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Kerst 2021

‘Kerstkliekjes’, Marius van Dokkum

Alle medewerkers van de Bron wensen u fijne kerstdagen  
en een goed 2023!

Met dank aan de trouwe bezorgers, die er voor hebben gezorgd  
dat u ook dit jaar weer de Bron in de bus kreeg. 
De volgende Bron verschijnt op 25 januari 2023.  
Kopij inleveren voor 16 januari 18.00 uur.
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DE BRON
KERK- EN DORPSBLAD

Verspreiding in Ugchelen: 
om de 14 dagen huis-aan-huis
Oplage: 2850 exemplaren
De Bron digitaal: www.bronkerk.nl 
Opmaak: Lutim, www.lutim.nl 
Druk: VESO, www.vanelst.org 

Eindredacteur van deze Bron
Chris de Winter, tel. 06-10917060
Eindredacteur volgende Bron:
Ine Koridon, tel. 06-40400576
Fotograaf van deze Bron: 
Dirk Reiding, tel. 5336538
Fotograaf volgende Bron:
Johan van Veen, tel. 5062373
Volgende Bron verschijnt op 25 jan
Kopij via: ugchelendebron@bronkerk.nl 
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 16 januari 19 uur. 

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

PRAKTISCHE GEGEVENS KERK
Zalencentrum:
“Bronkerk” en “De Duiker”
Hoenderloseweg 10, 7339 GH
tel. 5334859
Beheerder: Mw. Angelike Soulier
beheerder@bronkerk.nl 
Predikanten: 
Ds. E. van Iperen, tel. 8438214
predikantEI@bronkerk.nl 
Ds. W. Kievit
predikantWK@bronkerk.nl  
Kerkenraad:
Voorz.: vacature
Secr.: C. de Winter, tel. 5414293
scribaKR@bronkerk.nl 
Kerkelijk bureau: Collectebonnen, 
Vragen en Ledenadministratie
kerkelijk.bureau@bronkerk.nl
Voor dringende zaken:
tel. 5411491 of 06-15017286
Bankrekeningen: Bronkerk Ugchelen
NL36INGB0000833184 en 
NL88RABO0303318635
Diaconie Prot.Gem. Ugchelen
NL72RABO0103115773
 
Meer informatie: www.bronkerk.nl

PRAKTISCHE GEGEVENS DORP
Politie: Petra van Doorn, 0900-8844 
spreekuur dinsdag 18.30-19.30 uur
politiebureau Europaweg

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
Marja de Winter, tel. 06-14479822
  
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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Kerkdiensten
Een werkgroep van de Bronkerk 
is bezig met de voorbereiding 
van een boekje ter gelegen-
heid van het 100-jarig bestaan 
van het gebouw van de huidige 
Bronkerk. Daarvoor komen zij 
graag in contact met (ex-)dorps-
genoten die nog in het bezit zijn 
van (oude) foto’s of zich nog 
anekdotes weten te herinneren 
met betrekking tot de bouw en 
de inrichting van het gebouw 
met de toren. In de jaren ‘60 van 
de vorige eeuw zijn er ook nog 
de nodige renovaties en veran-
deringen geweest, waarover we 
ook graag meer te weten willen 
komen.
Dus: als u ons nog kunt helpen 
met dat soort gegevens, horen 
we graag van u.

Marijke van Dijk- de Visser;  
email: dijkvisser@hetnet.nl

Kees Posthumus is in de kerst-
nachtdienst in de Bronkerk de 
verteller. Verschillende figuren 
uit het kerstevangelie vertellen 
het verhaal opnieuw. Zoals Ma-
ria, die met de ezeltjesexpress 
op bezoek gaat bij haar nicht 
Elisabeth, die ook zwanger is. 
En Jozef, die droomt dat het 
beste dat hij kan doen is: trou-
wen met Maria. De herbergier, 
die merkwaardig bezoek in 
zijn stal krijgt. Het ezeltje, dat 
de zwangere Maria op zijn rug 
draagt. De engelen, die naar 
de aarde komen om het nieuws 
van Jezus’ geboorte te mel-
den. De herders, die zich een 
hoedje schrikken en snel naar 
Bethlehem rennen. Zo krijgt het 
kerstverhaal nieuwe kleur en 
betekenis in deze tijd. 

Tijdens de viering is er geen col-
lecte, alleen bij de uitgang wordt 
uw vrijwillige bijdrage gevraagd 
voor Kinderen in de Knel. Een 
project van Kerk in Actie voor 
kinderen en jongeren in kwets-
bare situaties, die er alleen voor 
staan zonder bescherming van 
volwassenen. Van harte aanbe-
volen.

U bent van harte uitgenodigd in 
de dienst van 24 dec. a.s. om 
21.30 u in de Bronkerk.

Oproep

Een bijzonder 
Kerstverhaal

voor háár geen gebak
nou ja... een klein hapje dan
van hém…

Nico van Dam

Ugchelse HAIKu

Bronkerk (http://www.bronkerk.nl) 
Onze Lieve Vrouwekerk  
(http://www.emmaus-apeldoorn.nl).
Informatie over de Bronkerk leest u 
ook in de digitale nieuwsbrief (DNB) 
van de Bronkerk. Hiervoor kunt u zich 
aanmelden via: aan_afmeldendigita-
lenieuwsbrief@bronkerk.nl

Online diensten
Bronkerk: via www.kerkomroep.nl 
en YouTube. 
Een link hiervoor staat op de website 
van de Bronkerk en in de DNB.
Onze Lieve Vrouwekerk: via 
Kerkdienstgemist.nl. 
Een link hiervoor staat op de website 
van de OLV. 
Randerode: alleen toegankelijk voor 
bewoners en dienstdoende vrijwilli-
gers.
  
Zondag 18 december  4e advent
BRONKERK
10.00 uur: ds. Gerrit Ruiterkamp 
Apeldoorn,
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering; pastor 
Sebastian Gnanapragasam M.S.F.S  
m.m.v. Credo cantores

Zaterdag 24 december, Kerstavond
BRONKERK
21.30 uur: dhr. Kees Posthumus; 
Apeldoorn
ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur: Kerstviering; diaken  
Ronald Dashorst m.m.v. kinderkoor
21.00 uur: Kerstviering; pastor  
Sebastian Gnanapragasam M.S.F.S  
en diaken Ronald Dashorst m.m.v. 
Credo
23.00 uur: Kerstviering: pastor  
Sebastian Gnanapragasam M.S.F.S  
en diaken Ronald Dashorst m.m.v. 
Lucente

Zondag 25 december, 1e kerstdag
BRONKERK

10.00 uur: ds. Eline van Iperen
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering; pastor 
Sebastian Gnanapragasam M.S.F.S  
en diaken Ronald Dashorst m.m.v. 
Sostenuto

Maandag 26 december 2e kerstdag
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: pastor Sebastian Gnana-
pragasam M.S.F.S  m.m.v. Bel Canto

Zaterdag 31 december
BRONKERK; geen viering
ONZE LIEVE VROUWEKERK
19.00 uur: Eucharistieviering; pastor 
Sebastian Gnanapragasam M.S.F.S 

Zondag 1 januari 2023, 
Nieuwjaarsdag
BRONKERK
10.00 uur: ds. Eline van Iperen
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering; pastor 
Sebastian Gnanapragasam M.S.F.S 
m.m.v. Cantor

Zondag 8 januari
BRONKERK
10.00 uur: ds. Eline van Iperen
Afscheid en bevestiging 
ambtsdragers
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering 

Zondag 15 januari 
BRONKERK
10.00 uur: dhr. Hans Pol, Ugchelen
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering

Zondag 22 januari, Oecumenische 
viering, zondag van gebed. 
BRONKERK
10.00 uur: ds. Eline van Iperen en dhr. 
Gerard Disberg. 
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering 
 

Diaconale collecten Bronkerk
18 december:  Eigen diaconie
24 december:  Kinderen in de knel
25 december:  Eigen diaconie
1 januari:      Eigen diaconie
8 januari:     Eigen diaconie.
15 januari:    Eigen diaconie
22 januari:    Oecumenisch project

Uitgangscollecten:
december: Voedselbank
januari en februari: Stichting Present 
Apeldoorn

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

MELDPUNT BIJ OVERLIJDEN
Ans van Amersfoort,
tel. 06-5558 8273
bgg. Hetty Wouda, tel 06-25597958

‘Zoals een boom 
geplant aan helder water

zo is de mens 
die op de Heer vertrouwt’

In de maand december kunt u alles 
rondom persoonlijke verzorgings-
producten inleveren. In januari za-
melen we schoonmaakproducten 
in. Natuurlijk zijn andere houdbare 
producten ook altijd welkom. De 
producten voor de voedselbank 
kunt u brengen in de Bronkerk, daar 
staat een mand. De kerk is vaak 
overdag open, maar altijd op de 
zondagmorgen voor de kerkdienst. 

Op de foto de oogst’ van vorige 
maand, klaar gezet om naar de 
Voedselbank te brengen. In een 

van de volgende Bronnen een 
achtergrondverhaal.  

