
“Verschrikkelijk”, zegt dorps-
raadvoorzitter Wineke Blom 
over het definitief verdwijnen 
van de buslijn naar Ugchelen. 
“Ik denk vooral aan oudere 
mensen, die nu minder mak-
kelijk even naar de stad kun-
nen.”

Het nieuws dat buslijn 12 he-
lemaal vervalt per ingang van 
de nieuwe dienstregeling op 13  
december, kwam niet als een 
verrassing. Vervoerder Keolis 
had al eerder aangegeven het 
niet meer rendabel te vinden 
om de hele lus door het dorp te 
maken. “Maar dit gaat wel heel 
snel. We worden nu gewoon 
voor een voldongen feit gezet”, 
aldus Blom. Bezwaren van de 
dorpsraad Ugchelen en een pe-
titie van belangengroepen hebben dus niets uitge-
haald. Wat het ingewikkeld maakt, is dat het bus-
vervoer een zaak van de provincie Gelderland is.
Ugchelenaren kunnen nog wel gebruik maken van 
lijn 1 richting Gelre Ziekenhuis. Voor bewoners van 
bijvoorbeeld De Cloese, die hun ‘eigen’ halte kwijt-
raken, is dat wel erg ver lopen. Bovendien is de 
looproute naar de ziekenhuishalte niet ideaal, ze-
ker voor mensen die minder goed ter been zijn. Wie 
vanuit het dorp het busplateau wil bereiken, moet 
namelijk een steile trap op.

Alternatieven
De dorpsraad buigt zich nu over alternatieven. “Het 
mooiste zou zijn als de bus naar het ziekenhuis 
een extra lusje door het dorp kan maken.” Eerder 
werd al gekeken naar Mobuur, een soort buurttaxi 
met vrijwilligers in Apeldoorn-Noord. “We wilden 
daar niet zomaar in meegaan, omdat we geen ga-

rantie konden krijgen voor een vijfjarige subsidie. 
Nu blijkt dat het goed is dat we het niet hebben 
gedaan”, doelt Blom op het feit dat Mobuur inmid-
dels alweer gestopt is. De organisatie kreeg de 
financiering niet meer rond, omdat de gemeente  
Apeldoorn het project niet verder wilde subsidiëren 
na de opstartfase.
Het schrappen van de buslijn naar Ugchelen is on-
derdeel van een groot aantal wijzigingen die ver-
voerder Keolis doorvoert. In totaal verdwijnen er 64 
haltes uit de stadsbusdienst van Apeldoorn. Toch 
is er ook positief nieuws te melden: lijn 91 naar  
Arnhem, die vlak langs Ugchelen loopt, krijgt name-
lijk ‘luxe en extra comfortabele bussen’. Reizigers 
richting Ede kunnen bovendien vaker opstappen 
bij de haltes aan de Hoog Buurloseweg en bij De  
Cantharel. Op lijn 108 gaan meer bussen rijden.

Simon Haverschmidt

“Komt allen tezamen” – voor velen is dát het wat 
Kerst tot Kerst maakt. Maar dit jaar wordt geadvi-
seerd: “Blijf liever thuis”. Menig kerstdiner zal moeten 
worden afgezegd. Menig samenzijn in groter familie-
verband zal niet door kunnen gaan. Velen zullen het 
moeten doen met kleinere groepjes, anderen zullen 
ieder gezelschap moeten missen en de dag(en) al-
leen doorbrengen.

Als de maatregelen blijven zoals ze nu zijn (23  
november), mogen er ook tijdens de Kerstmorgen-
dienst in de Bronkerk maar 30 mensen aanwezig 
zijn. Dat is, juist met Kerst, juist vanwege het “Komt 
allen tezamen”, een hard gelag. We hadden graag de 
deuren voor iedereen opengezet! 
Maar: we gaan van de nood een deugd maken. We 
gaan voorrang geven aan hen voor wie het bijwo-
nen van de kerkdienst het enige uitje is op Kerst, de 
enige kans om onder de mensen te zijn en iets van 
gemeenschap te ervaren. Geldt dat voor u? Dan bent 

u bij deze speciaal uitgenodigd! Zoals de herders als 
enigen in de stal op kraamvisite mochten komen, 
zo hoort u op het komend Kerstfeest bij de speciale 
genodigden in de Bronkerk. Het past immers bij de 
kerstgedachte om niet te denken in termen van “wie 
het eerst komt die het eerst maalt” maar om juist te 
denken in termen van “wie het niet verwacht krijgt 
voorrang”.
Tot en met donderdag 17 december kunt u zich als 
speciale genodigde aanmelden voor de Kerstmor-
gendienst door mij te bellen (055-8438214). Hoort u 
zelf niet tot de groep die voorrang krijgt maar kent u 
wel iemand voor wie dat geldt? Neem met hem of 
haar contact op en zorg er samen voor dat die per-
soon opgegeven wordt.
Als er daarna nog plaatsen te vergeven zijn, kan daar 
vanaf vrijdag 18 december op de gebruikelijke ma-
nier voor worden ingetekend.

Ds Eline van Iperen

Uitgever: Bronkerk Ugchelen Woensdag 2 december 2020 - 57e jaargang nr. 20

eenzame rondjes
voor de chauffeur van bus 
twaalf
zullen we zwaaien?

Nico van Dam

Ugchelse haiku

Ontbussing!

Kerst 2020: wie krijgt voorrang?

Foto: Johan van Veen

Bus verdwijnt definitief uit centrum Ugchelen
De volgende uitgave van De 
Bron verschijnt op woensdag 
16 december. Traditiegetrouw is 
het een kleurrijke editie met veel 
aandacht voor Kerst. Uw adver-
tenties en kopij dienen maan-
dag 7 december binnen te zijn. 
Denkt u daarbij ook aan uw aan-
kondigingen voor de eerste we-
ken van januari. De eerste Bron 
in het nieuwe jaar komt uit op 
woensdag 13 januari. Uw adver-
tenties en kopij voor die uitgave 
dienen op maandag 4 januari op 
de redactie te zijn. Vanaf dan tot 
aan de zomermaanden hopen 
we weer iedere veertien dagen 
een mooie, informatieve Bron 
voor u te maken.

