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Veluwe Transferium bereikt hoogste punt

Vrolijke intocht Sinterklaas in Ugchelen

Een mijlpaal daarboven op de Ugchelse Berg, waar het 
nieuwe ‘Veluwe Transferium’ voor Staatsbosbeheer 
wordt gebouwd! Een schitterende plek zo te midden 
van prachtige natuur. Daar ligt straks ook de nadruk 
op. Voor iedereen toegankelijk een ruime parkeergele-
genheid en een plek in het gebouw voor iedereen, die 
van de natuur houdt. Ivo Kamphorst zwaait er gewoon 
weer de scepter. Zijn kiosk zal straks opgaan in de na-
tuur. Jammer, want er kleven voor velen mooie herin-
neringen aan. 
Eind van het jaar zal het casco helemaal klaar zijn, dan 
komt het ‘maatwerkteam’ de binnenkant inrichten. De 
installaties, de vloeren, alles heel duurzaam op stroom. 
Warmtepompen, 116 zonnepanelen, helemaal ener-
gieneutraal! Een houtkachel zal de sfeer in het middel-
ste glazen gebouw verhogen. Aangrenzend een super 
terras op palen, dat uitkijkt over de heide en de bossen.
De beide gebouwen aan de zijden, zullen gebruikt wor-
den voor een interactieve expositie, leren en doen.  De 
kinderen krijgen een speelbos met houten attributen, 
heel natuurlijk. Het linkse gebouw is een multifunctio-
nele ruimte, geschikt voor samenkomsten en inzetbaar 
voor alles.
Ivo Kamphorst (48 jaar) kan niet wachten tot alles in 
gebruik kan worden genomen; dat zal maart, april 
2020 worden. Hij blijft dezelfde gastvrije baas van dit 
nieuwe transferium. Alles blijft voorlopig bij het oude 
vertrouwde, zelfs de menukaart, al sluit hij niet uit dat er 
in de toekomst nog aan gesleuteld kan worden. Hij is 
laaiend enthousiast: “We hebben hier al zo lang naar-
toe gewerkt, nu mag het voor mij ook klaar zijn, dat 
is waar we met Staatsbosbeheer jaren van gedroomd 
hebben”. 
De samenwerking is altijd geweldig, ook met de aan-
nemer van het Bouwbedrijf Draisma, de architect en 
natuurlijk nog vele anderen, zegt hij nadrukkelijk. 
Een voorproefje en de sfeer kreeg men voorgeschoteld 

bij het bereiken van het hoogste punt op 14 november. 
Tussen de bouwmaterialen en op de nog zompige 
grond, stonden er statafels met hapjes en drankjes 
en warme glühwein opgesteld. Rondleidingen werden 
verzorgd en dat was voor de aanwezige gasten een 
mooie gelegenheid om alvast sfeer te proeven, die er 
straks zal zijn. Bij de onthulling moest er gezaagd wor-
den aan een passend houtblok, dat straks bij of in het 
gebouw komt te staan. Een afbeelding van een wild 
zwijn werd erop aangebracht.
Staatsbosbeheer heeft er straks een prachtig transfe-
rium bij op de Veluwe, met enthousiaste gemotiveerde 
medewerkers. Ugchelen zal er graag gebruik van ma-
ken!

Tineke van den Hazel

HET LEESTEN

Sinterklaas en zijn pieten werden zaterdag 23 november uitbundig onthaald in het centrum van Ugchelen.  
Fotograaf Dirk Reiding maakte een foto-impressie die te zien is op pagina 13.

De volgende uitgave van De 
Bron verschijnt op woensdag 18 
december. Traditiegetrouw is het 
een kleurrijke editie met veel aan-
dacht voor Kerst. Uw adverten-
ties en kopij dienen maandag 9 
december voor 19.00 uur binnen 
zijn. Denkt U daarbij ook aan uw 
aankondigingen van activiteiten 
in de eerste weken van januari.
De eerste Bron in het nieuwe jaar 
komt uit op woensdag 22 januari. 
Uw advertenties en kopij voor die 
uitgave dienen uiterlijk maandag 
13 januari op de redactie te zijn. 
Vanaf dan tot aan de zomer-
maanden is er iedere veertien 
dagen weer een Bron.

Redactie De Bron.

Levend Kerstverhaal in 
Ugchelen
Een spannende speurtocht 
door het dorp, op zoek naar 
het Kerstkind. Zaterdagavond 
21 december is de eerste editie 
van het Levend Kerstverhaal.
Lees verder op pagina 7>>

Huisdierportretten in 
Sprengenhof
Levensecht zijn ze, de huisdier-
portretten die Netty Kort maakt. 
Een expositie van haar werk is 
nu te zien in woonzorgcentrum 
Sprengenhof.
Lees verder op pagina 9>>

Ugchelseweg anno 1950
De historische ansichtkaart uit 
de verzameling van mevrouw 
Westhof geeft een mooi beeld 
van hoe de Ugchelseweg er uit-
zag in 1950. 
Lees verder op pagina 11>>

een kalende eik
weerstaat de woeste winden
tot het laatste blad

 Nico van Dam

Ugchelse HAIKu

KerstBron

School zet reünie op touw

In deze Bron o.a:
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DE BRON
KERK- EN DORPSBLAD
Verspreiding in Ugchelen: 
om de 14 dagen huis-aan-huis
Oplage: 2650 exemplaren
De Bron digitaal: www.bronkerk.nl 
Opmaak: Lutim, www.lutim.nl 
Druk: VESO, www.vanelst.org 