Foto: Theo Logtenberg.

Inzameling Voedselbank
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Dit is alweer de laatste Bron van 
dit jaar. De redactie van de Bron 
en ook de Dorpsraad gaan met 
kerstreces. In het nieuwe jaar 
gaan we weer fris en fruitig aan 
de slag zodat de eerste Bron van 
2023 (die verschijnt op 25 januari) 
weer goed gevuld is met allerlei 
interessante artikelen en weetjes.

In de vorige Bron stond op de 
voorpagina een prachtige foto van 
een midwinterhoornblazer. Het 
toeval wil dat ik op zondag 4 de-
cember een appje kreeg van mijn 
moeder waarin stond dat Ugche-
len op TV was en wel op Neder-
land 2. Uiteraard schakelde ik me-
teen in. In het programma ‘Zin in 

Zondag’ werden verschillende on-
derwerpen belicht waaronder ook 
de Midwinterhoornblazers uit Ug-
chelen. Wat opviel is dat bij deze 
groep zich ook een jonge inwoner 
van Ugchelen had aangesloten die 
het belangrijk vindt om deze mooie 
traditie in ere te houden. Hoe mooi 
is dat! 

Wilt u meer te weten komen over 
de groep Midwinterhoorn blazer 
kijk dan eens op hun website www.
midwinterhoornblazenugchelen.nl

Nieuws vanuit de Dorpsraad 

Thema Duurzaam, Groen & Water – Ron Brummelkamp           06 - 50296300
Thema Veiligheid & Mobiliteit – Maik van Liempt                  06 - 21469249
Thema Zorg & Welzijn – Bas te Riele                  06 - 55327707
Thema Wonen & Voorzieningen – Tom Mulder                 06 - 14770031

Notulist gezocht
Onze notuliste Nellie Trots 
heeft aangegeven dat het 
notuleren voor de Dorpsraad 
helaas niet meer lukt in com-
binatie met werk en privé. Wij 
vinden dit erg jammer maar 
uiteraard respecteren wij haar 
keuze. Bij dezen de oproep:  
zit bij u het notuleren in het 
bloed en vindt u het leuk om bij 
de Dorpsraad te komen notu-
leren dan horen wij dat graag. 
U kunt contact opnemen met 
onze voorzitter Bas te Riele 
(zie voor zijn telefoonnummer 
Thema Zorg & Welzijn).

Uitreiking Dorpsprijs 2022 
Nieuwjaarsreceptie 7 januari a.s.

Op zaterdag 7 januari 2023 
vindt in Ugchelens Belang de 
nieuwjaarsreceptie georgani-
seerd door Ugchelens Belang, 
Het Dorpshuis en De Dorps-
raad weer plaats! Na twee jaren 

van Covid gaat de commissie 
Dorpsprijs i.s.m. de Dorpsraad 
de winnaar voor de Dorpsprijs 
2022 bekend maken tijdens 
deze bijeenkomst en zal hierbij 
de oorkonde en het bronzen 
beeld van ‘de papierschepper’ 
worden uitgereikt.

Ook voor de komende jaren zijn 
er in opdracht van de commissie 
Dorpsprijs weer voldoende bron-
zen beeldjes gegoten. Dit zeer 

fraai ontworpen beeldje is door 
beeldhouwer Lex Quartel ‘tot leven 
gebracht’. Lex nogmaals bedankt 
voor je medewerking in deze!

Bij het uitkomen van deze editie 
is de keuze voor de Dorpsprijs-
winnaar binnen de commissie al 
vastgesteld. Wie volgt Jan Visser 
- dorpsprijswinnaar 2021 - op? 
Spannend! Bent u er bij? Hopelijk 
tot ziens op de nieuwjaarsreceptie 
van 7 januari 2023 in UB!

Na een groot aantal jaren actief 
te zijn geweest, zal Ron Brum-
melkamp tijdens de Algemene 
Ledenvergadering van de Dorps-
raad in 2023 (bekendmaking da-
tum volgt) afscheid nemen als lid 
van het bestuur van de Dorps-
raad. Sinds de ALV van 2016 
was hij actief op de aandachts-
gebieden Duurzaamheid, Groen 
en Water. Nadat het vorige be-
stuur als geheel was afgetreden 
en zich nieuwe bestuursleden 
meldde, besloot Ron, mede van-
wege zijn goede relaties met de 
uitvoerende onderdelen van de 
gemeente, zich bij de nieuwe 
bestuursleden aan te sluiten om 
ze wegwijs te maken in de be-
staande contacten met onder 
meer de gemeente. Ook kon Ron 
regelmatig context geven bij lang 
lopende projecten en informatie 
geven over bestaande terugke-
rende processen. Dat hebben wij 
als nieuwe Dorpsraadleden het 
afgelopen jaar als heel waarde-
vol ervaren.

Ron heeft inmiddels een beoogd 
opvolger gevonden die op de 
ALV 2023 door de aanwezigen 
benoemd kan worden. Volgens 
de regels die in het Huishoude-
lijk Reglement vermeld staan (zie 
onze website www.dorpsraadug-
chelen.nl) kunnen ook andere 
belangstellenden zich uiteraard 
kandidaat stellen.

Naderend afscheid

Feestelijke opening 
vernieuwde Albert Heijn
De Albert Heijn van ondernemer 
Pedro van den Heuvel is na een 
grondige verbouwing weer ge-
opend. De winkel is helemaal 
opnieuw ingedeeld en het assor-
timent is flink uitgebreid met ruim 
6.000 artikelen. De supermarkt 

meet nu 1.700 m2 en heeft tien 
zelfscankassa’s.

Duurzaamheid
Er zijn diverse duurzaamheids-
maatregelen getroffen zo is er 
ledverlichting aangebracht, een 
koelinstallatie met warmteterug-
winning en de elektra hiervan zal 
straks worden geleverd door 300 
zonnepanelen die nog op het dak 
komen te liggen. 

Noaberschap
Heeft u als inwoner van Ug-
chelen hulp nodig van een  
medebewoner?
Vindt u het lastig om zelf bood-
schappen te doen, heeft u  
behoefte aan iemand die samen 
met u geregeld een kopje koffie 
of thee komt drinken? Of bent u 
op zoek naar een wandelmaatje, 
heeft u hulp nodig bij een huis-
arts-, of ziekenhuisbezoek? Of 
heeft u hulp nodig bij het gebruik 
van uw computer? Mogelijk zijn er 
andere hulpvragen omdat u min-
der goed ter been bent: U bent 

zeker niet de enige! Schroom 
niet om contact te zoeken met 
Noaberschap. We zijn er om u en 
elkaar te helpen!

Annemieke Debets, 
tel.nr.: 06-14976776
Wineke Blom, 
tel.nr.: 06-41816541
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Ook dit jaar is er voor de Bron-
kerk weer een fraaie kerstboom 
geplaatst, traditiegetrouw be-
schikbaar gesteld door me-
vrouw Reinders. Voorts heb-
ben Jasper en Tamara van 
Leliveld Boom Service ook 
deze kerst hun “boomservice” 
gelukkig letterlijk opgevat en 
aldus staat er in de kerk ook 
een grote, mooie kerstboom.

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!

wo 14 dec    Jesaja 14:12-23
do 15 dec    Filippenzen 4:1-9
vr 16 dec    Filippenzen 4:10-23
za 17 dec    Matteüs 1:1-17
zo 18 dec    Matteüs 1:18-25
ma 19 dec   Romeinen 1:1-15 
di 20 dec    Romeinen 1:16-32
wo 21 dec    Romeinen 2:1-16
do 22 dec    Psalm 14
vr 23 dec    Titus 1:1-16
za 24 dec    Titus 2:1-15
zo 25 dec    Titus 3:1-14
ma 26 dec   Romeinen 2:17-29
di 27 dec    Romeinen 3:1-8
wo 28 dec    Romeinen 3:9-20
do 29 dec    Romeinen 3:21-31
vr 30 dec    Romeinen 4:1-12
za 31 dec    Romeinen 4:13-25
zo 1 jan    Numeri 6:22-27
ma 2 jan    Psalm 89:1-19
di 3 jan    Psalm 89:20-38
wo 4 jan    Psalm 89:39-53
do 5 jan    Numeri 9:15-23
vr 6 jan    Matteüs 2:1-12
za 7 jan    Matteüs 2:13-23 
zo 8 jan    Matteüs 3:1-12
ma 9 jan    Matteüs 3:13–4:11
di 10 jan    Psalm 20
wo 11 jan    Spreuken 16:1-9
do 12 jan     Spreuken 16:10-22
vr 13 jan    Spreuken 16:23-33
za 14 jan     Jesaja 41:1-7 
zo 15 jan    Jesaja 41:8-20
ma 16 jan    Jesaja 41:21-29
di 17 jan    Spreuken 17:1-14
wo  jan     Spreuken 18:1-12
vr 20 jan    Spreuken 18:13-24
za 21 jan    Psalm 63 
zo 22 jan    Matteüs 4:12-17
ma 23 jan    Matteüs 4:18–25
di 24 jan    Spreuken 19:1-14
wo 25 jan     Spreuken 19:15-29

Bronkerk bedankt 

Kerstkind in de winter
OVERWEGING

“De Heer ziet om naar de vreemdelingen, wees 
en weduwe houdt hij staande …..”  Psalm 146:

Ook voor ons kinderen werd het langzaam dui-
delijk dat het voor mijn inmiddels oude vader al-
lemaal te snel ging. Vooral de tijd. Hij hield die 
niet meer bij.