Redactie De Bron

Op kerstavond worden rond 
17.00 uur kerstlichtjes bij de 
oorlogsgraven gezet. We ver-
zamelen om 16.30 uur op de 
parkeerplaats bij Heidehof en na 
een korte uitleg lopen we naar 
de oorlogsgraven. Daar wor-
den de kaarsen geplaatst onder 
muzikale begeleiding van The 
Seaforth Highlanders of Holland 
en de Midwinterhoornblazers 
Ugchelen.  U bent hierbij uitge-
nodigd om samen met ons de 
kaarsen te plaatsen.

Monique Nijhof namens  
Ugchelens Belang
Tel. 06 408 593 34

Kerst Bron

Kerstlichtjes op
oorlogsgraven
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DE BRON
KERK- EN DORPSBLAD
Verspreiding in Ugchelen: 
om de 14 dagen huis-aan-huis
Oplage: 2750 exemplaren
De Bron digitaal: www.bronkerk.nl 
Opmaak: Lutim, www.lutim.nl 
Druk: VESO, www.vanelst.org 

Eindredacteur van deze Bron
Nico van Dam, tel. 3124044
Eindredacteur volgende Bron:
Jan van Middendorp, tel.5333672
Fotograaf van deze Bron:
Johan van Veen, tel. 5062373
Fotograaf volgende Bron:
Theo Logtenberg, tel. 5336253
Volgende Bron verschijnt op 16  december  
Kopij via: ugchelendebron@bronkerk.nl 
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 7 december 19 uur     
Coördinator advertenties:
Teun van Amersfoort, tel. 5411491
Advertenties aanleveren via:
bronadvertenties@bronkerk.nl
Verspreiding en bezorgklachten:
bronbezorging@bronkerk.nl
tel. 5422382

PRAKTISCHE GEGEVENS KERK
Kerkelijk centrum:
“Bronkerk” en “De Duiker”
Hoenderloseweg 10, 7339 GH
tel. 5334859
Beheerde: Mw. Angelike Soulier
beheerder@bronkerk.nl 
Mobiel tel. 06-50525501
Predikanten: 
Ds. A.R. Davelaar,
Tel. 06-12837524 predikantRD@bronkerk.nl
Ds. E. van Iperen, tel. 8438214
predikantEI@bronkerk.nl 
Kerkelijk werker: 
R. Groen, tel.06-18270616 
kerkelijkwerker@bronkerk.nl  
Kerkenraad:
Voorz.: Mw. A. van der Hart, tel. 5417571
Secr.: C. de Winter, tel. 5414293
scribaKR@bronkerk.nl 
Kerkelijk bureau: voor collectebonnen
en vragen: 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:
Leo Mooijman, tel. 5428066
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 
Huisartsen:
Huisartsenpraktijk Oosting en Flenter
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
DORPSMELDPUNT
U kunt uw melding zowel telefonisch als 
schriftelijk doorgeven aan de secretaris van 
de Dorpsraad op telefoonnummer (055) 542 
80 66 of per Email info@dorpsraadugchelen.nl
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Er mogen met een beperkt aantal 
mensen kerkdiensten worden ge-
houden. 
Voor het bijwonen van een dienst 
in de Bronkerk moet u zich vooraf 
– liefst vóór vrijdag 12.00 uur – aan-
melden via www.meevieren.nl/bron-
kerkugchelen of tel. 06-10917060.
De kerkdiensten in de Bronkerk 
zullen ook via www.kerkomroep.
nl digitaal te beluisteren zijn. Raad-
pleeg de website van de Bronkerk  
(www.bronkerk.nl) voor actualiteiten.
Wat betreft de Emmausparochie 
is het verstandig om de website 
(http://www.emmaus-apeldoorn.nl/
agenda/)  te raadplegen. De vierin-
gen zijn veelal online te volgen. Voor 
sommige diensten kunt u (max. 30 
personen) zich ook aanmelden via 
http://www.emmaus-apeldoorn.nl/
reserveren-voor-een-kerkdienst/ 
Wat betreft de diensten in Randero-
de melden wij dat deze voorlopig 
nog t/m december niet doorgaan. 
Voor alle diensten dient u zich 
aan te melden zoals hierboven 
vermeld.

Zaterdag 5 december.
ONZE LIEVE VROUWEKERK 
16.30 uur Digitaal

Zondag 6 december. 2e advent.
BRONKERK 
10.00 uur: Ds. J. Lammers (Beek-
bergen).
ONZE LIEVE VROUWEKERK 
10.00 uur Digitaal

Zaterdag 12 december.
ONZE LIEVE VROUWEKERK 
16.30 uur Digitaal

Zondag 13 december. 
3e advent.
BRONKERK
10.00 uur: Ds. E. van Ipe-
ren. We vieren de Maaltijd 
van de Heer.
ONZE LIEVE VROUWE-
KERK 10.00 uur Digitaal

Zondag 6 december: 
Vanmorgen is ds Jan 
Lammers uit Beekbergen 
onze voorganger. We he-
ten hem van harte wel-
kom!. 

In de kerk waar de muren vol han-
gen met grijs en grauw nieuws uit 
de krant steken we de tweede ad-
ventskaars aan. En we vervolgen 
ons adventsproject “Op zoek naar 
goed nieuws”. We lezen over hoog-
gespannen verwachtingen over 
een komende Messias. En dat Jo-
hannes de Doper door priesters en 
Levieten wordt ondervraagd: ‘Ben jij 
de Messias?’ Johannes vertelt dat 
hij dat niet is en dat na hem iemand 
komt die veel belangrijker is.
We lezen: Johannes 1: 19-28.

Diaconie collecte: Kerk in Actie: kin-
deren in de knel.
Uitgangscollecte: Voedselbank.

