaf 
Johan van Veen heeft een mooie 
fotocollage gemaakt van de intocht 
van Sinterklaas in Ugchelen. Zie 
pagina 11 van deze Bron.

KerstBron

Marinus Ditzel
overleden
Ons bereikte het droevige  
bericht dat op 20 november 
is overleden Marinus Dit-
zel. We nemen afscheid van 
hem als medewerker van de 
Bron en voormalig koster-be-
heerder van de Bronkerk. Hij 
was een geliefd en bekend 
persoon in Ugchelen. In de 
volgende Bron wordt meer 
aandacht besteed aan zijn  
betekenis voor de Ugchelse  
gemeenschap.
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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
Ine Koridon, tel. 06-40400576
Eindredacteur volgende Bron:
Simon Haverschmidt, tel. 06-44126398
Fotograaf van deze Bron: 
Theo Logtenberg, tel. 5336253 
Fotograaf volgende Bron:
Dirk Reiding, tel. 5336538
Volgende Bron verschijnt op 15 dec.
Kopij via: ugchelendebron@bronkerk.nl 
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 6 dec. 19 uur. 

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

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

Meer informatie: zie Informatiegids
Bronkerk of www.bronkerk.nl

PRAKTISCHE GEGEVENS DORP
Politie Ugchelen:
Wijkagent: Petra van Doorn, 
0900-8844 spreekuur 
dinsdag 18.30-19.30 uur
Vereniging Dorpsraad Ugchelen:
Secretaris en ledenadministratie:
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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• Binnen de Corona-maatregelen 
kunnen mensen bij een viering 
in de Bronkerk aanwezig zijn. 
De maatregelen zijn wel aange-
scherpt. Houd bij verdere ontwik-
kelingen informatie op de website 
(zie hieronder) in de gaten!

• Kom niet als u Corona-klachten 
heeft.

• De kerkdiensten in de Bronkerk 
blijven ook via www.kerkomroep.
nl digitaal te beluisteren. Voor 
het volgen van de dienst met 
beeld kunt u op de website van 
de Bronkerk een link vinden naar 
Bronkerk Ugchelen – YouTube. 

• Raadpleeg de website van de 
Bronkerk (http://www.bronkerk.nl) 
voor actualiteiten.

• In de Onze Lieve Vrouwekerk 
kunnen kerkgangers de vie-
ring bijwonen. Houd voor meer 
informatie de website van de 
Emmaüs parochie in de gaten. 
(http://www.emmaus-apeldoorn.nl) 
De vieringen zijn ook online te 
volgen.

• Wat betreft de diensten in Rande-
rode melden wij dat deze voorlo-
pig nog alleen toegankelijk zijn 
voor bewoners en de vrijwilligers 
die hen halen/brengen.

Zaterdag 4  december 
ONZE LIEVE VROUWEKERK, 
Stationsstraat 13, Apeldoorn.
16.30 uur: Eucharistieviering; pas-
toor J. Hermens en diaken R. Das-
horst, Credo.

Zondag 5 december – 2e Advent
BRONKERK
10.00 uur: ds. E. van Iperen.

ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering; pas-
toor J. Hermens en diaken R. Das-
horst, Credo.

Zaterdag 11 december
ONZE LIEVE VROUWEKERK.
16.30 uur: Eucharistieviering; pas-
toor J. Hermens, Cantor.

Zondag 12 december – 
3e Advent
BRONKERK
10.00 uur: ds. A. R. Davelaar, 
Maaltijd van de Heer.
11.00 uur: Eucharistieviering; pas-
toor J. Hermens, Gregoriaans.
13.00 uur: Doopviering; pastoor J. 
Hermens.

Zondag 5 december
Ds. Eline van Iperen is vanmorgen 
onze voorganger. Het is 2e Advent.
Uit Kind op Zondag: Waar kom je 
vandaan? De engel Gabriël komt 
bij Maria. Hij vertelt haar dat ze 
een zoon zal krijgen en hem Jezus 
moet noemen. Hij zal Zoon van de 
Allerhoogste genoemd worden en 
koning zijn over Israël. We lezen 
hierover in Lukas 1: 26-38

Diaconie collecte: Kerk in Actie - 
zending.
Uitgangscollecte: Voedselbank.

Zondag 12 december
Deze morgen gaat ds. Regina Da-
velaar voor. Het is 3e Advent en we 
vieren de Maaltijd van de Heer. Uit 
Kind op Zondag: Voel jij dat ook?

Maria gaat op bezoek bij haar tante 
Elisabet. Zodra Elisabet de groet 
van Maria hoort, maakt haar kind 
een sprongetje in haar buik. Maria 
zingt een lied over ‘de wereld an-
dersom’: God maakt kleine men-
sen groot en grote mensen klein.
We lezen hierover in Lukas 1: 39-
56

Diaconie collecte: Kerk in Actie – 
binnenlands diaconaat.
Uitgangscollecte: Voedselbank.

BEREIKBAARHEID PREDIKANTEN
Ds. Regina Davelaar: bij voorkeur 
op maandag, dinsdag en donder-
dag – 06 1283 7524

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

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

Kerkdiensten

BIJ DE DIENSTEN

Het thema van Actie Kerkbalans is 
dit jaar “Samen voor de kerk van 
morgen” en wordt door onze ge-
meenteleden onderschreven ge-
zien de bijdrage die we afgelopen 
jaar mochten ontvangen. 
In de week van 14-21 januari 2022 
is de uitnodiging te verwachten. 
In de volgende Bron gaan we uit-
gebreider in op het doel van Actie 
Kerkbalans 2022.