In het begin maskeerde hij dat. Later liep hij, al-
leen om ons te plezieren, stilletjes nog een eind-
je mee, maar steeds meer liet hij onze tijd voor 
wat het was. Hij koos voor zijn eigen stille, nu 
weer onvoltooid geworden verleden tijd.

Bij ons was het verdriet om het afscheid er niet 
minder om, maar opvallend genoeg werd hij 
zelf steeds meer het kind dat hij altijd al was 
geweest: een lieve jongen met een vriendelijke 
blik. Kwetsbaar in een ongure wereld. Kerstkind 
in de winter.

Hij was acht jaar toen zijn vader stierf en had 
negen broertjes en zusjes. “Daar heeft hij nog 
steeds weet van, maar niet meer dat het toen 
bittere armoede was,” aldus mijn moeder, onbe-
storven weduwe in de rouw.

Vaak heb ik mij als zoon afgevraagd wat zo’n 
jeugd voor mijn vader als kind moet hebben be-
tekend. Hij had daar naar mijn gevoel nooit echt 
een antwoord op. Hij wist wel dat hij al op zijn 
tiende van school moest om te werken, maar wat 
hij daar bij voelde herinnerde hij zich niet. “Ge-
woon”, zei hij dan en haalde zijn schouders op.

Tegen mijn moeder zei ik op een dag dat mijn 
vader, haar man, misschien is teruggegaan naar 
die tijd waar hij als kind nog onbekommerd door 
het leven kon gaan. Maar zij dacht van niet, 
omdat hij haar ‘s avonds nog steeds vraagt of 
alle kinderen thuis zijn en rustig slapen. Ja, dat 
was zo. Vroeger ging hij niet slapen voordat alle 
kinderen thuis waren. Als ik, het jongste kind, ’s 
avonds in bed lag hoorde ik hem psalmen zingen 
in de nacht. Wachtend en wakend als de her-
ders.

Die gedachte ontroerde me, God, wat houd ik 
van die man! Ik mis hem. Nu al.

Waar zou hij al die psalmen trouwens hebben ge-
leerd? Alweer enige tijd geleden, het liep tegen 
Kerst, probeerde ik een gesprek met hem aan te 
knopen door hem een van zijn geliefde psalmen 
voor te lezen. Toen ik was aangekomen bij de 
regel: “De Heer ziet om naar de vreemdelingen, 
wees en weduwe houdt HIJ staande,” hief hij zijn 
hoofd op en keek mij nadrukkelijk aan. 
“Ook wezen,” zei hij met een blik alsof hij het 
zich allemaal weer herinnerde.

En uit zijn hoofd citeerde hij, mij nog steeds 
aankijkend, de laatste regels van die psalm: 
“Uw God, o Sion, is van geslacht tot geslacht.  
Halleluja.”

Zachtjes hoorde ik mijzelf aarzelend Amen zeg-
gen.

Bas Stigter

Begin januari worden de envelop-
pen van de actie kerkbalans weer 
rondgebracht. Aan de keuzes 
voor de toezegging van een gel-
delijke bijdrage aan de Bronkerk 

is er één toegevoegd: de digitale toezegging, een 
handleiding daarvoor zit in de enveloppe.

Voor de afhandeling van de digitale toezegging 
maakt de Bronkerk gebruik van de diensten van de 
Stichting Kerkelijk Geldbeheer. Deze SKG helpt ker-
ken al  50 jaar bij het financieel beheer. Voor het 
gebruik van de digitale toezegging is er in januari 
een link op de website van de Bronkerk die u recht-
streeks leidt naar de SKG. De financiële afhandeling 
van uw toezegging doet de Bronkerk administratie.

De voordelen van de digitale toezegging zijn onder 
meer de beperking van de inzet van vrijwilligers 
en de eenvoud van de Actie Kerkbalans omdat u 
slechts eenmaal een account hoeft aan te maken 
en de volgende jaren een email krijgt met het ver-
zoek tot toezegging. En dit alles zonder de romp-
slomp van de papieren afhandeling. Wij hopen dan 
ook dat vele toezeggers gebruik gaan maken van de 
digitale mogelijkheid, maar het kan ook nog steeds 
schriftelijk.

Mocht u nu al vragen hebben laat ons dat dan weten 
via: bijdrageadministratie@bronkerk.nl

Actie Kerkbalans gaat digitaal

UIT DE BIJBEL

Levend Kerstverhaal
in Ugchelen, op 17 december.
Wij zijn er klaar voor, jullie ook?
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‘Mooiste Albert Heijn van Nederland’
FEESTELIJKE OPENING

Albert Heijn Van den Heuvel is 
dinsdag 29 november feestelijk 
geopend. De supermarkt in Ug-
chelen is nu bijna twee keer zo 
groot en heeft er 6000 produc-
ten bij gekregen. Om 11.00 uur 
stond de parkeerplaats al goed 
vol.

“Hectisch”, zo omschrijft super-
markteigenaar Pedro van den 
Heuvel de voorgaande week. In 
razendsnel tempo werd zijn winkel 
vernieuwd en ingericht. “Ik hoop 
dat jullie nog een beetje door Ug-
chelen konden rijden”, verwijst hij 
met een glimlach naar de bouw-
drukte. Maar het was nodig, en het 
resultaat mag er wezen, aldus Van 
den Heuvel. “Het was een prachtig 
project.” Er wordt zelfs gesproken 
van ‘de mooiste Albert Heijn van 
Nederland’.

Zijn kinderen Tijn en Lize mogen 
het lintje doorknippen. “Best wel 
zwaar, die schaar. Maar het is een 
eer om te doen voor mijn vader. 
Heel leuk met al die confetti erbij”, 
vindt Tijn.

Het feestelijke nummer ‘Cele-
brate good times’, klinkt door 
de speakers. De eerste klanten 
worden verwelkomd door twee 
blauwe steltlopers en een Albert 
Heijn-hamster. “U bent de eerste, 
mevrouw. Zet ‘m in z’n vijf!”, zegt 
de presentator tegen de allereer-
ste klant die met haar winkelwa-
gentje naar binnen gaat.

Iets na elven staat een trouwe 
klant al te snuffelen in de ‘markthal’ 
bij de borrelhapjes. De vrouw, die 
om de hoek van de supermarkt 

woont, deed tientallen jaren gele-
den al boodschappen in de eerste 
C1000 aan de Ugchelseweg. “Ik 
kan me nog herinneren dat André 
(tweede generatie van de onder-
nemersfamilie, red.) zijn winkel 
opende.” Om nu in deze nieuwe 
supermarkt te lopen, vindt ze ‘heel 
bijzonder’. “De winkel is nu lekker 
ruim. Eerder moest je altijd een 
beetje opletten als het heel druk 
was”, zegt ze.

De winkel loopt al snel helemaal 
vol, dus het personeel mag me-

teen flink aan de bak. Medewerker 
Tygo Mulder houdt zich bezig met 
de voorraad van houdbare- en 
diepvriesproducten. Hij vertelt: 
“Vooral de zaterdag was super-
druk. Met heel veel collega’s heb-
ben we toen de schappen gevuld.” 
Werken in zo’n nieuwe omgeving, 
dat geeft hem veel energie. “Het 
geeft een heel andere dynamiek.”

Zodra het mag, wil de 13-jarige 
Tijn ook wel aan de slag als vak-
kenvuller in de zaak van zijn va-
der. Nu deelt hij speculaas uit als 

welkomstcadeautje voor de eerste 
klanten. “Ik wil hier later wel de 
baas van worden”, zegt hij vast-
beraden. “Het lijkt me erg leuk 
om alle mensen te begroeten en 
de werknemers aan te sturen.” 
Hij vindt vooral het ‘mist’-systeem 
bij de verse groenten en fruit erg 
mooi. Net als de hoge ontvangst-
hal. “Misschien komt mijn foto hier 
ook te hangen als vierde genera-
tie.”

Tekst: Simon Haverschmidt
Foto opening: Dirk Reiding

Foto inrichting: Theo Logtenberg



DE BRON 14-12-2022 10



DE BRON 14-12-2022 11

 
 

Het foto-archief van Ugchelenkenner bij uitstek Hans 
Boon is ondergebracht bij CODA Archief. Ugchelse 
Yvonne de Vries is bezig de talloze foto’s te regis-
treren en te beschrijven. Ze komt veel exemplaren 
tegen waarbij (een deel van) het bijschrift ontbreekt. 
En dat is jammer. De Bron heeft de afgelopen maan-
den met regelmaat zo’n foto geplaatst en kreeg daar-
op leuke reacties. Dit is de laatste foto in de reeks, 

een schoolfoto of klassefoto waarvan alle gegevens 
ontbreken. Wie weet meer en herkent misschien een 
van zijn ouders. Stuur uw reactie naar De Bron (ug-
chelendebron@bronkerk.nl) of bel de redactie (zie 
colofon op pagina 2). Deze rubriek verdwijnt in het 
nieuwe jaar niet, alleen zal de verschijningsfrequentie 
minder worden. Op de internetsite van De Bronkerk 
kunt u de uitgaven nog een jaar lang inzien.