Zondag 13 december:
Onze predikant Eline van Iperen 
gaat deze morgen voor. Omringd 
door het grijze en grauwe nieuws 
dat ons via de krant bereikt steken 
we, als teken van hoop en geloof dat 
het anders kan, de derde advents-

kaars aan en vieren we met elkaar 
de Maaltijd van de Heer.

We laten ons bemoedigen door 
woorden van de profeet Jesaja: ‘De 
Heer zegt: “Ik maak alles nieuw en 
jullie mogen mij helpen. Wees goed 
voor elkaar. Help elkaar. Doe wat 
je kunt en ik, de Heer, zal de rest 
doen.”’
We lezen: Jesaja 65: 17-25

Diaconie collecte: Kerk in Actie.
Uitgangscollecte: Voedselbank.

BEREIKBAARHEID PREDIKANTEN
Ds. Regina Davelaar: bij voorkeur 
op maandag, dinsdag en donderdag 
- 06 12837524
Ds. Eline van Iperen: bij voorkeur 
’s morgens op maandag tot en met 
vrijdag - 055 8438214

MELDPUNT BIJ OVERLIJDEN
Marinus Ditzel, tel. 06-34827579
b.g.g. Ans van Amersfoort,  
tel. 06-55588273

Geef je op voor een bijzondere 
Kerstnacht! Je hebt het in de vo-
rige Bron al kunnen lezen: dit jaar 
geen kerstnachtdienst, maar wel 
de Nacht van het licht! Geef je op 
en doe mee! Want alleen samen 
kunnen we het licht van Kerst 
door het hele dorp verspreiden. 

Wat ga je beleven?
Op 24 december tussen 19.00 
uur en 21.00 uur heb je buiten 
een stoel/stoelen klaar staan, vier 
potjes met waxinelichtjes, een de-
kentje en misschien wel een ge-
zellige vuurkorf.
‘s Avonds komt er iemand in de 
voortuin bij je langs. Misschien 
wel een paar keer...
De kaarsjes worden dan aange-
maakt én je ontvangt een flinke 
portie Kerstgevoel in de vorm van 
een Kerstlied, Kerstboodschap of 
Kerstgedicht bijvoorbeeld. Natuur-
lijk houden we ons aan de corona-
maatregelen van dat moment. 

Leuk! Hoe geef ik me op?
Lijkt het je fijn om op deze ma-
nier Kerstavond te vieren? Ie-
dereen kan meedoen, of je nu 
alleen woont of met een heel ge-
zin. Geef je op vóór 6 december 
via predikantRD@bronkerk.nl of  
06-12837524. Zo weten wij hoe-
veel adressen er mee willen doen 
en hoe we dat praktisch kunnen 
regelen. We kijken er erg naar uit!

Regina Davelaar, predikant 
Bronkerk

Liedjesbezorger Maud Wilms

wo  2 -12 Jesaja 2:10-22
don  3 -12 Jesaja 3:1-12
vrij  4 -12 Jesaja 3:13-4:1
zat  5 -12 Jesaja 4:2-6
zon   6 -12 2e zondag Advent
  1 Tess. 1:1-10
ma  7 -12 1 Tess. 2:1-12
din   8 -12 1 Tess. 2:13-20
wo   9 -12 1 Tess. 3:1-13
don  10 -12 1 Tess. 4:1-12
vrij  11 -12 1 Tess. 4:13-18 
zat  12 -12 1 Tess. 5:1-11
zon  13 -12 3e zondag Advent
  1 Tess. 5:12-28
ma   14 -12 Haggai 1:1-15
din   15 -12 Haggai 2:1-9
wo   16 -12 Haggai 2:10-23
  Jesaja 52:7-12

Kerkdiensten

We dromen van een betere, een 
nieuwe, wereld. Daarom kijken we uit 

naar de komst van Christus.
Hoe helpen wij mee dat die wereld er 

ook komt?

BIJ DE DIENSTEN

Nacht van het licht

UIT DE BIJBEL
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De nieuwjaarsreceptie van zaterdag 2 januari gaat zolang de Covid-19 
maatregelen van kracht zijn, niet door. De Dorpsraad, Gon en Toon en 
vereniging Ugchelens Belang verwachten niet dat na 1 januari weer gro-
te groepen mensen bij elkaar mogen komen. Wij wensen iedereen veel 
sterkte in deze bijzondere periode en blijf gezond!

Monique Nijhof namens Ugchelens Belang

JANUARI 2021
2 januari:  Nieuwjaarsbijeenkomst UB/DR 
  (ZAL DIT JAAR NIET PLAATSVINDEN)
19 januari:   Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

FEBRUARI 2021
16 februari:  Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

MAART 2021
16 maart:   Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

APRIL 2021
20 april:   Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

MEI 2021
18 mei:   Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

JUNI 2021
15 Juni:   Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

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

Agenda

Nieuwjaarsreceptie gaat niet door

In gesprek met stadsdeelwethouder

NIEUWS VAN DE DORPSRAAD

Wilt u iets vertellen of 
heeft u een vraag voor 
Jeroen Joon, de stads-
deelwethouder voor 
Ugchelen? Dat kan! 
Elke tweede vrijdag 
van de maand tus-
sen 9.00 en 10.00 uur  
(video)belt wethouder 
Joon met inwoners  
Ugchelen en  
Apeldoorn Zuid. Het 
eerstvolgende mo-
ment is vrijdag 11 
december a.s. U 
kunt zich aanmel-
den door een mail-
tje te sturen naar  
w e t h o u d e r j o o n @ 
apeldoorn.nl. De wet-
houder belt u dan op 
voor een gesprek.

Op afstand, maar 
toch dichtbij
Jeroen Joon is stads-
deelwethouder voor 
het dorp Ugchelen 
en de wijk Apeldoorn 
Zuid. Dat betekent dat hij speciale aandacht heeft voor het dorp. 
Voor de coronacrisis was hij regelmatig te vinden in Ugchelen. Je-
roen Joon: “Ik vind het belangrijk om te horen wat er leeft. Wat 
mensen prettig vinden aan het wonen en werken in Ugchelen. Maar 
ook waar ze tegenaan lopen en waar problemen zitten. Juist in deze 
corona-tijd is het belangrijk dat mensen hun verhaal kwijt kunnen. 
Ik kan nu niet zo makkelijk op mensen af stappen, vandaar dat ik 
iedereen van harte uitnodig om even te bellen!”