Eindredacteur van deze Bron:
Simon Haverschmidt, tel. 06-44126398
Eindredacteur volgende Bron:
Nico van Dam, tel. 3124044
Fotograaf van deze Bron:
Dirk Reiding, tel. 5336538
Fotograaf volgende Bron:
Johan van Veen, tel. 5062373
Volgende Bron verschijnt op 18 dec.
Kopij en advertenties via:
ugchelendebron@bronkerk.nl 
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 9 dec. 19.00 uur 
Coördinator advertenties:
Teun van Amersfoort, tel. 5411491
Bezorgklachten en abonnement buiten
Ugchelen: M. Ditzel, tel. 06-50525501

PRAKTISCHE GEGEVENS KERK
Kerkelijk centrum:
“Bronkerk” en “De Duiker”
Hoenderloseweg 10, 7339 GH
tel. 5334859
Beheerder M. Ditzel
privé 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 
Meldpunt overlijden tel. 06-50525501
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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De Bronkerk nodigt alle kinderen uit Ugchelen en om-
geving (met hun ouders en/of grootouders) uit voor 
het Kinderkerstfeest op zondag 22 december.
Op basis van het concept ‘Kliederkerk’, dat in Ugche-
len ‘Feestje in de Kerk’ heet, is deze Kerstviering in-
gericht. De start is om 16.00 uur voor de kinderen en 
hun (groot)ouders met een aantal leuke activiteiten. 
Eerst gaan ze samen knutselen en activiteiten doen, 
die deels alvast in het teken van de viering staan. 
Daarna eten ze samen een eenvoudige, maar gezel-
lige maaltijd. Tot slot start de kerstviering om 18.30 
uur, voor en door kinderen. De organisatie verklapt 
alvast dat er in de viering veel dieren meedoen en dat 
de ezel de hoofdrol heeft. Ook kinderen en ouders 
die niet aan het middagprogramma mee kunnen of 
willen doen, zijn om 18.30 uur van harte welkom.
Voor degenen die de hele middag mee willen doen, 
inclusief eten, graag opgeven via mailadres: 
kinderkerstfeest@bronkerk.nl.

Op zondagavond 5 januari 2020 
speelt verhalenverteller Kees 
Posthumus zijn solovoorstelling 
‘Dwars door de Bijbel’ in de Bron-
kerk. De voorstelling begint om 
20.00 uur.
In ‘Dwars door de Bijbel’ snelt 
Posthumus van Genesis naar 
Openbaringen, en weer terug. In 
tientallen korte verhalen, samen-
vattingen en nieuwe liedjes gaat 
hij op reis door de Schrift. Het gaat 
hem daarbij vooral om de ‘dwarse’ 
verhalen, over dappere doorzet-
ters en dwarsliggers. 
Verhalen die je ook op een nieuwe 
manier kunt bekijken, dan door-
gaans het geval is. 
Verhalen waar je soms ongemak-
kelijk van wordt en die je aan het 
denken zetten. Geen verhaal is 
veilig. 
De torenbouw van Babel, in aller-
lei talen. De verloren zoon, heen 
en weer terug. De barmhartige 
Samaritaan, verteld vanuit de man 
die gewond aan de kant van de 
weg lag. Jefta met zijn onmoge-
lijke belofte, Jona op zijn kansloze 
missie. De Bijbelverhalen zijn als 
het leven zelf, vol liefdes, teleur-
stellingen en wonderen, vol but-
sen en deuken, vol geloof, hoop 
en liefde. In ruim een uur bent u 
weer helemaal up-to-date met de 
Bijbel.
De voorstelling is gemaakt in op-
dracht van de Protestantse Kerk 
in Nederland en sluit aan bij het 
jaarthema ‘Een goed verhaal’.
Een mooie avond om het nieuwe 
jaar mee te starten, vanaf 19.45 
uur staat de koffie/thee voor u 
klaar. Van harte welkom.

wo 4-12 Micha 3:5-12
do 5-12  Filippenzen 1:1-11
vr 6-12   Filippenzen 1:12-26
za 7-12  Psalm 80
zo 8-12   Micha 4:1-8
ma 9-12   Micha 4:9-14
di 10-12   Micha 5:1-5
wo 11-12   Micha 5:6-14
do 12-12   Filippenzen 1:27-2:11
vr 13-12   Filippenzen 2:12-18
za 14-12  Filippenzen 2:19-30
zo 15-12  Psalm 146
ma 16-12  Micha 6:1-8
di 17-12  Micha 6:9-16

Zaterdag 7 december
ONZE LIEVE VROUWEKERK, 
Hoofdstraat 18, Apeldoorn.
16.30 uur: Eucharistieviering. Pas-
toor Hermens, m.m.v. Cantor.

Zondag 8 december, 2e advent
BRONKERK 
10.00 uur: Ds. E. van Iperen. 
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering. Pas-
toor Hermens, Gregoriaans.
RANDERODE
10.30 uur: Prot. viering. Dhr. H.de 
Jong. 

Zaterdag 14 december
ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur: Eucharistieviering. Pas-
tor Sebastian, samenzang.