Opsporing verzocht: Schoolfoto

Opbrengst collecte voor Kerk in Actie
Van 21 t/m 26 november is er 
weer gecollecteerd voor de 
Vluchtelingenkinderen in Grie-
kenland. In Ugchelen heeft dat 
het prachtige resultaat van ruim 
€2500 opgeleverd. Dat bedrag is 
op verschillende manieren opge-
haald: allereerst door 25 collec-
tanten die de meeste straten van 
Ugchelen hebben bewerkt en 
contant geld hebben opgehaald. 
Daarnaast is graag gebruik ge-
maakt van de mogelijkheid om 
via de QR-code geld te doneren. 
Ook heeft één collectant een 

persoonlijke digitale collectebus 
aangemaakt en heeft daar o.a. 
op het werk een mooi bedrag 
mee opgehaald. Bovendien le-
verde de collectebus op een spe-
ciale verjaardag een heel mooie 
inhoud op. Wat een prachtig re-
sultaat! Bedankt daarvoor.
Alle collectanten in Ugchelen die 
een aantal uurtjes hebben ge-
collecteerd, van harte bedankt. 
We hopen dat het leven van de 
vluchtelingenkinderen met het 
geld van deze landelijke collecte 
verbeterd kan worden.

Veilig op weg bij winterweer
Het is herfst/winter. Regen en 
vooral sneeuw en vorst zorgen 
voor gladheid en onvoorspel-
bare situaties op straten en 
wegen. Pas uw rijstijl aan en 
zorg voor goed zicht en goede 
banden. Wie goed is voorbe-
reid, rijdt veiliger ook in winter-
se omstandigheden. Iedereen 
wil toch ’s avonds weer gezond 
aan tafel?”

Autoruiten én spiegels goed 
ijsvrij maken voor vertrek gaat 
vaak even snel. Je denkt, de 
rest doet de blower. Je neemt 
daarmee een risico op schade 
voor jezelf en de ander. IJs op 
je voorruit betekent ook ijs op 
straat.
Neem dus toch maar die éne 
minuut, om alle ruiten en spie-
gels van je auto goed ijsvrij 
te maken. Dan riskeer je ook 
geen boete van 250 euro.

Tips voor het ijsvrij maken 
van autoruiten: Gebruik geen 
(heet) water voor het ont-
dooien. De voorruit kan bar-
sten. Stilstaand warmdraaien 
is goed voor het zicht, maar 
slecht voor motor én milieu. 
Zet na het krabben de blower 
op de warmste stand op de 
voorruit. Sluit de andere ven-
tilatieroosters tot de voorruit 
schoon is.

Winterbanden
Voldoende profiel op alle ban-
den is ‘s winters belangrijk. 
Koop eventueel winterbanden. 
Deze presteren bij sneeuw en 
ijzel beter. Meer grip betekent 
meer veiligheid. Het kan het 
verschil zijn tussen rijden en 
glijden. Een veilige winter toe-
gewenst!

Petra van Doorn (wijkagent)
Twitter: polhurk
Email: petra.van.doorn@politie.nl

Hart for her Ugchelen, de 
sportschool voor vrouwen, 
gaat spullen verzamelen voor 
kerstpakketten voor mensen 
die het goed kunnen gebrui-
ken. 

De leden nemen hiervoor spul-
len mee waarmee pakketten 
kunnen worden gemaakt. Vorig 
jaar hebben ze 17 mensen/ge-
zinnen blij kunnen maken met 
een pakket en hopelijk dit jaar 
een vergelijkbaar aantal. Een 
warm gebaar voor de mensen 
die het hard nodig hebben. 

Politienieuws

Kerstpakkettenactie ReparatieCafé Ugchelen blijft open
Elke eerste en derde woensdag 
van de maand wordt het Repara-
tieCafé gehouden in het dorpshuis. 
Tussen 10:00 en 12:00 uur kunnen 
apparaten, met en zonder stekker, 
worden aangeboden ter reparatie. 
Zorg dat u er voor 11:30 uur bent 
zodat er nog voldoende reparatie-
tijd over is. 

Apparaten moeten onder de arm 
meegenomen kunnen worden. 
We verwachten een vrijwillige  
bijdrage voor het werk. U blijft, 
voor overleg, in het dorpshuis aan-
wezig en kunt daar koffie kopen. U 

bent ook op 21 december, 4 en 18 
januari van harte welkom! 

Alleen in juli en augustus is er 
geen ReparatieCafé.
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Na 15 jaar samen de zorg ge-
dragen te hebben voor de 
praktijk voor Oefentherapie 
Cesar aan de Bogaardslaan in  
Ugchelen, komt hier op 31 de-
cember 2022 een einde aan. We 
hebben in onze mooie praktijk 
vele verschillende mensen mo-
gen ontmoeten en kunnen hel-
pen. Met het sluiten van onze 
praktijk komt er een einde aan 
jarenlange oefentherapie in  
Ugchelen. Bedankt voor het ver-
trouwen in de afgelopen jaren. 

Linda zal haar werkzaam- 
heden als oefentherapeut voort-
zetten in Beekbergen (Loenen-
seweg 1), waar u natuurlijk van 
harte welkom bent. Sabine zal 
een andere weg inslaan.

We willen u alle goeds  
toewensen voor de komende 
feestdagen en het nieuwe jaar. 

Linda Kuiper en  
Sabine Kruitbosch

Sluiting praktijk
Oefentherapie
Cesar in Ugchelen

Celena Selles is de trotse nieuwe eigenares van Haar-
stijl voor dames Ugchelen. Sinds de start van haar 
kappersopleiding is zij al een aantal jaren met veel 
plezier actief in het kappersvak. Tijdens deze periode 
heeft zij altijd al de ambitie gehad een eigen kapsa-
lon te hebben. Toen zij in contact werd gebracht met 
Mary en Alex Bruins over het mogelijk overnemen van 
“Haarstijl voor dames” in Ugchelen heeft zij hier ook 
niet lang over na hoeven te denken: “na een erg leuk 
gesprek met hen was ik gelijk erg enthousiast en heb 
besloten om deze nieuwe uitdaging met beide handen 
aan te pakken”.

Vanaf 1 december is zij met veel trots en energie aan 
de slag gegaan in de salon.  Celena vertelt: “Ik zal full-
time meewerken, wat betekent dat ik veel in de salon 
aanwezig zal zijn en ik kijk er enorm naar uit om de 
klantenkring te gaan ontmoeten en met de bestaande 
personele bezetting die verder uit te breiden. Ik hoop 
mij spoedig in Ugchelen thuis te voelen en de eerste 
ervaringen daarmee zijn uiterst positief”.

Celena meldt nog dat alle medewerkers van Haar-
stijl voor dames de cliënten voor het afgelopen jaar  
bedanken en wensen hen en alle Ugchelenaren  fijne 
feestdagen en een gelukkig en gezond 2023 toe.

 
 

Nieuwe eigenares Haarstijl voor dames
EVEN VOORSTELLEN

Op de foto: de nieuwe en vertrekkende eigenares

Foto’s: Fotografencollectief Ugchelen
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Ugchelse duizendpoot exposeert in Apeldoorn
JAN ELLENBROEK IS VAN VEEL MARKTEN THUIS

Tot 8 januari exposeert de Ugchelse kunste-
naar Jan Ellenbroek in kunstcafé NOVA aan de 
Marktstraat 20 in Apeldoorn. 

Als je Jan Ellenbroek en zijn vrouw Gerry opzoekt in 
hun woning in de Cloese, komt er heel wat voorbij: 

hun reizen, de Rolling Stones, Jan’s muziekgroep 
De Vlinders die onlangs ophield te bestaan, zijn 
boeken, zijn doeken, Caesarea, goede doelen, de 
gitaar en nu ook de mondharmonica, maar ik kwam 
eigenlijk om te praten over zijn nieuwe expositie in 
NOVA. “Ah,”zegt Jan, “kom maar mee naar het tuin-

huisje”. Onderweg komen we langs een hele ver-
zameling bananenfiguurtjes, trouwend, knuffelend, 
rijdend (ja, Max Verstappen komt er ook bij). “Dat 
wordt een boek: de mens als pisang”.

In het tuinhuisje treffen we een hele verzameling 
boomstronken aan, in vrolijke kleuren beschilderd. 
“Ik ga niet zagen, hakken of snijden in die boomwor-
tels, ze blijven zoals ze zijn. Het bos ligt er vol mee, 
maar ze zijn lang niet allemaal geschikt. Ik wil alleen 
hele mooie en bijzondere wortels hebben. De stron-
ken uit het bos laat ik drogen en dan bewerk ik ze 
met de brander, anders kruipen er nog beestjes uit. 
Deze hier, voor de expositie, komen uit Indonesië, 
dit zijn teak-stronken. Die hoeven niet bewerkt te 
worden. Ze zijn zo prachtig. Toevallig leerde ik een 
handelaar kennen die ze importeerde”. 