‘Ik gun je alle tijd’
Zondag 15 oktober, 10 uur. De Bronkerk zit helaas niet vol van-
wege Corona. Ruim dertig ‘fysieke’ kerkgangers en een veelvoud 
digitale luisteraars maken kennis met cabaretier Ruurd Walinga. 
Hij leidt ons in een bijzondere viering, een cabaretvoorstelling 
met als thema ‘Ik zou maar thuisblijven’, interactief langs ver-
schillende geloofsvragen. Hij nodigt ons uit om in Gods koninkrijk 
“dat groter is dan het World Wide Web” bij te tanken in “tanksta-
tion De Liefde”. Jong en oud worden bevraagd en tot nadenken 
aangezet: “Wat is voor jouw thuis?”, “Kom je hier wat brengen of 
zoeken?”, “Wat is voor jouw thuiskomen?”. De centrale vraag die 
steeds weer terug komt, wordt in een gedicht beantwoord dat als 
titel draagt: ‘Als ik de baas zou zijn in de kerk, wat zou ik anders 
doen?’

Naast de verhalen zingt Ruurd op indringende wijze een aantal 
liederen waarin de kern van zijn missie, maar ook de vragen die 
hij zelf heeft,  gesteld worden. Enkele zinnen uit de liedjes geven 
dat aan: “Leven door de Geest, leven is een feest, voor je het 
weet ben je er geweest!”, “Jezus, wie ben je eigenlijk?”, “Afreke-
nen met het kwaad”. 

In het slotlied “Wie bouwt jouw huis?” worden we uitgenodigd om 
Jezus, die timmerman uit Nazareth, ons huis te laten bouwen, hij 
kent ons bestemmingsplan. 
Bij de uitgang krijgen we een kaartje mee: “Ik geef je wat van 
Mijn tijd, doe er wat mee!...Ik gun je alle tijd”.

Warner Bruins

Nieuw fietspad: veilig op
de fiets naar Ugchelen Buiten

Er komt een nieuw fietspad tus-
sen Ugchelen Buiten en het dorp 
Ugchelen. Daardoor kunnen fiet-
sers straks veilig de drukke Laan 
van Westenenk oversteken. Het 
pad is waarschijnlijk in de loop 
van volgend jaar aangelegd.

Hoewel de naam anders doet ver-
moeden, is Ugchelen Buiten in feite 
een wijkje binnen Apeldoorn-Zuid. 
Op het voormalige TNO-terrein 
staan inmiddels al tientallen nieuw-
bouwwoningen. Bewoners die nu 
op de fiets naar het dorp willen, 
moeten heel goed uit hun doppen 
kijken. Aangezien de Laan van We-
stenenk maar aan één kant een 
fietspad heeft, moeten zij eerst 
deze drukke verkeersader overste-
ken, bij de ingang van het terrein. Al-
leen op de t-splitsing met de Albert  
Schweitzerlaan staan verkeers-
lichten. “De situatie is nu heel 
gevaarlijk”, erkent Wineke Blom, 
voorzitter van de dorpsraad Ug-
chelen. “We hebben dit daarom 
aangekaart bij de gemeente, sa-

men met de wijkraad Apeldoorn-
Zuid. De gemeente heeft ons toe-
gezegd dat er een fietspad komt.” 
Dat wordt bevestigd door de ge-
meente Apeldoorn. Vanuit het dorp 
bezien volgt het beoogde tracé 
vanaf de t-splitsing een stukje de 
Laan van Westenenk zuidwaarts, 
en gaat dan oostwaarts door het 
bos en over de Zwaanspreng naar  
Ugchelen Buiten. Woordvoerder 
Roel van Vemde licht toe: “Het 
doel is om een directe en veilige 
fietsverbinding te realiseren voor 
bijvoorbeeld scholieren en bezoek 
aan winkels. En we stimuleren er 
het fietsgebruik mee. Ook willen we 
hiermee voorkomen dat fietsers al-
leen kunnen kiezen voor de andere 
oversteek, bij de voormalige TNO-
ingang.” Er is nu een aanvraag voor 
een omgevingsvergunning in voor-
bereiding. Die wordt begin 2021 in-
gediend. Afhankelijk van eventuele 
bezwaren start de aanleg van het 
pad daarna in de loop van 2021.

Simon Haverschmidt
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We zijn in verwachting! Want het is bijna Kerst. 
Elk jaar gaan er vier bijzondere weken aan Kerst 
deze tijd advent, dat betekent verwachten. En dit 
jaar begon advent in de Bronkerk met een doop-
dienst. Hoe toepasselijk. 

De doopouders wisten het nog wel, hoe het is om 
in verwachting te zijn. Verwachten is in de eerste 
plaats geweldig bijzonder. Het is uitzien naar ie-
mand die je leven zal veranderen. En hoe dichter 
de uitgerekende datum nadert, hoe nieuwsgieri-
ger je wordt: hoe zal het eruit zien? Hoe zal het 
straks zijn? Je wil je kind zo graag leren kennen. 
Maar verwachten is niet alleen maar leuk, het 
is ook spannend en onzeker. Zal alles wel goed 
gaan? Het is zo kwetsbaar en je hebt er zo weinig 
grip op. Verwachten is dan volhouden en blijven 
vertrouwen, ook op de moeilijke en spannende 
momenten.

En eigenlijk is het verwachten van een mensen-
kind hetzelfde als het verwachten van het Kerst-
kind. We verlangen met advent naar een God die 

dichtbij komt en die niet alleen ons leven veran-
dert, maar de hele wereld! Zodat de wereld weer 
een speeltuin is, waar we veilig kunnen spelen. 
Maar daar hebben we zelf geen grip op en dat 
maakt advent tot iets spannends en onzekers. 