Zondag 15 december, 3e advent
BRONKERK
10.00 uur: ds. A. R. Davelaar. 
Maaltijd van de Heer.
Koffie drinken na de dienst.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering. Pas-
tor Sebastian, Credo cantores.
RANDERODE
10.30 uur: Prot. viering. Dhr. M. 
Visscher, m.m.v. His Voice.

‘Volg de ster!’ 
Het thema van de zondagen van 
advent en Kerst is dit jaar: ‘Volg 
de ster!’. We lezen een aantal 
verhalen uit het Oude Testament, 
over voorouders van Jezus die 
genoemd worden in het Matteüs-
evangelie. De rode draad wordt 
daarbij gevormd door de wijze 
mannen uit het oosten die op zoek 
zijn naar de pasgeboren koning 
van de Joden. In de heilige boeken 
van de Joden ontdekken zij – en 
wij – steeds meer over deze ko-
ning. Matteüs is naast Lucas de 
enige evangelist die vertelt over 

de geboorte van Jezus. Maar eerst 
vertelt hij iets over de familie waar 
Jezus van afstamt: de familie van 
aartsvader Abraham en koning 
David.
Met de lange lijst van voorouders 
maakt Matteüs duidelijk dat Jezus 
helemaal bij Israël hoort, en dat de 
Joodse heilige boeken al veel over 
hem vertellen. Sommige personen 
in de lijst hebben nog een extra 
betekenis: de verhalen over hen 
kunnen al iets laten zien over wie 
Jezus is en wat hij gaat doen. Als 
een ster wijzen ze de weg naar het 
kind Immanuel, ‘God is bij ons’. Op 
de zondagen van advent lezen we 
teksten over vier van deze ‘ster-
ren’: Juda, Obed, David en Josia.

Zondag 8 december: 
Ds. Eline van Iperen gaat voor in 
deze dienst. Vorige week stond 
Juda, de vierde zoon van Jakob 
en Lea, centraal. Hij is stamvader 
van de belangrijkste stam van Is-
raël en een voorvader van koning 
David. De naam Juda betekent: lof 
aan God. Bij Juda’s geboorte zegt 
zijn moeder Lea: ‘Nu zal ik de Heer 
danken’. (Genesis 29:35). Deze 
week staat Ruth 4:11-22 centraal: 
Boaz heeft laten weten dat hij met 
Ruth wil gaan trouwen. Hij krijgt 
van de oudsten in de stadspoort 
een zegen mee. Nadat Ruths 
zoon Obed is geboren, krijgt ook 
hij van de buurvrouwen een zegen 
mee. Obed wordt door Matteüs als 
twaalfde in de lijst van voorouders 
van Jezus genoemd (Matteüs 1:5). 
Het verhaal over zijn geboorte 
staat in Ruth 4:13-22.

Diaconiecollecte: Eigen diaconie.
Uitgangscollecte: Voedselbank.

Zondag 15 december
Op deze 3e Adventzondag vieren 
we de Maaltijd van de Heer. Ds. 

Regina Davelaar gaat voor. Na de 
dienst is er koffie drinken.
In de dienst staat 2 Samuel 7:8-11, 
17-19 centraal: God belooft aan 
David dat er altijd iemand uit zijn 
familie als koning over Israël zal 
heersen. In de lijst met voorouders 
van Jezus in het Matteüsevangelie 
sluit David het eerste blokje van 
veertien namen af. Hij staat daar-
mee op de overgang tussen de 
begintijd van het volk van Israël en 
de tijd waarin Israël door koningen 
wordt geregeerd. De naam David 
zou ‘lieveling’ kunnen betekenen.

Diaconiecollecte: 
Werelddiaconaat.
Uitgangscollecte: Voedselbank.

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

We bevinden ons midden in de 
adventsperiode. We kijken vooruit 
naar Kerst en verwachten de ge-
boorte van Jezus; de komst van 
het Licht. Het licht wordt steeds 
sterker: elke zondag komt er een 
brandende kaars bij.
De kinderen volgen in deze tijd de 
ster. Via de voorouders van Jezus 
naar het Licht der wereld!

Kerkdiensten

BIJ DE DIENSTEN

UIT DE BIJBEL

Kinderkerstfeest met veel dieren

Kerkcafé met 
verhalenverteller
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“Dit doe je eigenlijk nooit met de buurt,” klinkt uit de mond van 
Hugo. “Ik vind het leuk, want het verfraait de buurt en je leert 
elkaar als buurtgenoten een beetje kennen”, zo vertelt hij ver-
der met een brede lach op zijn gezicht.

Het is zaterdagmorgen 16 november, 10.00 uur. In de ‘Ugchelen 
bloeit’-tuin op de hoek Bogaardslaan/Hulkestein  is het een drukte 
van belang. Er moeten zes fruitbomen geplant worden. Dit zijn twee 
bomen met Elstar-appels, twee met Goudreinet-appels  en twee 
perenbomen. Na goed overleg met het achtkoppige tuinteam is er 
besloten om de buurttuin uit te breiden. Het gezamenlijke plan hier-
voor  is op het informatiepaneel te lezen. Een week eerder zijn de 
dahlia’s gerooid en het nodige onkruid er uit gehaald. Een nieuw 
ontwerp is voor de buurttuin gemaakt. Met spontane schenkingen, 
zoals Verbena’s en herfstanemonen,  van familie, vrienden en 
buurtbewoners, wordt  het nieuwe stuk mede gevuld.  Ook een zelf-
gemaakte bank hoort straks bij de ‘Ugchelen bloeit’-tuin!  Iedereen 
denkt mee en is met ons enthousiast over het gezamenlijke project. 
Daar zijn we blij mee! 
Jong en oud werken hard door. Bram en Noah van de Bogaardslaan 
spitten net zo hard mee! Zo belangrijk wanneer er op jonge leeftijd 
de schoonheid van de natuur gezien mag worden! We moeten hier 
heel zorgvuldig mee omgaan.  Dat doen de jongens ook. Na het 
scheppen mogen ze, nadat eerst een steunpaal geplaatst is,  de 
eerste boom in het gat planten. Wat doen ze dat zorgvuldig. Knap 
van deze jonge knullen!  En appeltaart en appelmoes zijn lekker.  
De vader van Bram is ook langsgekomen. Elkaar ontmoeten is fijn! 
Hij is zo enthousiast dat hij spontaan aanbiedt om het hele team te 
voorzien van koffie/thee met versnapering.