Ze zien er schitterend uit. Verder zijn in NOVA naak-
ten te zien (Ja, dat moest ik wel even overleggen, 
da’s niet meer zo vanzelfsprekend tegenwoordig) 
en portretten in zwart-wit.

De expositie The Last of Living Art in NOVA, duurt 
tot 8 januari 2023. Ander werk van Jan en zijn 
vrouw Gerry is te zien in de Petite Galerie aan de  
Ugchelseweg 38.

Tekst en foto’s: Willem Jan Hagens
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Fotograaf Theo stopt ermee
VIJFTIEN JAAR DORPSFOTO’S

Heel wat Ugchelenaren zijn op de 
foto gezet door Theo Logtenberg. 
Van het Kerstspel tot aan de jaar-
lijkse lintjesregen: Theo was er vrij-
wel altijd bij met zijn camera. Maar 
na vijftien jaar en duizenden foto’s, 
vindt de fotograaf van De Bron het 
wel mooi geweest. “Ik heb alles wel 
zo’n beetje gefotografeerd.”

In dorpshuis Ugchelens Belang 
hangt een portrettengalerij met alle 
winnaars van de Dorpsprijs. Die 
foto’s zijn onder anderen gemaakt 
door Theo. Portretfotografie, dat 
vindt hij ook één van de mooiste 
dingen om te doen. Voor een goed 
resultaat is er méér nodig dan al-
leen de juiste fototechniek, is zijn 
ervaring. “Het is zeker zo belang-
rijk dat je de persoon op z’n gemak 
weet te stellen.”

De passie voor fotografie begon 
al tientallen jaren geleden bij de 
79-jarige Ugchelenaar. Tijdens zijn 
werk bij TNO kocht hij op aanraden 
van een collega een zwart-witca-
mera. “Voor 500 gulden. Een half-
kleinbeeldcamera, waarvan je de 
lenzen al kon verwisselen. Dat was 
toen bijzonder’’, vertelt Theo. Hij 
had zelf ook een donkere kamer, 
maar toen de kleurenfotografie in 
opkomst kwam, nam zijn interesse 
voor fotografie juist weer af. “Het 
werd toen wat ingewikkelder, met 
verschillende baden waarmee je 
de foto’s moest gaan ontwikkelen”, 
herinnert hij zich.

Maar toen het digitale tijdperk 
aanbrak, kwam ook die oude hob-
by weer terug. Theo was net met 

pensioen, en ontdekte de mogelijk-
heden van de digitale camera. Hij 
reageerde op een oproepje in De 
Bron voor een nieuwe fotograaf. 
Sindsdien hoorde hij bij het Foto-
grafencollectief Ugchelen.

Wat volgde, was ‘een heel leuke 
tijd’, vertelt Theo. “Je leert als foto-
graaf heel veel mensen kennen, en 

krijgt vaak een kopje koffie aange-
boden.”

De meest uiteenlopende onderwer-
pen kreeg hij voor zijn lens, maar 
de terugkerende gelegenheden 
blijven hem het meeste bij. Zo was 
hij jarenlang betrokken bij de orga-
nisatie van ‘Zingen voor een Kind’, 
het kerstspel op Het Leesten. 

Daarnaast was de jaarlijkse lintjes-
regen op Paleis Het Loo altijd een 
bijzondere gelegenheid voor hem. 
Ook de Kunstroute en de Thea-
terstraat heeft hij met veel plezier 
vastgelegd.

Waarom het juist zo leuk is om voor 
Ugchelen te fotograferen? “Het 
dorp is een vrij levendig geheel, 
besloten door de Laan van Wes-
tenenk en de A1”, antwoordt Theo.

Bezoekers van de Waterlooplein-
markt zullen hem ook kennen van 
de fototoestellenkraam. Jarenlang 
had hij thuis een mini-museumpje. 
Twee vitirinekasten met oude toe-
stellen en lenzen. De meeste heb-
ben inmiddels een andere eigenaar 
gekregen via de markt. Maar zijn 
allereerste camera wordt nu met 
veel plezier gebruikt door zijn klein-
dochter.

Nu hij zelf bijna 80 is, vindt hij het 
een mooi moment om te stoppen 
bij het Ugchelse Fotografencollec-
tief. Daar valt ook het bijhouden 
van het archief onder. “Ik heb alles 
wel zo’n beetje gefotografeerd”, 
blikt Theo terug. Voorlopig blijft hij 
op verzoek wel beschikbaar voor 
bijzondere evenementen, zoals de 
Kunstroute. En hij is van plan om 
wat meer te gaan werken aan zijn 
persoonlijke fotoalbum. Lachend: 
“Mijn vrouw zegt weleens dat ik 
wat meer foto’s van onszelf mag 
maken.”

Tekst: Simon Haverschmidt.
Foto’s:  

Fotografencollectief Ugchelen.

Foto: DIrk Reiding
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Op donderdag 22 december aan-
staande geeft Muziekvereniging 
Ugchelen haar kerstconcert. Na 
een geslaagd najaarsconcert is 
dirigent Michel Jalink druk bezig 
om muziek voor het kerstconcert 
te repeteren. Er staan bekende 
en minder bekende stukken op 
het programma. Een kerstverhaal 
zal niet ontbreken en ook zijn er 
weer verschillende meezing liede-
ren. Op donderdag 22 december 
vanaf 19:30 uur bent u welkom 
in dorpshuis Ugchelens Belang,  
Bogaardslaan 81 te Ugchelen. 

We hopen u weer te kunnen ver-
welkomen.

Op kerstavond, 24 december, or-
ganiseren het Leger des Heils en 
Kapel Caesarea de kerstnacht-
dienst in de sfeervolle Kapel van 
Caesarea aan de Hoenderloseweg 
108. De dienst in de kapel begint 
om 22.00 uur en is voor iedereen 
vrij toegankelijk, de inloop is van-
af 21.30 uur. Tijdens de sfeervolle 
kerstnachtdienst worden veel be-
kende kerstliederen gezongen. Zo-
als ieder jaar leveren de bewoners 
een bijdrage aan de invulling van 
deze dienst. De voorgangers zijn 
de majoors Harmien Mollema en 
Gerrie Kat van het Leger des Heils. 
Het muziekensemble van muziek-
vereniging Eendracht verzorgt de 
muzikale omlijsting. Daarnaast 
treedt het gospelkoor Vocation op. 
Bij 50|50 Workcenter van Leger 
des Heils regio Oost worden de 
deelnemers begeleid bij het vinden 
van zinvolle dagbesteding en bij 
re-integratie op de arbeidsmarkt. 
Tijdens de kerstnachtdienst zal een 
collecte worden gehouden ten be-
hoeve van 50|50 Workcenter. De 
opbrengst van de collecte is voor 
de aanschaf van een geluidsarme 
bladblazer.

Kerstconcert
Muziekvereniging

 
 

Op de foto ziet u de onthulling van ‘Beste Reizigers’, het schilderij waar Marius van Dokkum van 2018 tot 
2022 aan heeft gewerkt op de zolder van zijn museum in Harderwijk.

Het grote doek werd 18 november onthuld door Roger van Boxtel, voormalig directeur van de NS.

Megadoek Van Dokkum onthuld

De Week van gebed voor eenheid van christenen 
2023 moedigt kerken aan om goed te doen en recht 
te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de ver-
deeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht 
van ongelijkheid en racisme. Dit ervaart de bevol-
king van Minnesota, die het materiaal voor deze 
viering heeft voorbereid, zelf. Een deel van de in-
woners bestaat uit nakomelingen van tot slaaf ge-
maakte Afro-Amerikaanse en inheemse mensen. 
Maar ook elders in onze wereld, ver weg en dichtbij, 
is het onrecht van ongelijkheid en racisme helaas 

nog steeds een actueel thema.  

Tijdens de oecumenische viering in de Bronkerk in 
Ugchelen geven we in woord en beeld invulling aan 
het thema Doe goed, zoek recht. U wordt van harte 
uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn op zondag 
22 januari 2023 om 10.00 uur. Na afloop is er koffie, 
zodat we elkaar over de kerkgrenzen heen kunnen 
ontmoeten.

De Oecumenische Stuurgroep Ugchelen

Oecumenische viering Bronkerk

Kerstnachtdienst
Kapel Caesarea
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Bas is weg van planten
EEN MAN EN ZIJN HOBBY

U kent natuurlijk de Taraxacum. 
Zeker weten! Hij is immers wijd-
verbreid aanwezig in ons land en 
over de gehele wereld. En van 
deze bloem, de U bekende paar-
denbloem, zijn evenzovele pren-
ten. En Bas van den Broek heeft 
véél van die prenten. Een scala 
aan botanische prenten! Kunstig 
getekend, artistiek getekend dan 
wel gefotografeerd. Zijn boeken-
kasten staan vol met flora’s. Van 
de vloer tot het plafond. Veel kon 
hij kopen op boekenmarkten. En 
het mooie is: Bas vindt daarin 
moeiteloos de weg, ook voor de 
boeken die hij mij wil tonen. Het is 
zijn hobby! Bas is wég van plan-
ten. Hij blijft ernaar kijken!