En toch…, ik blijf verlangen, ik blijf hopen, ik blijf 
uitzien naar Jezus Christus, Zoon van God. Niet 
alleen omdat dat vroeger gebeurd schijnt te zijn, 
ergens in Bethlehem, niet alleen omdat dat mis-
schien ooit nog staat te gebeuren, maar omdat ik 
Jezus hier en nu, in dit leven verwacht. Hoe? Dat 
weet ik niet precies. Maar het heeft iets te maken 
met licht in de duisternis, met een lichtpuntje dat 
plotseling doorbreekt en je donkere bui verdrijft. 
Of met een twinkeling in de ogen van een ander, 
het zet je wereld op z’n kop. Zoiets verwacht ik, 
maar het zou ook anders kunnen gaan. Hoe dan 
ook, advent is volhouden en vertrouwen dat er 
onverwacht iets zal gebeuren, iets moois, iets 
goeds, iets liefdevols, van godswege. Juíst hier 
en juíst nu.  

Ds. Regina Davelaar

In verwachting
OVERWEGINGnormaal

is wat je gewend bent
van huis uit
ik ben dus normaal
want dat ben ik gewend
Bij ons was pakjesavond op 5 
december. Vanzelfsprekend. 
Maar niet bij iedereen was dat 
zo. Wij hadden katholieke bu-
ren en Joop was mijn vriendje. 
Joop kreeg zijn kadotjes pas 
de volgende dag! Op de mor-
gen van 6 december! Niét op 
de avond dat ‘het hoorde’. 
Omdat ze katholiek waren, dat 
was wel duidelijk.
Mij best, maar begrijpen deed 
ik het niet. 
Voor mijn begrip als kind was 
dát het verschil tussen gere-
formeerden en katholieken. 
Later zag ik nog meer ver-
schillen.

Nico van Dam

De inzameling van de voed-
selbank draait deze maand 
om koffie, thee, suiker en 
houdbare melkproducten. Ook 
alle andere houdbare produc-
ten zijn altijd welkom. De kerk 
is ook elke vrijdag open van 
19.00 tot 20.00 uur. Harte-
lijk dank hiervoor namens de 
voedselbank.

Marijke van Café Cheers & 
Annika van ‘t Koffiehuus in 
Ugchelen hebben de handen 
ineen geslagen en zichzelf 
volledig omgetoverd tot heuse 
kerstboom verkopers! Vanaf 
aankomende vrijdag kun je 
er  de mooiste kerstbomen ko-
pen. We hebben zorgvuldig de 
prachtigste Nordmann bomen 
en Zilversparren mét kluit in-
gekocht! 
Elke vrijdag en zaterdag van 
12.00 tot 17.00 staan ze op 
het terras van ‘t Koffiehuus 
voor je klaar. Ze hebben daar-
naast lekkere warme chocola-
demelk, vers gebak om mee 
te nemen en een super leuke 
goodiebox, goed gevuld met 
allerlei leuks erin, gespon-
sord door diverse bedrijven uit 
Ugchelen en Apeldoorn voor 
maar €20,-.
De verse koffie is van Ge-
brand te Lieren en binnen in ‘t 
Achterhuus is weer  decoratie 
koop... hoe leuk is dit allemaal! 
Er brandt een lekker vuurtje  
om de handjes op te warmen.. 

Voedselbank

Kerstsfeertje
in ‘t Koffiehuus
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Heb je verkoopplannen én wil 
je een nieuw huis kopen? Heb 
je een drukke agenda en wil je 
graag weten waar je aan toe 
bent? Dan is hier de oplossing 
voor jou! Met de nieuwe SCAN & 
GO-dienst wordt in één dagdeel 
de waarde van je huidige woning 
opgenomen én wat je maande-
lijkse lasten gaan worden van je 
nieuwe woning. 

Stap 1: de gratis waardescan
Allereerst komt de makelaar bij 
jou thuis. Jullie lopen samen 
door jouw woning, en je ontvangt 
een uniek verkoopplan. Na dit 
gesprek weet je wat je woning 
gaat opbrengen na verkoop. 

Stap 2: financieel advies 
Na het bezoek van de makelaar 
volgt aansluitend de – online - 
afspraak met de financieel advi-
seur van de Rabobank. De ma-
kelaar informeert de financiële 
adviseur over de te verwachten 
opbrengst. Na dit gesprek weet 
je ook wát je kunt lenen en wat je 

nieuwe maandlasten gaan wor-
den.  

Stap 3: SCAN & GO
Na deze afspraken weet je dus 
niet alleen wat de waarde van 
jouw woning is, maar weet je ook 
gelijk je maandlasten na de aan-
koop van een nieuwe woning. Je 
kunt dus direct op zoek naar de 
perfecte woning in de prijsklasse 
die bij jou past én je kunt snel 

schakelen in de hectische hui-
zenmarkt. 

Wil je meer weten? Kijk op  
www.buurman.nl/scan-go voor 
meer informatie of neem te-
lefonisch contact op voor een 
afspraak. Buurman Makelaar-
dij, Arnhemseweg 117, 7331 
BE Apeldoorn. Telefoon: 055 
5332915. We zijn benieuwd naar 
jouw verhaal. 

Nieuwe dienst Buurman Makelaardij
SCAN & GO

Veel activiteiten kunnen in 
deze tijd niet doorgaan. 
Ugchelen ligt er daardoor wel 
wat slaperig bij.
Maar vergist u zich niet, er 
wordt volop gedroomd!

Zo tekende ik deze droom op 
uit de mond van Jan Ellen-
broek, één van de initiatiefne-
mers van een dróóm van een 
kunstmanifestatie.
U kent hem als veelzijdig 
kunstenaar (met die grote 
snor!). Hij droomt niet alleen, 
hij heeft hiervoor al de no-
dige gesprekken gevoerd en 
toestemming gekregen van 
Sonja en Willem Goudkuil, 
eigenaars van de kapel van 
Caesarea. Het lijkt dus al op 
een echt plan!