De tweede jeugdkring was een 
succes. We hebben het verhaal 
van Jozef in de put besproken 
met elkaar en het sinterklaasspel 
gespeeld met de dobbelsteen. Te-
veel pepernoten en speculaasjes 
gegeten. Met leuke cadeautjes 
ging iedereen naar huis. Vooral 
samen delen en elkaar iets gunnen 
vonden wij allemaal belangrijk. We 
hebben kaarsen aangestoken en 
onze dromen/wensen aan elkaar 
verteld. Vind je het ook leuk om te 
komen? Dan ben je van harte wel-
kom. Je hoeft niet ingeschreven te 
staan bij de Bronkerk, juist als dat 
niet zo is lijkt het ons leuk om je te 
ontmoeten.

De volgende jeugdkring is op 16  
januari, dan is het thema:  Licht in 
de duisternis en mooie/positieve 
voornemens. We kijken terug naar 
het komende kerstfeest en delen 
de goed voornemens voor 2022! 
Zet je de datum alvast in je agen-
da?  Ik heb er weer zin in!

Janny van Asselt

woe  1 dec Maleachi 1:1-9
do  2 dec Maleachi 1:10–2:9
vrij  3 dec Maleachi 2:10-16
za  4 dec Maleachi 2:17-3:5
zo 5 dec 2e Advent 
  Maleachi 3:6-12
ma 6 dec Maleachi 3:13-18
di 7 dec Maleachi 3:19-24
woe 8 dec Psalm 28
do 9 dec Sefanja 3:1-13
vrij 10 dec Sefanja 3:14-20
za 11 dec Psalm 72
zo 12 dec 3e Advent 
  Jesaja 5:1-7
ma 13 dec Jesaja 5:8-19
di  14 dec Jesaja 5:20-30

Aankondiging
Actie Kerkbalans 2022 

In december zamelen we voor de Voedselbank koffie, thee, suiker, houdbare melkproducten in.  
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. 

Alvast hartelijk bedankt. 

Voedselbank in december

Uit de Bijbel

Jeugdkring

We kijken uit naar de komst van Je-
zus, het kerstkind. Elke week wordt 
een kaars meer aangestoken; het 

licht wordt steeds sterker.
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De afgelopen periode worden wij 
als Dorpsraad Ugchelen als ook 
de gemeente Apeldoorn vanuit 
de bewoners van Ugchelen ge-
attendeerd op de verkeersvei-
ligheid in Ugchelen. Wat vaak 
terugkomt is de verkeerssitua-
tie op de Molencatenlaan en de 
snelheid op de Ugchelseweg. In 
de komende periode zullen wij 
als Dorpsraad zoals eerder aan-
gegeven middels een enquête 
meer informatie ophalen.

We willen jullie echter ook atten-
deren op een initiatief dat mo-
menteel loopt vanuit de gemeen-
te om de verkeerveiligheid in de 
komende 10 jaar in Apeldoorn 
verder te verbeteren.  We willen 
jullie oproepen om ook hier jullie 
input te geven. Dit kan via de web-
site van de gemeente Apeldoorn  
www.apeldoorn.n l /pro jecten.  
Onder het kopje Thema kun je 
het onderwerp Verkeersveilig-
heidsplan aanklikken waar je een 
online enquête kan invullen. 

Je kunt deze enquête tot 3  
december a.s. invullen. We no-
digen jullie van harte uit om dit te 
doen, hoe meer bewoners deze 
enquête invullen hoe beter!

Verkeersveiligheid  
enquête van de  
Gemeente Apeldoorn

Op dinsdag 7 december gaan wij de Koppel-
sprengen schoonmaken!

In en om de Koppelsprengen leven bijzonde-
re planten en dieren en daarom is het water-
schap hier altijd bij aanwezig. Aan iedereen 
die voor de eerste keer meedoet wordt uit-

gelegd waar men op moet letten.De jaarlijkse 
schoonmaakactie is nodig om verstoppingen 
met blad en takken te voorkomen en de paai-
bedjes voor de beekprikken weer zichtbaar te 
maken.

Daarom nodigen wij iedereen uit om ons te 
komen helpen. Wij werken ’s morgens van 
9.00- tot 12.00 uur. Nadat u zich heeft opge-
geven hoort u van ons waar we verzamelen 
voor de koffie en de lunch. Dat is op dit mo-
ment nog niet bekend. 

Breng laarzen (hoge) en warme sokken mee 
en indien mogelijk werkhandschoenen, een 
greep of hark. Wij beschikken zelf ook over 
enkele grepen.