Flora’s zijn boeken waarin op sys-
tematische wijze planten worden 
getoond en beschreven. De plan-

tenwereld is een omvangrijke we-
reld. “Wij kunnen niet leven zonder 
planten” zegt Bas. “We hebben ze 
nodig voor ons voortbestaan”. Van 
oudsher waren het vooral artsen 
die zich verdiepten in planten, 
vanwege hun medicinale kwalitei-
ten. Ze beschreven en tekenden 
ze. Met de boekdrukkunst werden 
planten getekend en geschilderd 
voor de welgestelden; zij hadden 
vaak tuinen met bijzondere plan-
ten als statussymbool. De vorige 
eeuw, de tijd van Jac. P. Thijsse, 
bracht een popularisering van de 
aandacht voor natuur. En dus ook 
voor planten. Generaties kinde-
ren leerden op school met behulp 
van een flora buiten naar planten 
kijken om ze te leren kennen. Dat 
dat voorbij is, dat is jammer. “Wie 
kennis heeft ziet meer”, aldus Bas.

Bas is als genieter van botanische 
afbeeldingen lid van de Vereniging 
Botanische Kunstenaars Neder-
land (VBKN). De nu levende bota-
nische tekenaars zijn daarvan lid, 
naast ook geïnteresseerden. Bas 
leerde kijken van zijn moeder. En 
hij had aanleg en aandacht. Als 
tiener stapte hij geregeld op de 
bus (10 cent per rit) naar het Nati-
onaal Park Hoge Veluwe met een 
flora in zijn hand. Om er te kijken. 
Om er te genieten. Dat is nog zo. 
Nu het wandelen wat bezwaarlij-
ker is geworden heeft hij nog zijn 
botanische prenten…

Voor deze KerstBron heeft Bas 
twee, kunstig getekende,  botani-
sche prenten voor u geselecteerd.

Tekst: Nico van Dam,
beeldrecht VBKN

Foto van Bas: Dirk Reiding

Onder de tekst:
Cynara scolymus Artisjok
Margriet Honingh (2020)

Onderaan de pagina: 
Amaryllis compositie
Anita Walsmit-Sachs (2020)



DE BRON 14-12-2022 24



DE BRON 14-12-2022 25

Gasten van  Zonnebloemaf-
deling  De Dorpenstreek (Ug-
chelen, Beekbergen, Lieren, 
Hoenderloo) werden vrijdag 25 
november door bakker Frentz 
getrakteerd op heerlijke olie-
bollen. Dat deze verrassing 
zeer in de smaak viel konden 
de vrijwilligers die de olie-
bollen thuis bezorgden goed 
merken: de gasten reageerden 
heel enthousiast.

Bakker Frentz, namens De 
Dorpenstreek hartelijk dank!

De Midwinterhoornblazers uit 
Ugchelen nodigen u uit rond 
de kerst een wandeling te 
maken met een licht culturele 
achtergrond. De wandeling be-
gint bij het Buitenhuisje van de 
Cantharel. Hier vandaan wordt 
u meegenomen door de gidsen 
en blazers. Verhalen rondom 
de Midwinterhoorn met een 
knipoog naar de geschiedenis. 
Blazers en wandelaars sluiten 
deze middag af met  warme 
drank en een zoete kerstver-
snapering. 

Op onze website kunt u meer 
informatie vinden voor deze 
unieke wandeling op 23 en 
27 december en 3 januari.  
www.midwinterhoornblazenug-
chelen.nl. 

De organisatie is in handen 
van de Cantharel Ugchelen.

Het Sinterklaasfeest in 
Ugchelen op 12 november  was 
een groot succes. Het JUB kon 
die dag een spetterend feest 
organiseren dankzij de bijdra-
gen van vele sponsoren. We 
willen hen hierbij bedanken: 
Rouwcentrum Rouwenhorst, 
Cargo International, Ab Mulder  
Auto’s, ITS bv, De Jong ’s 
Kaas,  H.M. Schilderwerken, 
Snackbar ’t Bikkertje, Albert 
Heijn van de Heuvel, Meester-
slager Spaans, Haarstijl voor 
Dames, Bessels Tweewielers, 
Ugchelen Plaza, Primera 
Westra, Camperverhuur Het 
Loo, Herenkapper Bruins en 
enkele sponsoren die anoniem 
wensen te blijven.

Bakker Frentz
bakt voor de Zonnebloem

Wandelen met
Midwinterhoorns

JUB bedankt sponsoren

Wonderbare Kerst in Alaska
KERSTVERHAAL

Het ware verhaal van een goe-
de vriendin van mij, ook wonend 
in Ugchelen. Het gaat over haar 
eigen dochter en kleindochter.

Het is 24 december 2001, bij-
na Kerst. Het sneeuwt wel va-
ker in Alaska en er is ook wel 
vaker een sneeuwstorm in de-
cember, maar zo erg als deze 
keer is zelden voorgekomen. 
Een orkaan teistert het land en 
in het dal van de kronkelende 
Tanana-rivier, een zijrivier van 
de Yukon, moeten veel bomen 
het ontgelden. Deze orkaan 
zorgt voor veel overlast en gro-
te schade. Iedereen wacht in 
angst en spanning af hoe dit 
zal eindigen. In dit bergachtige 
gebied woont, samen met haar 
dochtertje van zes, de jonge 
Henny in een kleine, maar oer-
degelijke boerderij, eigenhan-
dig gebouwd door haar man 
John. Die is omgekomen bij 
een noodlottig vliegtuigongeluk 
en nu staat Henny er al bijna 
twee jaar alleen voor. Vandaag 
zijn ook bij haar de angst en 
spanning groot: het telefoon-
verkeer is uitgevallen, evenals 
de stroomvoorziening. Erger is 
dat haar dochtertje Sarah vre-
selijke buikpijn heeft gekregen. 
En het allerergste is dat Henny 
niemand kan bereiken en dus 
ook niemand om hulp kan vra-
gen. Ze kunnen ook niet weg, 

want de auto ligt total loss on-
der een omgewaaide boom.

Plotseling wordt er op de deur 
gebonsd. Verschrikt en gehaast 
rent Henny naar de deur en als 
ze die geopend heeft ziet zij een 
man die direct het woord neemt: 
“Hey Henny, opschieten, trek je 
jas aan, ik pak Sarah wel, er is 
haast bij, de auto staat vóór, we 
moeten naar het ziekenhuis, 
opschieten voor het te laat is!” 
Als in een droom gehoorzaamt 
Henny en binnen de kortste 
keren zit zij met de in een de-
ken gewikkelde Sarah op de 
achterbank van haar auto. De 
bestuurder racet over de glib-
berige, besneeuwde weg. Het 
lijkt wel of hij stukken overslaat 
en voor ze het goed en wel be-
seffen zijn ze in het ziekenhuis 
van Fairbanks, 30 kilometer 
verderop, waar Sarah in deze 
Kerstnacht met spoed wordt 
geopereerd aan een acute blin-
dedarmontsteking. Het had niet 
veel langer moeten duren. Als 
Sarah die nacht ontwaakt uit 
de narcose zit Henny aan haar 
bed. Ze huilt van blijdschap. Er 
leek geen redding meer moge-
lijk, maar nu is er alleen maar 
dankbaarheid en blijdschap. 
Het had immers heel anders 
kunnen aflopen. Dan fluistert 
Sarah zwakjes: “Mama, waar 
is papa?” Henny schrikt. Het is 

alsof er een mes door haar ziel 
snijdt. Tranen schieten in haar 
ogen. Was John nog maar hier, 
dan zou alles anders zijn. Ze 
legt haar hand op de arm van 
Sarah en snikt: “Ach meisje lief, 
papa is niet meer bij ons. Je 
weet toch dat papa gestorven 
is?” De ogen van Sarah begin-
nen te schitteren. Dan zegt ze: 
“Maar mama, papa was híér!! 
Hij heeft ons toch opgehaald en 
naar het ziekenhuis gebracht. Ik 
heb hem zelf gezien.” Henny’s 
adem stokt en het is even stil 
. . . Dat kan toch niet!? Waar 
is die man gebleven? Zij heeft 
alleen aandacht gehad voor Sa-
rah en helemaal niet naar hém 
gekeken. 

Maar. . . wie was die man? En 
. . en de auto waarmee ze hier 
gekomen zijn, waar is de auto? 
Die lag toch onder een omge-
waaide boom? En . . hoe wist 
die man haar naam? Hij zei 
toch: ”Hey Henny, opschieten, 
trek je jas aan?” Het is en blijft 
een raadsel. Maar de auto ligt 
nog steeds onder de intussen 
halfvergane boom. En Henny 
en Sarah en mijn vriendin zullen 
deze wonderbare kerst beslist 
nooit vergeten! Misschien is het 
Kerstfeest voor uzelf ook zo’n 
héél speciaal feest?