Ziet u het voor u?
Dáár rond de kapel van Cae-
sarea staan vrolijke kramen. 
Een droomlocatie: gebouwen 
met een rijke historie, om-
ringd door bossen! Het weer 
is prima en het gonst van de 
bezoekers. Van heinde en ver 
komen de mensen omdat het 
een aantrekkelijk feest is. Er 
wordt gelachen, bekenden 
ontmoeten elkaar hartelijk, 
gesprekjes met onbeken-
den worden aangeknoopt. 
Het kán allemaal weer.  
 
Er is een levendige handel 
bij de kramen. Daar liggen 
ook heel mooie spullen: beel-
den, tekeningen, sculpturen, 
glaskunst en schilderijen. 
Miss Timber demonstreert 
er de kunst van houtcarving. 
Bij sneltekenaar Ernst de 
Vogel laten bezoekers hun 
portret tekenen. Een accor-
deonist speelt doorlopend 
heerlijke Franse musettes.  
 
Je krijgt zin om te dansen. 
Er zijn lekkere hapjes te 
koop. Ja, de sfeer heeft veel 
weg van het Place du Tertre, 
dat kunstenaarsplein in het  
Parijse Montmartre. Maar 
u droomt niet: het is  
Ugchelen! En de kunstenaars 
die hier hun kunnen presente-
ren zijn allemaal kunstenaars uit  
Ugchelen en nabije omgeving.

Als het werkelijkheid wordt, 
dan hoort u, Bronlezer, dat 
als eerste. Voor vragen en 
ideeën kunt u mailen met  
janell12@hotmail.com

Nico van Dam

PLACE DU TERTRE

Vanaf 1 december jl. is de pedicurepraktijk van Patty Ta-
lens, bekend onder de naam “Happy Feet”, overgenomen 
door Debby Weber (45) uit Apeldoorn. Zij exploiteert reeds 
de “Medische Pedicure Praktijk Me Time” in de wijk Zuid-
broek en zag in de overname de mogelijkheid invulling te 
geven aan haar wens om de activiteiten van haar “Me-
disch Pedicure Praktijk Me Time” verder uit te breiden. 

“En dat ik daarbij in Ugchelen ben uitgekomen vind ik 
heerlijk” zo vertelde Debby. “De sfeer hier en de fijne ma-
nier waarop ik ontvangen ben, zijn voor mij nu al bijzon-
der” vervolgt ze. “Iedere dag geniet ik van mijn vak wat 
inhoudt dat ik klanten van hun voetproblemen af mag hel-
pen”. Want dat is haar doel; blije cliënten die met minder 
klachten of zelfs zonder klachten weer naar buiten kunnen 
lopen.

Debby Weber is medisch pedicure en is bezig met de ver-
zorging van de voet en de behandeling van huid- en nagel-
aandoening. Daarnaast voert zij medische behandelingen 
uit, zoals de behandeling van de risicovoet, waarbij ten ge-
volge van een ziekte (o.a. diabetes, reuma, spasticiteit) of 
andere oorzaken (o.a. ouderdom, verwaarlozing) waarbij 
een verhoogd risico aanwezig is op complicaties. Afhan-
kelijk van de klachten van de cliënt voert zij ook passende 
specialistische behandelingen uit. “Ik voldoe aan strenge 
eisen op dit gebied en sta ik geregistreerd in het kwaliteits-
register (ProCert) en ben ik aangesloten bij ProVoet” 

Wilt u meer weten of een afspraak maken? 
Bel naar 06-54328701 of mail naar info@metimebeauty-
tandfootcare.nl. U bent welkom op Bogaardslaan 16B in 
het Kinésis-gebouw. 

“Me Time” nieuwe naam in Ugchelen
PEDICUREPRAKTIJK WISSELT VAN EIGENAAR

Advertorial: Advertorial:
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Zing dit lied uit volle borst op de wijze van: ‘Hoor de wind waait …’

En bemerk hoe uw hart vol verwachting gaat kloppen

ZIE DE ZON SCHIJNT DOOR DE BOMEN

COVID HEEFT ZIJN TIJD GEHAD

LAAT ‘T VACCIN MAAR RIJKELIJK STROMEN

OH, WAT WAREN WIJ HET ZAT

OH, WAT WAREN WIJ HET ZAT

JA, HET WAREN DONK’RE NACHTEN

DONK’RE DAGEN ZONDER TEL

MAAR ZIE DAAR, WAT WIJ VERWACHTTEN

IEDEREEN HEEFT WEER VRIJ SPEL

IEDEREEN HEEFT WEER VRIJ SPEL

Nico van Dam

Hoe goed kent u uw eigen dorp? Fotograaf Johan van Veen is met zijn camera door Ugchelen gegaan en heeft een aantal detailopnames 
gemaakt. Weet u ze allemaal te herkennen? De juiste antwoorden staan op pagina 13.

Sinterklaaslied  
voor het komende jaar

Fotopuzzel
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Een maand geleden zijn de medewerkers van de 
Waterloopleinmarkt gestart met een pop-up store 
in de kelder van De Duiker.  Zo’n winkel starten is 
spannend, nieuw en een gok omdat je niet weet of 
er klanten komen, maar gelukkig kwamen er klan-
ten. Niet alleen om te kopen, maar ook om even 
een praatje te maken als tijdverdrijf in deze rus-
tige periode. Wat de medewerkers niet verwacht 
hadden was dat mensen het leuk vinden weer 
even iemand te spreken, van gedachten te wis-
selen in een andere omgeving. Dat sociale aspect 
was onverwacht. Toch goed zo’n pop-up store in 
de kelder van de kerk. 

De komende weken staan weer volop nieuwe 
artikelen in de winkel. Meer kerstspullen, maar 
ook speelgoed en andere leuke sfeerartikelen. 
Ook heerlijke bonbons voor het diaconale pro-
ject van de Bronkerk zijn in de kelder te koop .  