In verband met de catering graag even uw 
naam per mail of telefoon doorgeven. 
Per mail: kuipers.coby@gmail.com. 
Geeft u zich liever telefonisch op of heeft 
u nog vragen? Bel dan Herman Geurts,  
tel: 06-13280437 of Coby Kuipers, tel:  
055-5338436 

Afgelopen woensdag 17 novem-
ber hebben we weer bij elkaar 
gezeten. Helaas hebben wij door 
de nieuwe Corona maatregelen 
niet fysiek bij elkaar kunnen zit-
ten ondanks dit hadden we een 
goed overleg waarin verschillen-
de onderwerpen zijn besproken. 
Een onderwerp was de initiatie-
ven makelaar. Deze initiatieven 
makelaar heeft de gemeente 
Apeldoorn aangesteld om bur-
gerinitiatieven te stimuleren om 
Apeldoorn en haar dorpen en 
buitengebieden mooier en leef-
baarder te maken. We hebben 
afgesproken dat in de volgen-
de Bron de initiatievenmakelaar 
zichzelf zal introduceren en meer 
vertelt over het werk van de initi-
atievenmakelaar.
Door de nieuwe Corona maatre-
gelen zijn we met de gemeente 
aan het kijken hoe we het beste 

de terugkoppeling kunnen doen 
richting de inwoners over de GP 
Duuringlaan aangezien een fy-
sieke bijeenkomst helaas nu niet 
mogelijk is. 
Zoals in de vorige Bron aange-
kondigd hebben we een kennis-
makingsgesprek gehad met de 
wethouder Jeroen Joon en zijn 
ambtenaren. Dit was een pret-
tig gesprek en beiden kijken uit 
naar een vruchtbare samenwer-
king om Ugchelen nog mooier en 
beter te maken. Mocht je verder 
nog vragen of opmerkingen heb-
ben, schroom niet ons te benade-
ren door een mail te sturen naar  
info@dorpsraadugchelen.nl. 

Heb jij zin om je communicatie 
talent in te zetten voor de Dorps-
raad? Heb jij communicatie er-

varing of ben je werkzaam in dit 
vakgebied, dan komen we graag 
met jou in contact. 
Onze ambitie als Dorpsraad is 
om samen met de inwoners van 
Ugchelen de leefomgeving zo te 
organiseren dat zij in alle levens-
fasen prettig kunnen wonen voor 
nu en in de toekomst. 
Om deze ambitie te realiseren 
is het van belang dat er een 
communicatieplan wordt opge-
steld, verschillende communi-
catiekanalen zijn ingericht en 
een platform aanwezig is waar  
Ugchelenaren alle benodigde in-
formatie kan vinden of delen. 
Heb je hiermee ervaring of heb je 
goede ideeën? Stuur een bericht 
naar info@dorpsraadugchelen.nl 
en we nemen met je contact op. 
Alleen gezamenlijk kunnen we 
Ugchelen mooier en leefbaarder 
maken.

Informatie vanuit het bestuur
NIEUWS VANUIT DE DORPSRAAD 

Communicatietalent 
gezocht

Schoonmaken Koppelsprengen
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In de maand december zijn 
wij gesloten en kunt u geen 
goederen brengen voor de  
waterloopleinmarkt. Op woens-
dagmorgen 26 januari staan we 
weer voor u klaar. Er is iemand 
aanwezig tussen 9 en 11 uur. 
Kleine goederen zijn van harte 
welkom, meubels en andere gro-
te dingen kunnen we helaas niet 
aannemen I.v.m. ruimtegebrek. 
De leden van de woensdagmor-
gengroep wensen u alvast een 
fijne decembermaand toe.

Net als andere jaren zijn ook nu 
weer de overheerlijke specu-
laastaarten te koop. Deze taart is 
zeer speciaal, want ze zijn met lief-
de gebakken door bewoners van 
‘s Heerenloo. Met de aanschaf 
ervan ondersteunt u het werk van  
‘s Heerenloo maar ook het dia-
conale project van de Bronkerk: 
‘Gezinshuis Casa Speranta in 
Moldavië’. Verras uw gezin tijdens 
het heerlijk avondje of - als onder-
nemer - bijvoorbeeld uw personeel  
met deze speculaastaart voor de 
Sinterklaas.
De taarten kosten € 6 per stuk (in 
luxe doos verpakt + € 0,50). Nu 
ook verkrijgbaar: luxe chocolaat-
jes! € 5,00 voor 250 gram. 
Verkooppunten zijn de Bronkerk 
en Autobedrijf Van As. In overleg 
kunnen wij de lekkernijen ook thuis 
bezorgen. Voor bestellingen en/
of inlichtingen; c.vanas@vanasa-
peldoorn.nl/ 06 - 53 24 65 76

Op adem komen 
OVERWEGING

We leven in een zeer onrustige tijd, met zoveel dingen 
die ons bezig houden, denk maar aan de Coronamaat-
regelen, de Klimaatconferentie, stijgende energieprij-
zen, oorlogen, armoede en ga zo maar door. Te midden 
van dit alles klinkt de oproep: ‘Ga naar je binnenkamer, 
doe de deur dicht, bid tot je Vader die in het verborgene 
ziet’. (Matteüs 6, 6)