Piet Lankhuizen
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Een kop koffie is voor ruim een 
miljoen Nederlanders die onder 
de armoedegrens leven, een 
product dat een flinke hap uit 
het beschikbare budget neemt. 
Ook voor de klanten van de 
voedselbanken in Nederland is 
een dagelijks bakje koffie dus 
niet vanzelfsprekend. Daarom 
zamelt Lionsclubs Nederland al 
10 jaar lang door het hele land 
waardepunten van Douwe Eg-
berts in, om deze te verzilveren 
tegen D.E Aroma Rood pakken 
koffie. De koffiefabrikant ver-
hoogt de opbrengst altijd met 
20%. 

Ook dit jaar kun jij jouw D.E waar-
depunten weer schenken en  
verzilveren in ruil voor D.E koffie-
pakken voor de Voedselbanken.

Gedurende de maand december 
kun je jouw D.E waardepunten 
inleveren in de verzameldoos die 
onder andere te vinden is in de hal 
van de Bronkerk. Doe jij dit jaar ook 
mee?

Thema :  MAATJE OP  MAAT
Investeren in de jeugd is investeren 
in de toekomst!

Maatje op Maat wil  “maatwerk” 
leveren aan kansarme jongeren en 
hen helpen bij hun opleiding en /of 
werk! Een Afrikaans gezegde luidt: 
It takes a village to raise one child! 
En inderdaad, we hebben elkaar 
nodig om een betere samenleving 
te realiseren. Je bent nooit te oud 
om je bijdrage te leveren. Wat je 
voor je eigen kind gedaan hebt doe 
je nu als Maatje voor het kind van 
een ander! Hoe mooi is dat?

Ben je nieuwsgierig geworden 
naar wat Maatje op Maat , ook in 
Apeldoorn en omstreken, kan be-
tekenen? Kom dan luisteren naar 
de inspirerende spreker en be-
denker van het concept! Spreker :  
Nabil Sahhar

Tijd : zondagavond 15 januari 
2023, 20.00 uur, kerk open vanaf 
19.30 uur. 
Plaats : Bronkerk Ugchelen

Van harte welkom!

Sparen voor voedselbank

Kerkcafé 
zondag 15 januari

Restaurant Blended opent in januari

“Eindelijk weer een restaurant in 
Ugchelen!” hebben, Thomas Al-
berts (32) en Kay Kempinga (33), 
veel gehoord als reactie op hun 
plannen. Sinds bekend is gewor-
den dat voormalig restaurant en 
brasserie Huis 56 is overgeno-
men hebben zij veel positieve 
reacties gekregen. 

Opening restaurant
12 januari opent Blended food 
& gelato haar deuren aan de 
Ugchelseweg 56. Het huidige 
restaurant krijgt een make-over 
en aan de voorkant wordt in de 
lente een ijssalon gerealiseerd. 
Ze werken momenteel hard om 
de uitstraling volledig in lijn te 
brengen met het concept. 

In het restaurant wordt een sha-
red dining concept gevoerd. 
Hierbij kies je samen met je ge-
zelschap uit diverse deelbare 
gerechtjes. Chef-kok John Mit-
chinson creëert zowel bekende 
gerechten als meer unieke cre-
aties voor de gasten die houden 
van iets verrassends. 

Een bedrijf opstarten in de ho-
reca is momenteel uitdagend, 
zeker vanwege de stijgende 
prijzen en personeelstekorten. 
Desondanks zien ze de situatie 
positief in en hebben ze veel zin 
om de eerste gasten te ontvan-
gen. Blended gaat open van don-
derdag t/m zondagavond. In de 
nabije toekomst is de wens om 

de openingstijden uit te breiden 
naar een extra avond of lunch-
tijden. Het ontbreekt echter nog 
aan voldoende keukenpersoneel 
om dit op dit moment mogelijk te 
maken. Op www.blendedugche-
len.nl staan de actuele vacatu-
res.

IJssalon
Vanaf maart gaat ook de ijssalon 
open met vers bereid, zelfge-
maakt ambachtelijk ijs. Ook hier 
zullen bekende soorten worden 
afgewisseld met meer vernieu-
wende smaken. Het concept van 
Blended is daarmee zichtbaar 
door het hele bedrijf. De ijssalon 
zal dagelijks geopend zijn tijdens 
het ijsseizoen. 

Begonnen vanuit het centrum van 
Ugchelen bedient 12MNDNDuur-
zaam een groot deel van Ugchelen 
en Apeldoorn van advies en duurza-
me oplossingen. ‘Onze betrokken 
adviseurs willen inspireren en moti-
veren om de eerste stappen te ma-
ken naar een groene en duurzame 
leefomgeving.

In een persbericht wordt aan ge-
kondigd dat ‘Leefenergiebewust.
nl’ 12MNDN overneemt. Volgens 
directeur Hans van Enck uit Ugche-
len: ´ ‘’We staan te popelen om de 
samenwerking uit te bouwen. De 
overname door Leefenergiebewust.
nl, wat wij steevast ‘’samenwer-
king’’ noemen past perfect bij de 

fase waarin 12MNDN zich bevindt: 
de markt vraagt veel op het gebied 
van duurzaamheid en 12MNDN ziet 
vele kansen en mogelijkheden in 
deze samenwerking om te groeien 
in omzet/resultaat, personeel en 
kwaliteit.“

De samenwerking en kruisbe-
stuiving tussen de verschillende 
bedrijven wordt versneld door de 
reeds gerealiseerde verhuizing 
van 12MNDN naar de locatie van 
A. Rouwenhorst in Apeldoorn. 
Hiermee is er  een gunstige loca-
tie ontstaan voor zowel de isola-
tie- als zonnepanelenactiviteiten. 
Maar helaas vertrekt het bedrijf uit  
Ugchelen.

Er was wel één belangrijke voor-
waarde volgens Van Enck: “Een 
belangrijk aspect voor 12MNDN 
was daarbij ook wélke mensen 
overgenomen zouden worden in 
het nieuwe bedrijf. In het geval van 
Leefenergiebewust.nl hebben we 
daar alle vertrouwen in. Met plezier 
en perspectief bouwen we deze sa-
menwerking in duurzaamheid ver-
der uit.” 

De missie is en blijft om de energie-
transitie voor iedereen toegankelijk 
en bereikbaar te maken. Dat blijft 
ook voor Ugchelen een prioriteit.

Tekst: Warner Bruins

12MNDN Duurzaam verhuist
ONDERNEMEN IN UGCHELEN
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Verwarm Moldavië met uw ener-
gietoeslag. Ook in Moldavië zijn 
de stookkosten verveelvoudigd! 
Krijg jij deze maanden extra geld 
(bijv. uit de energietoeslag) en 
kun je het eigenlijk wel missen? 
Denk dan aan deze mensen die 
geen hulp ontvangen van hun 
overheid! Wij gaan zorgen dat 
zij de kachel brandend kunnen 
houden. 

Stichting een nieuwe weg - NL14 
RABO 0199 1351 77 ovv 
stookhout 2022/2023 

Dank! 
Taakgroep Kerk in Actie 
Bronkerk

Vanuit de werkgroep Jeugd zijn 
er verteltassen gemaakt om ou-
ders te helpen bij de geloofsop-
voeding.  In zo’n tas zit een aan 
de leeftijd aangepaste Bijbel, 
een spel en een boekje. Je kunt 
een paar weken gebruik maken 
van zo’n tas en de kind(eren) 
kunnen kennis maken met een 
Kinderbijbel en een spel. 

Hester Altink (06—14930648) 
is contactpersoon en via de app 
kun je met haar afspreken om 
zo’n tas, die voor verschillende 
leeftijden is ontwikkeld, op te 
halen. Er zijn op dit moment zes 
verschillende tassen beschik-
baar. Voorbeeld voor peuters: 
De ark met een puzzel en een 
Peuterbijbel. Ook voor andere 
leeftijdsgroepen tot 12 jaar zijn 
deze tassen aanwezig, totaal (nu 
nog) 6 verschillende rugzakken. 
Ook opa’s en oma’s kunnen zo’n 
tas lenen.

Graag nodigen we kinderen 
tussen ongeveer 3 en 11 jaar, 
samen met hun ouders en/of 
grootouders, uit voor een feestje 
in de kerk op zondag 22 januari. 
We starten met allerlei activitei-
ten die te maken hebben met 
het bijbelverhaal van deze mid-
dag: Genoeg te eten, zelfs in de 
woestijn. Dat is ook het thema 
van de viering daarna. Tot slot 
eten we samen. 

Jullie zijn welkom in de Bronkerk 
om 16.00 uur en we sluiten om 
ongeveer 18.30 uur. Iedereen 
die het leuk lijkt om mee te doen 
of gewoon nieuwsgierig is, is van 
harte welkom. Wel even aanmel-
den via feestjeindekerk@bron-
kerk.nl

Samen ontdekken, samen vie-
ren, samen eten! Doe je mee?