Open op woensdag van 9.30 – 12.00 uur en op 
vrijdag van 13.00 – 16.00uur.
 
De ingang van de kelder bevindt zich aan de 
achterzijde van de Duiker, Hoenderloseweg 10,  
Ugchelen. Voor actuele informatie kunt u terecht 
op www.bronkerk.nl 

Omdat de pop-up store in een kelder is gehuis-
vest, is het lastiger 
te bereiken voor 
mensen die slecht 
ter been zijn en af-
hankelijk van een 
rollator. Er is ook 
geen pin-apparaat 
aanwezig. Neem 
dus ouderwets 
geld mee.

Wat gaan ze doen?
De Vlinders hebben een groots 
project in voorbereiding geno-
men en ze zetten daarmee ook 
veel mensen in beweging, die 
als gast meewerken. Het gist en 
het bruist bij die mannen en dat 
gaat er een keer uitkomen! Kort 
samengevat:
De Vlinders bereiden nu een 
groot theaterevenement voor in 
Orpheus. De datum staat ook al 
vast: ze zijn er welkom op 11 sep-
tember 2021. Nu is een optreden 
in Orpheus niet nieuw voor hen. 
Ze deden het driemaal eerder. 
Maar dit is hun laatste (zeggen 
ze) en zeker hun mooiste, beste 
en meest uitgebreide optreden. 
Die bereiden ze nota bene voor 
in een tijd vol beperkingen!

Inspirerend
Die optimistische instelling is inspirerend, toch?
Als het nu niet kan, dan kan het wellicht volgende 
jaar. En als het volgende jaar kan, dan gaan wij daar 
nu alvast naar toewerken.
Want ik leef nu!

Wie zijn De Vlinders en wat zijn ze zoal van plan? 
Het zijn vier vrienden die muziek maken en zich al 
meer dan twintig jaar De Vlinders noemen. Het is een 
muziekgroep die bij velen bekend is in Ugchelen. Ze 
zingen zelfgeschreven teksten op zelfgeschreven 
melodieën en verbeelden dat ook nog eens met 
zelfgemaakt fotowerk. Ze ontwikkelen voor deze 
voorstelling een muzikale reis door de wereld van 
muzikanten en beeldend kunstenaars die zij hoog 
achten. En het gaat een lange reis worden: velen 
inspireren hen in hun eigen muzikaal en beeldend 
werk! Van zanger Paul McCartney tot schilder Ma-
rius van Dokkum, van reggae grootheid Bob Marley 
tot surrealist Salvador Dali. Er is een grote kans dat 
u in het programma ook uw held(in) tegenkomt.

En wie gaan daar dan als gast aan meewerken?
Het Ugchelens dameskoor Knap Eigenwijs gaat ook 

mee op die reis. De leden kunnen nu niet samen 
repeteren, maar ze hebben hun bladmuziek al in 
huis en studeren thuis, onder regie van hun eigen 
dirigent. Ook werkt violiste Maartje van Dokkum 
mee. Ze heeft al muziek op de standaard staan die 
ze, soms solo, soms als duo met Vlinder Hans Mol 
zal spelen. Megan Hachman bereidt zich voor om 
op doedelzak mee te spelen. Puck en Vlinder, de 
kleinkinderen van Vlinder Nick de Bie zullen vast 
een vertederende bijdrage gaan leveren. En dan 
Jan Rot, de professionele muzikant (en hertaler van 
o.a. Bachs Mattheuspassie), die door eerdere sa-
menwerking een goede bekende van De Vlinders 
is geworden.

‘kLEEF!
De opbrengst van dit evenement gaat, evenals bij 
vorige optredens volledig naar het inloophuis voor 
kankerpatiënten van de 
Stichting ‘kLEEF!. En kijk eens naar die naam: 
‘kLEEF!.
Wie bezig is, ondanks beperkingen, dromen tot wer-
kelijkheid te maken, zo iemand leeft toch? En wel 
nú!

Nico van Dam

Eén van de laatste Bronnen 
van het jaar. U zou als lezer 
en inwoner van Ugchelen op 
gebruikelijke wijze uitgeno-
digd zijn om kandidaten voor 
de Dorpsprijs aan te dragen. 
Maar helaas, Corona gooit 
roet in het eten. De Dorpsraad 
heeft om zeer goede redenen 
besloten om de geplande 
Nieuwjaarsbijeenkomst in ja-
nuari niet door te laten gaan. 
Geen moment dus waarop 
een bepalend persoon of in-
stelling uit Ugchelen in de 
schijnwerpers wordt gezet en 
de Dorpsprijs aan hem of haar 
kan worden uitgereikt. Als 
commissie, die de voordracht 
doet voor de uitreiking van de 
Papierschepper, hebben we 
daardoor, in goed overleg met 
de Dorpsraad, moeten beslui-
ten om op dit moment geen 
oproep te plaatsen. Helaas, 
een trendbreuk na 17 jaar de 
Dorpsprijs te hebben uitge-
reikt, nu even niet. We res-
pecteren het besluit en hopen 
eventueel in de loop van 2021 
toch nog een mogelijkheid te 
vinden om alsnog de Dorps-
prijs 2020 uit te reiken. In 
goed overleg met de Dorps-
raad zal daar een besluit over 
worden genomen.