Als je je er toe kunt zetten om naar je binnenkamer te 
gaan en de deur te sluiten, dan merk je dat het rumoer 
niet echt afneemt. Het lawaai van buiten wordt minder, 
maar het rumoer van binnen zal in de stilte van je bin-
nenkamer misschien zelfs toenemen, daar vluchten we 
ook vaak van weg.  Onlangs kreeg ik van onze oudste 
zoon het boekje met de titel ‘De kracht van rust’, acht 
tegendraadse lessen over werk en het goede leven, 
van Mirjam van der Vegt. De winnaar van het beste 
spirituele boek 2021. Een boeiend relaas over hoe je 
op adem kunt komen. De schrijfster neemt daarbij het 
voorbeeld van de Benedictijnse kloostertraditie. Als je 
rust, rust dan – als je werkt, werk dan. Werken afwis-
selen met rust als een bewuste keuze, het zijn goede 
partners, die elkaar nodig hebben. Als we bewust vol-
doende rust nemen kunnen we veel productiever zijn, 
rust die je opzettelijk neemt, wakkert je creativiteit aan. 
Briljante ontdekkingen ontstaan vaak na een periode 
van rust. Opzettelijke rust zorgt voor een diep gevoel 
van zingeving. Stilte en rust zijn echter geen doel op 

zich. Het is een kunst om te ontdekken hoe je rust posi-
tief kunt inzetten. Op adem komen; thuis, in de kerk, bij 
het lopen in de natuur, door gebed of meditatie, door te 
luisteren naar muziek of naar het ruisen van de blade-
ren in de bomen of de zee, er zijn vele manieren om op 
adem te komen. Dit afstemmen maakt dat je de verbin-
ding met je hart, met je ziel herstelt, dat je je daardoor 
ook verbind met de ander, met de wereld, in een gevoel 
van eenheid met God, met de grote Bron van liefde.
Die verbinding geeft rust, geeft heling, even thuis ko-
men in jezelf en dan ervaren dat er vreugde opborrelt 
en de liefde gaat stromen. 

We gaan eind van de maand de Adventstijd in, als voor-
bereiding op het Kerstfeest, de tijd van verwachting. 
Het is een mooie tijd om ons voor te bereiden op het 
ontvangen het Kerstkind in de stal in Bethlehem en in 
de stal van ons eigen leven. Het is een tijd om bewust 
momenten te zoeken om stil te worden en op adem te 
komen, om ons open te stellen voor het wonder van het 
nieuwe leven. Zet je voeten op de grond, adem lang-
zaam in, voel vanuit de aarde energie omhoog komen. 
Rijk uit naar boven, naar de hemel en adem langzaam 
weer uit. Voel je gedragen, heel, in het eeuwige nu, tus-
sen hemel en aarde. Kom op adem. Een gezegende 
Adventstijd gewenst.

Ronald Dashorst

Geen inbreng van  
goederen in december

Speculaastaart -  
actie 2021

In memoriam: Ria Van den Brand – Tieman 11 juni 1924 - 8 november 2021
“Een vaste burcht is onze God” stond 
er op haar rouwkaart, een tekst die 
getuigt van geborgenheid en van een 
groot vertrouwen. Dat er voor was 
gekozen juist dát zinnetje op de rouw-
kaart te zetten, zegt niet dat Ria van 
den Brands gelóóf zo vast als een 
burcht was, maar ‘t wilde iets zeggen 
over haar verlángen daarnaar. Want 
als een rode draad door het leven van 
Ria van den Brand loopt haar verlan-
gen naar vastigheid, naar kunnen ver-
trouwen, naar zich blijvend geborgen 
en gedragen weten, en het verlangen 
zich te kunnen toevertrouwen en te 
weten: “het is goed”. Voor Ria van 
den Brand was zo’n vertrouwen niet 
vanzelfsprekend. Integendeel: ze had 
ervaring met aangetast of geschon-
den vertrouwen, met opgebouwde 

vastigheid die niet duurzaam was. 
De burcht van haar ouderlijk huis in 
Deventer stortte in door het oorlogs-
geweld in 1944, terwijl zij in de kelder 
schuilde. Haar basisvertrouwen dat 
ze altijd beschermd werd, werd daar-
mee onder haar weggetrokken. Toen 
haar later bekend werd hoe er in de 
oorlog met joden was omgegaan, hoe 
ménsen met medemensen waren 
omgegaan sloeg dat opnieuw een 
deuk in haar vertrouwen in het goede. 
En in De Goede: God.  Was God wel 
geloof-waardig? Ze trouwde met een 
beroepsmilitair, en kreeg een zoon. 
Door het werk van haar man moest er 
vaak  van standplaats worden gewis-
seld. Opgebouwde vastigheid moest 
steeds worden losgelaten, ze moest 
haar wortels steeds weer ergens an-

ders uitslaan, steeds weer opnieuw 
investeren in nieuwe contacten. In 
Eibergen beleefde ze haar mooiste 
tijd, daar woonde ze ook het langst, 
daar ervaarde ze de beste klik met de 
bevolking, en kon ze van betekenis 

zijn in het vrijwilligerswerk. Ergens in 
dat hele traject van verhuizingen en 
breuken in opgebouwd vertrouwen 
ontwikkelde ze haar angst om iets 
te krijgen, een of andere ziekte. En 
straatvrees. De burchtjes waaraan 
ze zich nog kon vastklampen werden 
kleiner en kleiner. Maar ze moest ver-
der. Uiteindelijk kwam ze in Apeldoorn 
terecht, werd oma van twee klein-
dochters in Ugchelen en genoot daar-
van. Ze verloor haar man en leefde 
nog jaren zelfstandig verder. Haar 
laatste stuk in de Sprengenhof was 
moeizaam, en eenmaal in Wilhelmina 
was haar einde snel daar. Wij geloven 
dat zij is opgenomen in Gods vaste 
burcht van liefde.