DECEMBER 2019
13 december : Schoonmaken Koppelsprengen
17 december : Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

JANUARI 2020
4 januari  : Nieuwjaarsbijeenkomst DR/UB
11 januari  : Schoonmaken Winkewijert
21 januari  : Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

FEBRUARI 2020
18 februari  : Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

MAART 2020
17 maart  : Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

APRIL 2020
21 april  : Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

Elke dinsdag van 18.30 tot 19.30 uur is de wijkagent aanwezig in UB.

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

‘Ugchelen bloeit,’ groeit!

De gedeeltelijke wijziging van de statuten kon tijdens de 
algemene vergadering op 19 november geen doorgang 
vinden omdat er te weinig stemmen waren uitgebracht.
Op dinsdag 10 december om 19.00 uur in UB wordt er 
daarom een extra algemene ledenvergadering gehou-
den waar alleen goedkeuring van statutenwijziging met 
bijbehorend huishoudelijk reglement  en benoeming 
kascommissie op de agenda staan. Meer informatie op 
www.ugchelen.nu.

NIEUWS VAN DE DORPSRAAD

Dorpsprijs

Extra Ledenvergadering voor vereniging Ugchelens Belang

Wie nomineert u voor de 
Papierschepper?

Ugchelenaren, het is weer zover, 
de commissie ‘Dorpsprijs Ugche-
len’ roept u op om dorpsgenoten 
voor te dragen voor de Dorpsprijs 
2019. De prijs wordt uitgereikt 
aan ‘personen of instellingen die 
zich bovenmatig hebben ingezet 
voor Ugchelen’. Het maakt niet 
uit of het vrijwilligerswerk of be-
roepsmatig is geweest. De win-
naar van de Dorpsprijs krijgt als 
aandenken een replica van het 
beeld van de Papierschepper, 
gemaakt door de bekende Ug-
chelse beeldhouwer Lex Quartel. 
Zoals het beeld van de Papier-
schepper, in het plantsoen tegen-
over UB, één van de bepalende 
dorpsgezichten is in Ugchelen, 
zo is de winnaar van de jaarlijks 
uit te reiken Dorpsprijs een bepa-
lend gezicht geweest in het ‘leef-
baar houden’ van Ugchelen.  
In uw omgeving, in uw kennis-
sen- en vriendenkring is er vast 
en zeker wel iemand die zich al 
jaren met hart en ziel heeft inge-
zet en nog steeds inzet voor het 
nog beter leefbaar maken van 
ons dorp. Denk bijvoorbeeld aan 
sport, cultuur, zorg, natuur, maat-
schappelijk welzijn, etc. Individu-
eel of in verenigingsverband, op 
de voorgrond zichtbaar of op de 
achtergrond als een stille kracht.

Ugchelens Belang
vereniging
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Hij komt
OVERWEGING

Mart het muisje rende met 
drie poten, met één van zijn 
voorste poten hield hij een 
takje voor zijn voorhoofd. Hij 
wilde net als herten zijn met 
een gewei. Het was wel lastig 
om met drie poten te rennen. 
Daardoor werd hij moe, zag 
hij een boom niet en knalde hij 
met de tak in zijn poot zomaar 
tegen een boom aan. Boem! 
Mart begon te huilen. Harm 
het hert zag Mart huilen. “Wat 
is er gebeurd?”, vroeg hij. “Ik 
ben gevallen want ik wilde 
graag op jou lijken”, zei Mart. 
“O”, zei Harm, “Ik moest van-
nacht huilen want toen had ik 
het koud, ik wilde graag meer 
op jou lijken en toen ben ik 
begonnen een hol te graven 
en dat lukte niet goed. Toen 
kwam mijn gewei ook nog 
eens vast te  zitten tijdens het 
graven en toen moest ik hui-
len. Mijn vader heeft mij toen 
losgemaakt.” Mart begon te 
lachen, dat had hij niet ver-
wacht dat een hert op hem 
wilde lijken. “Je lacht mij toch 
niet uit?”, vroeg Harm. “Nee 
hoor, echt niet, maar ik lach 
erom dat wij op elkaar willen 
lijken. Ik wilde graag een hert 
zijn en jij een muis”, piepte 
Mart. Harm moest ook lachen, 
na een poosje zei hij: “Mis-
schien moeten we gewoon blij 
zijn met wat we hebben, na-
tuurlijk ga ik nog wel een keer 
muisje spelen en jij wel een 
keertje hertje, maar dat we in 
het echt blij zijn met wie we 
zijn en wat we allemaal heb-
ben.“ “Ik heb in mijn holletje 
ook hele andere dingen dan 
jij hebt, er samen mee spelen 
lijkt mij heel erg leuk, maar jij 
mag jezelf zijn en ik ook. Dat 
is het beste voor ons samen.” 