Stookhout Moldavië

Verteltassen 

Feestje in Bronkerk

Expositie Sprengenhof

Een Gorter kleurt je dag!’ is de 
slogan van Annemarie Gorter, 
die exposeert in Woonzorgcen-
trum Sprengenhof  te Ugchelen. 
Annemarie exposeert vieren-
twintig werken. Dit keer bijna 
allemaal landschap. 

Annemarie is geboren en ge-
togen in Noord-Holland, maar 
woonde ook in Friesland en nu 
al weer lange tijd in Gelderland, 
Apeldoorn. Die verschillende 
locaties komt u op de expositie 
tegen. Annemaries liefde voor 

kleur, licht en ruimte komt  dui-
delijk in de landschappen, ja, in 
al haar werk, terug. Zij schildert 
naast landschap ook dieren, 
portretten, mensen, engelen en 
abstracten. Bijna al haar werk 
is te zien op de website www.
annemariegorter.com, maar in 
Woonzorgcentrum Sprengenhof 
treft u de buitenkans dat u de 
schilderijen in het echt kunt zien. 
Naast de schilderijen, dit keer 
geschilderd met acrylverf ziet u 
ook afdrukken van tekeningen 
die gemaakt zijn met de iPad; 

een aantal zijn zelfs een meter 
breed. En voor wie niet zo van 
landschap houdt, zijn er ook een 
aantal schilderijen met vrolijk 
huppelend kind bij gedaan. 

Woonzorgcentrum Sprengenhof 
(Dokter Piekemalaan 33, Ug-
chelen, geopend voor publiek: 
maandag t/m vrijdag van 9.00 
– 16.30) ziet u graag komen en 
genieten!

Annemarie Gorter aan het werk. 
Eigen foto.

Apeldoorn geeft warmte
Laat niemand in de kou staan 
deze winter,  geef je € 190,- een 
goed doel.

De € 190,- energiecompensatie 
is voor iedereen beschikbaar 
maar niet iedereen heeft die no-
dig. ‘Apeldoorn geeft warmte’ 
maakt het mogelijk (een deel van) 
dit bedrag te schenken aan an-
dere inwoners van de gemeente 
Apeldoorn die het financieel moei-
lijk hebben. Omdat we geloven in 
verbondenheid tussen mensen.

Het Christelijk Noodfonds 
Apeldoorn van de gezamenlijke  
kerken (CNAP), energiecoöpera-
tie deA en Stimenz zorgen ervoor 
dat 100 % van de giften terecht 
komt bij de mensen die het goed 

kunnen gebruiken. Jij kunt daar-
van verzekerd zijn. Daarbij wordt 
er per persoon gekeken wat no-
dig is. Geld voor boodschappen? 
Gordijnen tegen de tocht? Ver-
vanging van een energieslurpen-
de koelkast? Door deze actie 
ontvangen mensen ook advies en 
praktische hulp om energie te be-
sparen. Dat is goed voor de lan-
gere termijn. 

Een gift geven kan via de ANBI-re-
kening St. Christelijk Noodfonds 
Apeldoorn, NL 51 RABO 0319 
7141 44  onder 
vermelding van 
Apeldoorn geeft 
warmte of scan 
de QR-code.

Vacature 
Zaalsport Apeldoorn

Zaalsport Apeldoorn is een heel 
kleine sportvereniging. Voor drie 
groepen leden (samen ongeveer 
50 leden) organiseren we zaal-
sporten. Onze contributie is laag, 
om deelname voor iedereen mo-
gelijk te maken.

Per 1-1-2023 zijn wij op zoek 
naar een enthousiaste trainer 
voor het geven van lessen: Zum-
ba, en/of aerobic/steps, bodystep 
of een andere vorm van bewegen 
op muziek. Deze lessen worden 
gegeven in Ugchelen op woens-
dagavond van 20.00 uur – 21.00 
uur. 

Contact: Joke v. Veen, 
zaalsportapeldoorn@live.nl
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De laatste Triangel van 2022. 
Veel zaken zijn dit jaar aan de 
orde geweest, kritisch, als het 
kon opbouwend, soms met een 
glimlach en altijd met het doel de 
wereld beter en mooier te maken.
Het was een bewogen jaar. Als 
Corona is verdwenen wordt alles 
weer als vanouds , dachten we. 
Helaas, de boeren kwamen in 
opstand, stikstof, klimaat, energie 
en huisvesting werden een crisis 
en Rusland verlegde zijn grenzen 
met gruwelijk grensoverschrij-
dend gedrag. Vluchtelingen ble-
ven komen en Nederland bleek 
een land te zijn waar ook com-
plotdenkers, wanhoop-activisten 
en rechtsextremisten zich onge-
nuanceerd lieten horen. 

En dan is het Kerst. Vrede en heil  
voor alle mensen.
Kan het contrast groter zijn? 

In de vorige Bron stond een ar-
tikel over de ‘buurtbelever’. De 
gemeente Apeldoorn wil graag 
weten  hoe u uw leefomgeving 
ervaart. Een nogal passieve be-
nadering. Heb ik het niet naar m’n 
zin dan kan  de gemeente daar 
misschien iets aan doen. Mij lijkt 
de ‘buurtverbeteraar’ een beter 
woord. Zoals de uitspraak luidt: 
‘Verbeter de wereld en begin bij 
jezelf’.
  
Als we blijven kijken naar de ‘gro-
te wereld’ en al haar problemen, 
vergeten we de kleine dingen 
die het verschil kunnen maken. 
Een aai over de bol, een vrien-
delijk woord, een onverwacht 
bloemetje, een kaartje dat je aan 
hem/haar denkt, een arm om de 
schouder, een glimlach, een be-
zoekje aan een eenzame. Zeker 
in deze donkere maanden van 
het jaar.

Blijf oog houden voor de kleine 
gebaren van liefde hoorde ik ie-
mand zeggen. Dat vraagt niet al-
leen iets van de gever, maar ook 
van de ontvanger. Liefde geven 
en ontvangen, het een kan niet 
zonder het ander. We kunnen zelf 
de kleine wereld om ons heen 
zoveel mooier maken. Een goed 
voornemen voor 2023? Voor wie 
het wil en kan geloven:  

‘Daar waar vriendschap en liefde 
is, daar is God’

Liefde

Kerstcadeautjes 
OOK UGCHELEN

In deze donkere dagen wordt het 
koperspubliek volop uitgenodigd 
hun centjes achter te laten. Dat 
achterlaten zal dit jaar, door de 
omstandigheden, mogelijk wat so-
berder zijn geworden dan in voor-
gaande jaren.

Eind oktober lagen de pepernoten 
en de chocoladeletters trouwens 
al in de winkels. De voorbereidin-
gen voor de feestdagen waren 
dus al vroeg volop in gang gezet. 
In november werd er ook volop 
gestunt met verkoopdagen. Black 
Friday was weer een hot evene-
ment. En veel middenstanders 
hadden blijkbaar plotseling een 
jubileum te vieren.

Op Sinterklaasavond was er na-
tuurlijk weer pakjesavond met 
surprises en cadeautjes. En de 
schoentjes werden weer gevuld. 

In Engelstalige landen kennen ze 
ze het Sinterklaasfeest eigenlijk 
nauwelijks. Daar is de Kerstman, 
vooral in de Verenigde Staten, 
veel bekender dan Sinterklaas. 
Mogelijk hebben die landen het 
Nederlandse sinterklaasfeest ge-
kopieerd. Santa Claus schenkt 
ook cadeautjes. Niet te missen als 
je tijdens Kerstdagen TV kijkt. Op 
alle zenders films over Santa en 
“Rudolph the rednosed reindeer”.

In elk geval heet Tweede Kerstdag 
in Groot-Brittanië Boxingday. Het 
werd  altijd gevierd in de Geme-

nebest Landen op 26 december, 
Tweede Kerstdag. Traditioneel 
werd op deze dag de kerstkist 
(box) in de kerk geopend. In de 
kerstkist konden mensen een ca-
deautje voor de armen stoppen. 
Daar zat dan voedsel en eventu-
eel ook kleding in.

Oorspronkelijk was het ook een 
dag waarop door de adel cadeaus 
gegeven werden aan de werk-
nemers. De bedienden konden 
dan ook thuis de Kerst vieren en 
cadeaus aan hun familieleden ge-
ven.

Tegenwoordig is 26 december in 
Engelstalige landen eigenlijk al-

leen nog een winkeldag. Tijdens 
Boxing Day zijn er ook enorme 
aanbiedingen waarvan je kunt 
profiteren. Winkels geven enorme 
kortingen en helpen je aan de bes-
te aanbiedingen van het jaar.

Maar voor heel veel mensen be-
tekent Boxing Day eigenlijk vooral 
één ding: Restjes opmaken. Want 
laten we eerlijk wezen, met Kerst 
wordt er vaak teveel gekookt en 
staan er in de week erna meestal 
restjes op tafel. Maar het mooiste 
cadeau is natuurlijk gemeende 
persoonlijke aandacht; er zijn voor 
elkaar! 

Theo Tomassen
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