Ds Eline van Iperen
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Een zware brom haalde me uit de 
slaap. Razendsnelle tikken volgden.
Voor mijn deur stond een voertuig 
met daarop een compressor. Achter 
een gordijn stonden een paar tanks. 
Een man stond een metalen stang 
de grond in te persen. Ruim rond de 
stam van de boom aan de overkant. 
Mijn nieuwsgierigheid was gewekt. 
Bomen zijn me dierbaar. Na het ont-
bijt maakte ik een praatje met hem 
bij een kop koffie.

Hij vertelde dat hij de lindes aan de 
Hoenderloseweg aan het verzor-
gen was. Groenplaats verzorging 
heet dat in vakjargon, in opdracht 
van de gemeente Apeldoorn. Zijn 
gesprek met hem maakte indruk op 
me: de gemeente Apeldoorn houdt 
écht van haar bomen! Ze voorkomt 
niet alleen onnodige kap. Nee, ze 
verzorgt onze bomen ook intensief.
Wekenlang hadden kabelleggers 
langs de Hoenderloseweg geulen 
gegraven. Boomwortels werden 
daarbij weliswaar zoveel mogelijk 
vermeden. En waar het niet anders 
kon, werden de kabels met lucht-
druk onder de wortels doorgescho-

ten. Maar boomverzorgers weten 
dat bomen van dat graafwerk toch 
schade ondervinden. Ze worden 
verwond in hun wortelgestel en 
missen grote hoeveelheden kost-
bare haarwortels. Ook bomen zijn 
kwetsbaar.

En vanmorgen komt deze man om 
deze laanbomen te koesteren met 
voeding en zuurstof in hun wor-
tels… Elke boom krijgt intensief 
zijn aandacht. Hij geeft ze een voe-
dingssupplement van wormencom-
post, druivenpitten en lava. Elke 
boom krijgt 150 liter voeding in zijn 
wortelgestel gespoten om goed te 
kunnen herstellen van de schade 
door het graven in zijn wortels.
Kostbare uren aandacht en gecon-
centreerde arbeid om bij elke boom, 
op een zestal plekken onder de 
kroon, de voeding in het wortelge-
stel te spuiten. Ik ben verbluft over 
zoveel liefde en zorgzaamheid. En 
ik besluit om het met u te delen. 

En hij leert me nog meer. Wist u dat 
rond de wortels van de monumen-
tale Valentijnslinde, die naast de 

brandweerkazerne staat te pron-
ken, uitgebreide voorzieningen zijn 
getroffen zodat de kroon niets te 
kort komt? Want goede gezondheid 
vraagt goede zorg.  Ook voor bo-
men. Bomen in een stedelijke om-
geving zijn kwetsbaar. Zoals alles 
van waarde kwetsbaar is, zoals de 
dichter Lucebert ons al voorhield. 
Zo worden rond de wortels van 
een jonge linde, als die wordt aan-
geplant in een grindberm waar ook 
auto’s parkeren, korven geplaatst 
om de druk van voertuigen op de 
wortels te verminderen. Ik wist dat 
niet en nu ik het weet zijn ze me nóg 
dierbaarder.

Wat kunnen wij in het najaar doen 
om onze bomen te koesteren? Laat 
in uw tuin wat gevallen blad liggen. 
Daar niet te netjes opruimen dus..! 
Boomwortels zoeken voedselrijke 
bodem op en door de compostering 
van dat blad door wormen verrijkt 
u de bodem. En natuurlijk liefdevol 
naar boven kijken. Dát helpt ook.

Nico van Dam

Liefde voor bomen      
GROENPLAATS VERZORGING

Dorcas trakteert op lekkers en korting
Kringloopwinkel Dorcas is zaterdag 4 december 
open van 10.00 tot 14.00 uur. Het is een feestelijke 
koopochtend met voor elke winkelende klant een lek-
ker kopje warme chocolademelk, koffie of thee met 
daarbij een voor december passende traktatie. Ook 
voor de kinderen die met papa, mama, oma of opa 
meekomen, is er een speciale traktatie.

Tijdens deze openingsuren geeft Dorcas 25 procent 
korting op alle meubels, schilderijen, fotolijsten, 
sport- en kampeerartikelen en alle artikelen op de 
huishoudafdeling. De afdeling inname is deze dag 
gesloten. Midden in de sinterklaastijd was Dorcas 
op bezoek bij school De Bronbeek, waar een groep 

asielkinderen onderwijs krijgt. Bestuursvoorzitter 
Cees de Jong had een grote zak vol cadeautjes mee-
genomen die door de juffen in ontvangst werd geno-
men. Een lichtpuntje voor deze kinderen in moeilijke 
omstandigheden.

De kringloopwinkel van Dorcas wordt gerund door 
enthousiaste vrijwilligers. Op diverse afdelingen kan 
de organisatie nog wel hulp van gezellige helpers 
gebruiken. De winkel maakt deel uit van Regiocen-
trum Apeldoorn en is gevestigd op bedrijvenpark Ug-
chelen aan de Laan van Westenenk 108. Lopend of 
op de fiets kom je er via het wandelpad in park De 
Goudvink (tegenover Bikkertje/naast Charly).

>> Vervolg pagina 1

Tijdens de winterzonnewende 
wordt door de midwinterhoorn-
blazers de langste nacht en 
de kortste dag aangekondigd. 
Bij de ondergaande zon op 21 
december klinken de traditi-
onele melodieën om deze de 
volgende ochtend opnieuw te 
laten horen. Het Nieuwe Licht 
is daar en de dagen zullen 
langzaam weer langer worden.