Remko Groen
Kerkelijk (jeugd)werker Bronkerk

“Piet gaat, Kees komt” sprak Wim 
Sonneveld ooit in één van zijn 
legendarische cabaret-voorstel-
lingen over alle vriendjes van zijn 
dochter. De één was nog niet weg 
of de volgende diende zich al weer 
aan. Lijkt dat op wat ons deze 
week overkomt? Eerst waren we 
in de ban van de komst van Sint 
en zijn Pieten, en als pakjesavond 
goed en wel voorbij is, dient de 
volgende “Hij komt” zich al weer 
aan. “Hij” heet dan weliswaar geen 
Kees, maar toch, we schakelen 
over naar de adventstijd, en Ad-
vent betekent: “Hij komt”.
Voor wie van die “Hij” een soort 
kerstman maakt, is Advent qua 
beleving ongeveer hetzelfde als 
de aanloopperiode naar pakjes-
avond. Verlanglijstjes, inkopen 
doen, vrolijke geheimzinnigheid, 
voorbereidingen in de keuken, 
uitzien naar een gezellige familie-
avond.

In de christelijke traditie gaat het bij 
het verlangen naar “Hij komt” niet 
om het uitzien naar een heerlijk 

avondje, maar om het verlangen 
naar licht en uitzicht, naar vrede, 
naar gerechtigheid, naar de nabij-
heid van God. Wie verlangt naar 
licht, weet wat donker is. Wie ver-
langt naar vrede, weet wat oorlog, 
spanning of ruzie is. Wie verlangt 
naar recht, weet hoezeer aange-
daan onrecht aan je kan vreten 
en je alle vreugde kan ontnemen. 
Wie verlangt naar de nabijheid van 
God, heeft pijnlijk weet van zijn af-
wezigheid, of verborgenheid (som-
migen zeggen zelfs: zijn dood).

In zo’n situatie tóch het bijltje er 
niet bij neerleggen, en moedeloos, 

cynisch of onverschillig worden, 
maar ergens een deurtje open-
houden dat er misschien toch… 
perspectief kan zijn, dát is Advent.
Advent is in het donker de moge-
lijkheid openhouden dat er licht 
komt. Advent is geen genoegen 
nemen met Gods afwezigheid, 
maar ruimte geven aan het verlan-
gen dat Hij komt.

Én: er ruimte voor maken dat Hij 
mag komen op Zijn manier.
Advent is immers: Híj komt. En 
dus niet: “de overwinning van óns 
gelijk” komt. Of: “de overwinning 
van ónze wil” komt. Of: “de realisa-
tie van ónze droom komt”.
Als Hij komt, gaat het om de reali-
satie van Zijn droom met en voor 
ons. Met en voor ons allen.

Adventskaarsen aansteken is 
daarom midden in de duisternis 
een klein vlammetje van hoop toe-
laten. Hoop op “Hij komt, voor ons 
allen”.

Ds Eline van Iperen

Op zaterdag 21 december begint de 
eerste editie van het Levend Kerst-
verhaal als vervolg op ‘Zingen voor 
een kind’. Het is een evenement van 
en voor ons Ugchelse dorp, maar 
natuurlijk zijn ook mensen van bui-
ten Ugchelen van harte welkom! 
Kruip in de huid van een wijze uit 
het Oosten en speur naar de ster 
die je uiteindelijk bij het Kerstkind 
zal brengen. De reis is donker en je 
hebt de hulp nodig van verschillende 
personages uit het kerstverhaal om 
het Kerstkind te kunnen vinden. Zul-

len de herders, de koning en Jozef 
en Maria je op weg helpen? Je wan-
delt door het dorp, start- en eindpunt 
is de Bronkerk, Hoenderloseweg 
10. Daar zijn vuurkorven om na de 
spannende speurtocht warm te wor-
den. Er is warme chocolademelk en 
glühwein. En er is kerstmuziek om 
helemaal in de stemming te komen.

En als je het leuk vindt om mee te 
helpen: je kan je nog steeds aan-
melden via: 
ds Regina Davelaar, 06-12837524, 

predikantRD@bronkerk.nl
ds Eline van Iperen, 055-8438214, 
predikantEI@bronkerk.nl

Mart het muisje

Levend Kerstverhaal

Lees dit samen met uw (klein)kind

Belangrijk om te weten:
Start tussen 17:30 en 18:00 uur. 
Einde tussen 18:30 – 20:00 uur.
Vervoer kom zo veel mogelijk op 
de fiets want er is maar beperkte 
parkeermogelijkheid.
Meenemen lichtje/zaklamp/lam-
pion om de weg in het donker te 
vinden.
Kosten vrijwillige bijdrage.
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Netty Kort komt uit het westen van het land en 
woont sinds 1978 met haar man in Apeldoorn.
Van jongs af aan heeft zij een voorliefde gehad 
voor dieren en voor tekenen. In de loop der tijd 
heeft zij verschillende teken- en schildercursus-
sen gedaan, in uiteenlopende technieken. Sinds 
2013 is haar grote hobby het maken van dierpor-
tretten in pastel en potlood. Soms maakt zij een 
uitstapje naar olieverf en sinds kort ook naar het 
digitaal tekenen op de computer. Zij maakt ook 
(huis)dierportretten in opdracht. Wilt u meer we-
ten, neem dan een kijkje op haar website: 
www.netkor.nl of mail naar: netkor@gmail.com.
Tot 31 januari 2020 is haar werk te zien in:
Woonzorgcentrum Sprengenhof, Dokter Piekema-
laan 33, Ugchelen.