Voorzitter Commissie  
Dorpsprijs

Warner Bruins

Geen oproep
Dorpsprijs 

Het gist en het bruist bij De Vlinders
WANT IK LEEF

De Vlinders, eigen foto; vlnr boven: Nick de Bie en Hans Mol, 
vlnr onder: Jan Ellenbroek en Ciel van Triest

Pop-up store Waterloopleinmarkt

Oplossing Fotopuzzel

1: Apotheek Ugchelen
2: Avia Benzinepomp
3: Bikkertje snackbar
4: Brandweerkazerne
5: Ugchelseweg 48
6: Bessels fietsen
7: Winnemolen
8: Wijzerplaat Bronkerk
9: Touwladder school
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Heeft u het ook gelezen? Bus-
lijn twaalf wordt opgeheven! Ik 
snap dat wel. En ik zie grote 
kansen! Ik leg het u uit. Is het 
geen treurig gezicht om die 
joekel van een bus leeg door 
ons dorp te zien rijden? Twee-
maal per uur! En heus niet 
alleen nu, in coronatijd. Ook 
voor die tijd mocht je blij zijn 
met drie passagiers. En dát 
was dan de spits! Wát een on-
rendabele ritten met een veel 
te groot voertuig dat kwalijke 
dampen uitstoot. Opheffing be-
spaart kosten! Tot zover enkele 
voordelen. 
Maar let op: het grootste voor-
deel van opheffing komt nog!
Eerst de nadelen.
Er zijn mensen die de bus ge-
bruiken. Ik heb de indruk dat ze 
op één hand te tellen zijn. Maar 
tóch, hoe bereiken zij hun be-
stemming? Natuurlijk moet lijn 
twaalf naar het Gelre Zieken-
huis blijven rijden. Maar dan 
moet ‘tie ook subiet omkeren 
en zich niet meer in ons dorp 
laten zien. Voor een individu-
ele rit naar Heidehof of naar 
Apeldoorn bestaan goede al-
ternatieven. Zoals familie, de 
buurman, de PlusOV bus. Ja, 
je bent dan een tikkie afhanke-
lijk. Maar dat zijn we allemaal 
en dát maakt ons tot sociale 
wezens. 
Da’s dus opgelost.
De gróótste beloning voor het 
opheffen van deze lijn is de 
kans om dorpsergernis num-
mer één weg te nemen: het 
harder dan 30 km rijden.
Het is bekend: de politie blijkt 
niet genegen om snelheidscon-
troles uit te voeren als de struc-
tuur van de weg aan snelrijders 
de gelegenheid biedt om te ra-
cen. Nou, dát doen ze nu! De 
herinrichting van die wegen 
kan nu ter hand worden ge-
nomen. Met pittige drempels! 
Het voornaamste, en terechte, 
argument tegen drempels is 
immers de gezondheid van de 
buschauffeurs… Ook weer op-
gelost!

Een mooi project voor onze 
Dorpsraad. 
Maar dan moet dié niét worden 
opgeheven…!
Da’s nog niét opgelost.

Twaalf drempels!

Dubbel braken van een paddenstoel
NATUURLIJK UGCHELEN

De herfst is natuurlijk de aange-
wezen tijd voor paddenstoelen. 
Dus loop ik als het even kan 
graag een stukje door het bos. 
Kijken wat ik tegenkom. En ooit 
vond ik langs de spreng vlak bij 
de Ugchelsegrensweg en heel 
opmerkelijke paddenstoel. Kijk 
maar eens naar de foto! Die 
paddenstoel lijkt wel een etage-
woning! Maar goed, vervormin-
gen komen vaker in de natuur 
voor.
Paddenstoelen is zo’n groep van 
planten, waar ik eigenlijk niet zo-
veel van weet. Maar eerst even 
de achtergrond van paddenstoe-
len. Wat je ziet, is eigenlijk alleen 
het voortplantingsorgaan. De ei-
genlijke “plant” is een schimmel, 
die groeit op een verteerbare 
ondergrond. Meestal een plant-
aardige ondergrond. Dat kunnen plantenresten 
of dode bomen zijn. Maar ze groeien ook wel op 
levende planten. En dan, vaak in de herfst, gaan 
ze zich voortplanten met die paddenstoel. Bij die 
paddenstoelen heb je ook verschillende groepen. 
Sommige soorten zijn eetbaar en smakelijk. Denk 
aan de champignon en de cantharel. Maar andere 
soorten zijn flink giftig. En dat brengt ons dus weer 
bij deze plant, de naam is Braak-russula! Die naam 
maakt duidelijk, dat dit dus helemaal geen eetbare 
paddenstoel is. In tegendeel, hij is behoorlijk giftig. 
Vandaar ook die naam “braakrussula”. 

Maar dan zijn we eigenlijk nog niet op de echte 
naam van die paddenstoel. Want er komen in Ne-
derland vier soorten braakrussula voor. En dat is 
natuurlijk de goede vraag: welke van de vier is 
deze. Nou, daar zal ik een heel eerlijk antwoord op 
geven: ik weet het niet! Op het blote oog zijn die 
vier soorten eigenlijk niet goed uit elkaar te houden. 
Voor een goed onderzoek om deze paddenstoel op 
naam te brengen is onderzoek met een microscoop 
nodig. En dat kan ik niet. 

Tekst en foto Gerard Koops

Boompje verwisseld
In 1937 ben ik naar Ugchelen gekomen, bij 
gelegenheid van het huwelijk van prinses 
Juliana en prins Bernhard. Opgegroeid op 
een markante plek in het dorp, op de krui-
sing van Boogaardslaan en G.P. Duuring-
laan, heb de bedrijvigheid van de wasse-
rijen meegemaakt, zag ik optochten langs 
komen en wielrenners de bocht tarten.

Toen de dorpsvereniging in 2012 het eeuw-
feest vierde, kreeg ik een bank om me 
heen. Was ik blij mee, want er werden toen 
niet meer fietsen tegen me aan geleund. 
Het was wel even wennen. Een rustig 
plekje had ik nooit, maar je wil niet weten 
van wat voor gesprekken ik noodgedwon-
gen getuige moest zijn. Ik ben niet meer 
de slanke den (figuurlijk dan) die ik ooit 
was en het bankje dreigde te gaan knel-
len. Gelukkig werd het op tijd opgemerkt 
en werden maatregelen genomen. De bank 
omringt nu mijn tiener-soortgenoot aan de 
overkant van de weg, ook al iemand met 
een geschiedenis want hij herinnert aan de 
bevrijding in 1945.
 
Kom eens langs, ga zitten. Kun je gelijk 
zien hoe mooi de gemeente het gemaakt 
heeft.

Fagus Sylvatica srDirk Reiding
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