Op de website van de blazers 
staat de volledige agenda 
waar en wanneer de midwin-
terhoornblazers te horen en 
te zien zijn. U bent van harte 
welkom om deze gebeurtenis 
mee te maken. Wij houden ons 
aan de coronaregels. Bij ons 
optreden heeft u niet te maken 
met 1G, 2G of 3G, maar wij 
vragen u wel om minimaal een 
midwinterhoorn lengte afstand 
te houden. 

Foto: Sven Scholten

(On)voltooide tijd.

Het Utrechts Studentenkoor 
en Orkest voert op 18 decem-
ber om 20.00 uur (zaal open 
19.00 uur)  in de Grote Kerk 
in Apeldoorn het plechtige en 
statige Requiem van Mozart 
op, samen met de Totentanz 
van Liszt en de Achtste Sym-
fonie van Schubert.

Beide stukken verwijzen naar 
deze onvoltooide coronatijd, 
door  twee onvoltooide werken.

Schuberts Achtste Symfonie 
en Mozarts Requiem werden 
beide niet door de componist 
voltooid. Kaarten zijn te ver-
krijgen via usko.nl

Midwinterhoornblazen

Concert Utrechts Studen-
tenkoor en Orkest o.l.v. 
Stijn Berkouwer
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Het ReparatieCafé dat elke 1e 
en 3e woensdag van de maand 
open is, wordt gehouden in het 
dorpshuis. En dat valt onder de 
regels die gelden voor de ho-
reca. Wilt u een apparaat aan-
bieden dan wordt er eerst een 
‘groen vinkje’ op de Corona QR 
scanner verwacht. (Ook met ID 
kaart). Is dat niet het geval dan 
mogen we u helaas niet binnen 
laten en verder helpen.

Vanwege de verscherpte regels 
mag een eigenaar ook niet bij 
de reparateurs gaan kijken. U 
wordt verzocht in de hal plaats 
te nemen. Uiteraard mag u een 
lekker kopje koffie aan de bar 
bestellen. 

We starten op dinsdag 7  
december om 9:30 bij Tennis-
club Ugchelen Ugchelsegrens-
weg 10, 7339 CT Ugchelen. We 
lopen via de Koppelsprengen 
naar de Otterloseweg. Steken 
die over en gaan linksom. Ste-
ken de Otterloseweg weer over 
en lopen door het Leesten en 
langs Heidehof terug naar TCU. 
De route zal ongeveer 12 km 
zijn. Deelname is gratis. Info via:  
wandeleninugchelen@gmail.com

De komende weken staat er te-
genover de boekenkast van de 
waterloopleinmarkt in de garder-
obe aan kant van de Wijenburg 
een stelling vol met leuke pre-
sentjes voor de Sinterklaas en 
kerst. Het zijn nieuwe en nette 
gebruikte artikelen en met de 
opbrengst steunt u de goede 
doelen van de waterlooplein-
markt.

Afgelopen zondag 14 novem-
ber was het weer een gezelli-
ge Kerk op Schoot viering. Ds. 
Beer vond het fijn om iedereen 
weer te zien. We hebben onze 
eigen dieren bij de boot gezet en 
geluisterd naar het verhaal hoe 
Noach met heel veel dieren in 
de ark ging varen. Het was fijn 
dit samen te beleven met de kin-
deren, ouders en grootouders.

Wandelen in Ugchelen

Corona pas nodig voor 
ReparatieCafé

Giftshop Bronkerk

Kerk op Schoot

In de jaren zeventig kwam er een vraag van een 
aantal oudere bewoners uit ons dorp. Of de ver-
eniging Ugchelens Belang wekelijks iets voor ou-
deren zou kunnen organiseren. Op 11 juni 1971 is 
er toen een commissie bejaardenwerk opgericht. 
Er was vooral behoefte aan gezelligheid. Men 
startte met 15 leden, die bij elkaar kwamen op de 
woensdagmiddag van 14:00 – 16:30 uur. Na een 
jaar is deze commissie opgeheven en kwam er een 
Soos-bestuur. Er werd subsidie aangevraagd bij en 
toegekend door de gemeente Apeldoorn. De eerste 
jaren werd er gesjoeld en rummikub en verschillen-
de kaartspelen gespeeld. Later kwam er een biljart-
tafel bij, geschonken door de carnavalsvereniging.  

Ook werd er aan koersbal gedaan in de grote zaal 
van UB. Het ledenaantal groeide gestaag. Op een 
later moment werd de naam bejaardensoos gewij-

zigd in Soos 55+ UB. Het sociale contact is nog 
steeds heel belangrijk en op dit moment zijn er zo’n 
zeventig leden. Subsidie krijgen we al een tijd niet 
meer, maar de Soos bedruipt zichzelf.