Klassieke muziek in de kapel
Een concert ‘onder ons’ met als decor ‘thuis-
basis’ Kapel Caesarea. Dit concert wordt ge-
organiseerd door The Classical Performers, 
bestaande uit Ineke Littooij , sopraan en Floor 
Lanz, pianiste. Op zaterdag 14 december verle-
nen ook bariton Marco Mensink, tenor Frits van 
der Sloot, bariton Norbert Lohschelder, accor-
deonist Juul Beerda en een speciaal voor deze 
avond samengesteld ensemble hun medewer-
king. 
Floor en Ineke kennen elkaar van masterclas-
ses zang, gegeven door de Zwitserse bariton 
Bruno von Nünlist, bij Floor in Ugchelen. Waar-
na als afsluiting één keer in het jaar een con-
cert werd gegeven in Kapel Caesarea. Zij zijn 
beide op haar eigen wijze verbonden aan het 
Apeldoornse Muziektheater Tabula Rasa. Floor 
als pianiste/muzikaal leider, en Ineke als lid/ as-
sistent van Floor. Ze hebben als duo The Clas-
sical Performers meerdere klassieke concerten 
georganiseerd, waaraan verschillende koren en 
solisten hebben meegewerkt. 
Tijdens het concert zullen de veelzijdige Ug-
chelse pianiste Floor Lanz en de Apeldoornse 
accordeonist Juul Beerda onder andere het 
indrukwekkende Adios Noniño van Astor Piaz-
zolla spelen. Ook zullen liederen en duetten van 
Bach/Gounod, Max Reger, Engelbert Hümper-
dink, en Andrew Lloyd Webber ten gehore wor-
den gebracht. 
Het concert vindt plaats in Kapel Caesarea, 
Hoenderloseweg 108 in Ugchelen. Aanvang 
19.30 uur. De deuren gaan om 18.45 uur open. 
Toegang is gratis, een (vrijwillige) bijdrage in de 
onkosten is welkom.

CONCERT CAESAREA
U kunt weer overheerlijke 
speculaastaarten kopen in de 
Bronkerk. U ondersteunt hier-
mee het werk van de bewo-
ners van s’ Heeren Loo en te-
vens het Kerk in Actie-project 
‘Casa Speranta – Moldavië’.  
De speculaastaarten kosten 
€ 5 per stuk (in luxe doos 
verpakt + € 0,50). Wilt u uw 
personeel verrassen met een 
speculaastaart voor bijvoor-
beeld Sinterklaas, dan kunt u 
uw bestelling ook plaatsen via 
Marinus Ditzel 
(mditzel@hetnet.nl). Bij tien of 
meer taarten kan de bestelling 
zelfs worden thuisbezorgd.

De Waterloopleinmarkt (WPU) 
heeft een doos vol treinen 
binnen gekregen, voorname-
lijk Märklin.  Dergelijke ob-
jecten worden door de WPU 
via internet verkocht om de 
hoogst mogelijke opbrengst 
te krijgen. Om een en ander 
mooi op de digitale veilingsite 
te krijgen, zoekt de WPU ie-
mand die daarbij kan helpen. 
Denk daarbij aan: controle 
op gaafheid en werking, bij 
elkaar zoeken van setjes wa-
gonnetjes, foto’s maken, be-
schrijving maken, aanbieden 
op internet. Vooral de maand 
december leent zich hiervoor. 
Contactpersoon is Coby Wil-
lemsen-v.d.Kolk, 
Cobypath@gmail.com.

Vrijdag 13 december vindt 
voor de laatste maal de Vrij-
daginloop  plaats, bestemd 
voor alle inwoners van Ug-
chelen. Vanaf 16.30 tot 18.30 
uur bent u van harte welkom 
in De Duiker bij de Bronkerk. 
Wie het fijn vindt een gesprek 
te voeren met andere aanwe-
zigen, of gewoon wil luisteren, 
is welkom. Het eerste kopje 
koffie wordt u gratis aangebo-
den. En wie weet wilt u later 
meegenieten van een hartig 
hapje. In ieder geval staan 
er weer enkele gastvrouwen 
en –heren klaar om er samen 
een gezellige middag van te 
maken. 

We bedanken de vrijwilligers 
die iedere maand paraat heb-
ben gestaan om deze ontmoe-
tingen mogelijk te maken. He-
laas komt er door gebrek aan 
belangstelling een einde aan 
deze activiteit. Maar de Bron-
kerk kent veel gelegenheden 
om elkaar te ontmoeten. Dat 
is in ieder geval een onder-
werp om dan over te praten.

Speculaastaarten

Treinen

Laatste vrijdaginloop Dierportretten in Sprengenhof

Sopraan Ineke Littooij
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Ugchelseweg anno 1950
OUD UGCHELEN

Zondagmiddag 15 december 
a.s. is er een kerstviering in 
de Bronkerk.
Alle senioren in Ugchelen 
worden van harte uitgenodigd 
voor deze middag.
De middag begint met een 
viering in de kerk. Dit jaar zul-
len Annemieke van de Gies-
sen en Gert de Bruin zorgen 
voor een muzikale bijdrage. 
Vanaf 15.30uur wordt u ont-
vangen met koffie of thee. Om 
16.00uur beginnen we met 
de kerstviering.  Daarna gaan 
we aan tafel voor een heerlijk 
kerstdiner.
Eindtijd ongeveer 19.00uur.

U kunt zich opgeven bij Bea 
Rigterink, tel. 5 333 718  of bij 
Woppy van der Velde 
tel. 5 339 085
De kosten voor deze middag 
zijn € 15,00 inclusief 2 drank-
jes.
Heeft u geen vervoer, laat dit 
dan bij opgave even weten, 
dan wordt u gehaald.
U bent van harte welkom!

‘’Voor wie heb jij een kerstge-
dachte en wie wil jij in het licht 
zetten?” Op vrijdag 20 decem-
ber vanaf 15:00 uur is ieder-
een welkom  bij een speciale 
kerstboom in het dorp. En niet 
zomaar een kerstboom, maar 
eentje zoals in het tv-program-
ma Joris Kerstboom. We heb-
ben sterren waarop je jouw 
kerstwens kan schrijven om 
deze vervolgens in de boom 
te hangen. Kom je ook langs?

Afscheid gebouw De Touwladder

Een, voor Ugchelse senioren, bekend plaatje van 
de Ugchelseweg dit keer. Links op de voorgrond 
de galanteriewinkel van mevrouw Van Butzelaar 
en in het midden van de foto de fietsenzaak van 
Ab Mulder. Bij Van Butzelaar kon je dus terecht 
voor galanterieën. Dat zijn, volgens Van Dale’s 
Groot woordenboek der Nederlandse taal: ’aller-
lei artikelen van mode en smaak, sierlijk snuis-

terijen enz., thans veelal met de bijgedachte van 
goedkoopheid en geringe kunstwaarde’. Maar 
ook voor potten, pannen en speelgoed.

Deze ansichtkaart (ca. 1950) komt uit de ver-
zameling van mevrouw Westhof. Op de website 
Ugchelen.org is ook een schat aan oude foto’s 
te vinden.

PCBO De Touwladder in Ugchelen krijgt een nieuw ge-
bouw waar kinderen vanaf schooljaar 2021-2022 naar 
school kunnen. Het oude, huidige schoolgebouw wordt 
binnenkort gesloopt. Om afscheid te nemen van het 
oude gebouw is er voor geïnteresseerden op 12 decem-
ber de mogelijkheid om een laatste keer een kijkje te ne-
men in de school. 

Afscheid
Het schoolgebouw heeft altijd een prominente rol ge-
speeld in Ugchelen. Het is altijd bij veel activiteiten 
in Ugchelen van betekenis geweest. Oud-leerlingen 
en -medewerkers en inwoners van Ugchelen kun-
nen 12 december tussen 9.00-17.00 uur binnenlo-
pen om voor een laatste keer een kijkje te nemen in 
de school, voordat het wordt gesloopt. We ontvangen 
iedereen graag. Aanmelden voor dit bezoek kan via  
touwladder@pcboapeldoorn.nl of 055 - 53 32 585. 

Toekomstplannen
Op de plek van het oude schoolgebouw wordt vanaf het 
voorjaar in 2020 een nieuw schoolgebouw gebouwd. 
Het nieuwe gebouw zal onderdak bieden aan ongeveer 
320 leerlingen, in de leeftijd van 0-13 jaar. De leerlingen 
zijn afkomstig van PCBO De Touwladder en van PCBO 
De Bouwhof, die door middel van een fusie samen ver-
der gaan in dit nieuwe gebouw. Kinderen uit Ugchelen, 
Apeldoorn-Zuid, De Heeze, Orden en kinderen uit om-
liggende dorpen als Beekbergen, Hoenderloo en Radio 
Kootwijk bezoeken de school.

Meer weten?
Laat weten dat u komt 12 december via 
touwladder@pcboapeldoorn.nl of 055 - 53 32 585. 
Meer informatie over de nieuwbouw staat op de 
webpagina: 
www.touwladder.pcboapeldoorn.nl/we-gaan-nieuwbouwen/

Kerstviering Senioren

Kerstboom à la Joris
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Intocht Sinterklaas
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Dubbelloof
UGCHELEN NATUURLIJK

Enkele weken geleden kwam 
ik pas laat thuis en daarom 
zwengelde ik op mijn mobiele 
telefoon de nieuws- app aan, 
omdat het allang acht uur was 
geweest. 
Ik moet toegeven dat zo’n app 
toch wel erg handig is: het, voor 
mij, oninteressante nieuws laat 
ik links liggen (of beter gezegd: 
veeg ik weg) terwijl de interes-
santere zaken gelezen kunnen 
worden. En gezien: want soms 
staan er korte, bondige filmpjes 
tussen.

Dus zat ik een bericht te lezen 
dat ging over nep-webshops. 
En ja hoor, daar stond ook zo’n 
filmpje tussen. En dat filmpje 
heb ik gekeken. En daarna heb 
ik een brief naar de betreffende 
omroep gestuurd. En daarna 
deze Triangel geschreven.