In het verleden zijn jubileumjaren uitgebreid ge-
vierd, bijvoorbeeld bij het 25-jarig en het 40-jarig 
bestaan. Het was de bedoeling dat in juni dit jaar 
het 50-jarig bestaan feestelijk zou worden gevierd. 
Hiervoor is al enkele jaren ijverig gespaard! Door 
corona, u begrijpt het al, is dit tot op heden nog 
niet gebeurd. Er staat in de planning om op 15 de-
cember a.s. alsnog een feestelijke middag te hou-
den met een heerlijk diner als afsluiting van dit jaar. 
Maar het is nu nog maar de vraag of dit wel door 
kan gaan. We hopen natuurlijk van wel, maar …

Namens het bestuur, Areke van Dam

Soos 55+ UB bestaat vijftig jaar

Doe mee met het Levend Kerstverhaal
Zaterdagmiddag 18 december van 
14.00 – 16.30 uur gaat het gebeu-
ren, in Ugchelen en voor Ugchelen. 
Het aloude kerstverhaal komt dan 
tot leven! Door een gedeelte van 
ons dorp zullen groepjes mensen 
zwerven. Kinderen, ouders, groot-
ouders. Zij doen mee aan het door 
de Bronkerk georganiseerde Le-
vend Kerstverhaal, dat is opgezet 
volgens de formule van het spel 
‘vossenjacht’, en dat de titel draagt: 
‘Op zoek naar goed nieuws’.  Zul-
len ze voldoende goed nieuws vin-
den? Wat is eigenlijk goed nieuws 
in onze tijd? En aan wie gaan ze 
het vragen? En hoe onderscheid 
je goed nieuws van het nepnieuws 
dat ook wordt verspreid? Het kan 
dus nog spannend worden!

Zin om ook mee te doen? Dat 
kan! Door je op tijd (t/m dinsdag 
14 december) op te geven bij ds 
Eline van Iperen (055-8438214 of  
predikantEI@bronkerk.nl).
Vermeld bij opgave de namen én 

de leeftijden van degenen die je 
opgeeft. Dan maken wij een inde-
ling (corona-proof) en laten je we-
ten hoe laat jouw groepje mag star-
ten. Kom dan op de afgesproken 
tijd (met mondkapje en je CR-code 
als je boven de 13 bent) naar de 
toreningang van de Bronkerk. Daar 

krijg je alles te horen wat je moet 
weten om mee te doen aan het 
spel “Op zoek naar goed nieuws”. 

We verheugen ons op dit Levend 
Kerstverhaal, en zien uit naar jullie 
opgave!

Ds Eline van Iperen

Nu de donkere maanden weer zijn begonnen zie ik 
in ons dorp weer bij sommige huizen feestverlichting 
branden. Zelfs een paar kerstbomen met lichtjes zijn 
al weer gesignaleerd. En dat al in de eerste week van 
november. Sint Maarten moest nog komen, Sinter-
klaas was nog niet onderweg maar kerstbomen/ver-
lichting staan al. Dit stemt mij een beetje droef. Zal wel 
aan mijn leeftijd liggen. Als kind kon ik mij verheugen 
op Sint Maarten, zingend langs de deuren en thuis 
komen met een zak vol koek. Daarna kwam de Sint 
en mocht je je schoen zetten, met op 5 december een 
heerlijke pakjes avond. In die periode werd je niet af-
geleid door zaken die met Kerst te maken hebben, dat 
kwam na de sinterklaas viering. Voor mij was dat over-
zichtelijk. Later, toen ik groot was geworden, ontdekte 
ik dat dit een typisch Nederlands fenomeen was. In 
de ons omringende landen begint men in november 

met Kerst. De Engelsen voorop, de Duitsers zo ca 28 
november met de kerstmarkt. En de Amerikanen op 
de laatste donderdag in november met Thanksgiving. 
De vrijdag na TG is Black Friday en dat is (helaas) ook 
al naar ons landje overgewaaid. Maar bedenk wel in 
die landen komt Sinterklaas niet. 

Tegenwoordig hebben veel kinderen een bepaalde 
vorm van ADHD, ADD of andere vormen van autisme. 
Zou dat te maken hebben met al die feesten die door 
elkaar heen lopen? Wie het weet mag het zeggen.  
Toch zou ik het leuk vinden als we in Nederland de 
eigen traditie vast kunnen houden met St Maarten- 
Sinterklaas-Kerst. Dus vanaf 6 december kerstverlich-
ting, kerstbomen, enz. 

Hugo Breggeman

Ieder feest zijn eigen traditie
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Een positief woord. Als je met 
de auto door Europa rijdt, kom je 
het woord regelmatig tegen, in 
verschillende talen, bij verschil-
lende grenzen. Iedereen lijkt 
welkom te zijn in de verschillen-
de Europese landen. Tijdens de 
vakantie is dit een prettig idee: 
je komt aan in je vakantieland 
en je wordt welkom geheten.
De vraag die bij mij opkwam de 
afgelopen weken was: staan die 
borden ook aan de grens waar 
momenteel duizenden vluchte-
lingen bivakkeren? Welcome in 
Europe…? Zou dat er staan? 
Het lijkt er niet op. Sterker nog, 
de Europese Unie lijkt een oud 
idee te omarmen dat in de jaren 
vijftig door het toenmalige Oost- 
Duitsland werd uitgerold en tot 
1989 verder door hen werd ge-
perfectioneerd: het markeren 
van de staatsgrens, maar dan 
zonder borden ‘welkom’.
Ja, het lijkt erop dat de huidige 
Europese politici de kritiek die 
er was op de vorige president 
van de Verenigde Staten van 
Amerika is vergeten. Toen werd 
er een enorme muur gebouwd 
tussen het laatstgenoemde land 
en Mexico. Dat vond iedereen 
toen heel erg.
Nu worden er langs de Europe-
se grens ook muren en hekken 
gebouwd. En geen kleintjes, 
nee, de vergelijking met het ij-
zeren gordijn van weleer is niet 
overdreven.
We kunnen ons dan afvragen: 
wat dénken, nee, wat voélen 
de mensen, diegenen die, na 
een lange, onzekere en nare 
reis, deze grens bereiken? 
Misschien hoopten ze op een 
maaltijd. Of misschien hoopten 
ze ook op een bord waarop het 
woord ‘welkom’ staat. 
Nee, sommige mensen zijn niet 
welkom. Ze zijn het slachtoffer 
wan oorlogen, gevoerd volgens 
westerse principes: vredesmis-
sies! De wapens die op hen zijn 
gericht zijn vaak gefinancierd 
met geld dat, direct of indirect, 
afkomstig is van onze pensioen-
fondsen, omdat de oorlogsin-
dustrie nu eenmaal erg lucratief 
is. 
Misschien blijft er op termijn 
toch nog wat geld over voor een 
welkomstbord voor deze men-
sen… 

Welkom

 
 

Bibliotheek
OOK UGCHELEN

In Ugchelen vonden het afgelopen 
jaar veel bouwactiviteiten plaats. 
En als de plannen doorgaan zul-
len die activiteiten de komende tijd 
ook niet stoppen. Er blijft behoefte, 
ook in ons dorp, aan betaalbare 
woningen. Al moe(s)ten daarvoor 
af en toe beeldbepalende gebou-
wen plaatsmaken. Met weemoed 
denk ik bijvoorbeeld telkens te-
rug aan de prachtige bibliotheek 
in het monumentale pand aan de 
Molecatenlaan. Een mooie plek 
en een prettig gebouw. Helaas 
is het pand door bezuinigings-
maatregelen van de gemeente 
gesneuveld. Maar ook de gesloop-
te voormalige wasserijen staan 
mij nog helder voor de geest.  

De bibliotheek heeft in afgeslankte 
vorm elders onderdak gevonden. 
Maar het bleef een slap aftreksel 
van een echte bibliotheek. Na-
tuurlijk kun je boeken ook kopen 
bij Primera of in kringloopsfeer bij 
Dorcas of De Duiker. En hoewel de 
keuze daar groot is, zijn daar altijd 
kosten aan verbonden.
Prachtige alternatieven zijn natuur-
lijk de minibiebs die alom tegen-
woordig zijn in Ugchelen. Daar kun 
je naar hartenlust boeken halen en 
brengen. Maar het blijft toch ook 
behelpen daar. Te weinig of te wei-
nig diversiteit!
Daarom zouden we op een cen-
trale plek ÉÉN GROTE MINIBIEB 
moeten creëren. 

We zouden van het dorpshuis een 
echt ontmoetingscentrum kunnen 
maken door daar één grote RUIL-
BIEB te creëren! Ik zie het al voor 
me: Lange boekenschappen tegen 
de kale wanden in bijvoorbeeld de 
toneelzaal. Daar werd eerder ook 
al ruimte gecreëerd voor de plak-
plaatjes van AH, waarmee ieder-
een die zijn verzameling nog niet 
compleet had, zijn gading kon vin-
den in de overvloedige voorraad. 
Lijkt me een prachtige plek voor 
dorpsgenoten om vrijblijvend sa-
men te komen.
En natuurlijk is dat ook een plek 
met een koffiehoek!

Theo Tomassen

Gratis Online Webinar:  Verhuizen of blijven zitten
Het zal je vast niet ontgaan 
zijn: de woningmarkt kookt 
en de hypotheekrente is weer 
aan het stijgen. De rente is 
nog steeds historisch laag: 
maar hoe lang blijft dit nog 
zo? Wanneer moet je een huis 
kopen? Of verkopen? En met 
het beperkte woningaanbod, 
welke mogelijkheden zijn er?  

Dit soort vragen houden veel 
potentiële kopers en verkopers 
bezig. Voor iedereen is het ant-
woord natuurlijk anders, afhan-
kelijk van je persoonlijke situatie 
en wensen. Reden genoeg voor 
de Rabobank en Buurman Ma-

kelaardij om een gratis online 
webinar te organiseren, met als 
thema: ‘Verhuizen of blijven 
zitten’.

Tijdens het webinar staat de 
huidige woningmarkt centraal, 
en welke gevolgen dit voor jou 
heeft. Arjan Buurman (NVM-ma-
kelaar/taxateur) en Erik Roelofs 
(financieel adviseur) praten je 
maandagavond 6 december 
van 19.30 tot 20.30 uur graag 
bij over de vragen:

• Welke kansen zijn er voor jou 
op de huidige woningmarkt?

• Welke invloed heeft verhuizen 

op je hypotheek? 
• Hoe werkt oversluiten naar de 

actuele hypotheekrente?

Tijdens het webinar kun je 
via de chat eenvoudig al 
je woon- én hypotheekvra-
gen stellen aan de  experts.  
Meld je snel aan via: www.
rabo.nl/middenoostnederland/ 
verhuizenofblijvenzitten. 

Graag tot maandagavond 6 de-
cember! 

Buurman Makelaardij
Rabobank Midden Oost 

Nederland

  Foto: Theo Logtenberg
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