Met het filmpje wilde men dui-
delijk maken wat mensen kun-
nen doen als ze opgelicht zijn. 
‘Opgelicht’ lijkt mij nu niet zo’n 
ouderwets of moeilijk woord. Al-
leen de, in mijn oren nogal pin-
nige, ‘dame’ die het verhaaltje 
oplas gebruikte (behalve je- en 
jij) het woord ‘genaaid’ in plaats 
van ‘opgelicht’. Letterlijk: “Als 
je nou genaaid bent door zo’n 
neppe webwinkel....”. Nu ben ik 
heus wel wat gewend wat be-
treft taalgebruik, maar dat uit-
gerekend een al lang bestaan-
de nieuwsomroep op zo’n toon 
het nieuws verkondigt vond ik 
wat vreemd.

In mijn brief stelde ik dan ook 
de volgende vragen: Wat wil 
de omroep (die op mij altijd 
een redelijk serieuze indruk 
heeft gemaakt) bereiken met 
dit taalgebruik? Vindt de om-
roep het bijvoorbeeld leuk, of 
leerzaam, of wat dan ook, als 
een klein kind op school vertelt: 
“Mijn mama is vorige week ge-
naaid”? Hoe legt u uit aan bij-
voorbeeld een asielzoeker, die 
aan het inburgeren is en Neder-
lands leert, die vraagt: “Wat is 
dat, genaaid worden?”

Later kreeg ik keurig een be-
richt terug, waarin werd uitge-
legd dat men in deze filmpjes 
wat informeler taalgebruik toe-
past om de jongeren te berei-
ken...

Antoinette signeert haar boek bij Primera

Lopend door Ugchelen kan je soms best vreemde 
dingen zien. Zo groeien er bepaalde planten bij de 
sprengenkoppen, die op de Veluwe bijna niet op 
andere plekken te vinden zijn. Twee wil ik hier even 
noemen: het paarbladig goudveil (een best bijzon-
dere plant) en het dubbelloof, een ook niet erg al-
gemene varen. Ik wil het dit keer hebben over dat 
dubbelloof.

Zoals gezegd, dat dubbelloof is een varen. Dat be-
tekent, dat het een plant is, die geen bloemen krijgt, 
maar voor de voortplanting sporen vormt.  Voor de 
kenners zijn er twee grote groepen planten. Aller-
eerst  de bloemplanten (en sommige bloemen, zoals 
de katjes van sommige bomen, zien er nauwelijks als 
een bloem uit). En dan de sporenplanten, waarvan 
we vooral de paddenstoelen, de mossen en de va-
rens kennen. Daaronder dus het dubbelloof. En die 
dubbelloof komt helemaal niet zo erg veel voor. Dat 
komt, doordat die plant nogal watergevoelig is. Hij 

houdt van water! En dat moet dan ook nog schoon 
water zijn, water met weinig voedingsstoffen. Nou, 
dat sprengenwater is best schoon, bevat weinig voe-
dingsstoffen. Dus daarom vind je die varen op de 
Veluwe vooral langs sprengen en beken.

Dan kom ik op de naam van die varen: dubbelloof. 
En de achtergrond van die naam is op de foto goed 
te zien. De meeste varens hebben namelijk allemaal 
min of meer gelijk gevormde bladeren. Maar bij dat 
dubbelloof is dat niet zo. Er zijn bladeren met vrij bre-
de zijslippen. Die bladeren blijven meestal ook wat 
lager. Maar er zijn ook bladeren die meer omhoog 
gaan en die hebben nog smallere zijslippen. En het 
aardige is, dat alleen die opgaande bladeren met die 
smalle slippen de bladeren zijn, die de sporen vor-
men. En die verschillend gevormde bladeren is ook 
de reden van de naam van de plant: dubbelloof!

Tekst en foto: Gerard Koops

Primera Westra houdt een speciale signeersessie op vrij-
dag 20 december, van 18.00 tot 20.00 uur. De Ugchelse 
Antoinette Kuiper-van der Meché signeert dan haar boek 
OH(M) BABY, een lees-, werk- doe(l) en reflectieboek 
vol informatie, inspiratie en oefeningen om veerkrachtig 
te zijn voor, tijdens en na de zwangerschap. Op deze 
avond krijgen de eerste twintig bezoekers korting op het 
boek of een kaarthouder cadeau. Primera Westra is ge-
vestigd aan de Ugchelseweg 54 in Ugchelen. 
Antoinette is registercounsellor, bevallingsverwerkings-
specialist (EMDR) en trainer. Ze begeleidt en onder-
steunt voornamelijk zwangeren en (aanstaande) ouders. 
Na tien jaar met hart en ziel te hebben gewerkt, heeft 
Antoinette onlangs haar eigen merk gelanceerd. Ze 
heeft haar ideeën, inspiratie en ontwikkelingen geboren 
uit gesprekken, trainingen en de door haar ontwikkelde 
zwangerschapscursus Mindful Zwanger & Bevallen, ge-
bundeld tot haar eigen merk MOMENTUM.  De eerste 
twee producten van het merk zijn het boek OH(M) BABY 
en een bijpassend geschenkdoosje ‘hart en hoofd’ inspi-
ratiekaarten. OH(M) BABY is hét boek voor zwangeren, 
partners en geboorteprofessionals.
Antoinette woont in Ugchelen, is getrouwd en moeder 
van twee dochters.

Informeel taalgebruik
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