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Alle medewerkers van De Bron wensen U fijne feestdagen toe!  “De bus’’, Marius van Dokkum

Volop  kerstactiviteiten rondom en vanuit de Bronkerk! Van harte welkom 
allemaal!

Op 22 december organiseert de Bronkerk  een Kerstfeestje. Dit lijkt op het 
concept van kliederkerk en staat in het teken van Kerst. Kinderen met hun 
ouders, verzorgers of opa´s en oma´s zijn van harte welkom. Het wordt een 
feestje met leuke kerstactiviteiten en aan het einde van het feestje eten we 
gezellig met elkaar. Aansluitend gaan we samen naar het Kinderkerstfeest 
voor iedereen met spiegelbeesten. De poppen komen in de kerstfeest tot 
leven en je krijgt zin om mee te spelen. Komen jullie ook? We starten om 
16.00 uur en het kinderkerstfeest start om 18.30 uur. Voor Kerstfeestje in 
de kerk kun je je opgeven via kinderkerstfeest@bronkerk.nl. Ook als je niet 
aan het middagprogramma mee doet ben je van harte welkom om 18.30 
uur, want dan is iedereen welkom om mee te vieren! 

Zie ook pagina 9 >>

Volg de ster 
Kerst in de Bronkerk

Datum 
Vrijdag 20 december
Zaterdag 21 december
Zondag 22 december
Dinsdag 24 december
Woensdag 25 december

Activiteit
Kerstboom à la Joris in Ugchelen
Levend Kerstverhaal
Kinderkerstfeest
Kerstnachtdienst
Kerstochtenddienst

Tijd
15:00 uur
17:30 uur
18:30 uur
21:30 uur
10:00 uur

Volg 
de Ster
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Zaterdag 21 december
ONZE LIEVE VROUWEKERK, 
Hoofdstraat 18, Apeldoorn.
16.30 uur: Eucharistieviering, pas-
toor Hermens, samenzang.

Zondag 22 december, 
4e adventszondag.
BRONKERK
10.00 uur: ds. J. Kappers (Apel-
doorn).
16.00 uur: Kinderkerstfeestje in de 
kerk.
ONZE LIEVE VROUWEKERK.
10.00 uur: Eucharistieviering, pas-
toor Hermens, cantor.
RANDERODE 
10.30 uur: dienst verzorgd door Be-
rea

Dinsdag 24 december, 
kerstavond.
BRONKERK
21.30 uur: ds. E. van Iperen, m.m.v. 
koor Circle of Life.
ONZE LIEVE VROUWEKERK.
16.30 uur: Gezinsviering, pastor 
Sebastian m.m.v. Joko Trees.
18.30 uur: Eucharistieviering, pas-
tor Sebastian m.m.v. Joko Trees. 
20.30 uur: Eucharistieviering, pas-
tor Sebastian, Credo.
23.00 uur: Eucharistieviering, pas-
tor Sebastian, m.m.v. Lucente.

Woensdag 25 december, 
1e kerstdag.
BRONKERK
10.00 uur: ds. A. R. Davelaar m.m.v. 
Cantorij en koperensemble.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering, pas-
toor Hermens m.m.v. Sostenuto.
RANDERODE 
10.30 uur: Prot. viering, ds. E, Ide-
ma, m.m.v. Crescendo.

Donderdag 26 december, 
2e kerstdag.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering, pas-
tor Sebastian, m.m.v. Belcanto.

Zaterdag 28 december
ONZE LIEVE VROUWEKERK 
16.30 uur: Eucharistieviering, pas-
tor Sebastian, samenzang.

Zondag 29 december
BRONKERK
10.00 uur: ds. B. Stigter (Ugchelen).
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering, pas-
tor Sebastian, cantor.
RANDERODE
10.30 uur: Prot. Viering, H. Scher-
renburg.

Dinsdag 31 december, 
oudjaarsavond.
BRONKERK
19.30 uur: Werkgroep Vieren - ves-

per.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
19.00 uur: Eucharistieviering, pas-
tor Sebastian, samenzang.

Woensdag 1 januari, 
nieuwjaarsdag.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering, pas-
tor Sebastian, Cantor.

Zaterdag 4 januari
ONZE LIEVE VROUWEKERK 
16.30 uur: Eucharistieviering, pas-
toor Hermens, samenzang.

Zondag 5 januari
BRONKERK
10.00 uur: ds. A. van der Hart. Kof-
fiedrinken na de dienst.
20.00 uur: Kerkcafé.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering, pas-
tor Sebastian, Credo.
RANDERODE
10.30 uur: Viering.

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

Zondag 12 januari
BRONKERK
10.00 uur: ds. A. R. Davelaar – Be-
vestiging ambtsdragers. Koffiedrin-
ken na de dienst.
19.30 uur: Gebedskring.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering, pas-
toor Hermens, Gregoriaans.
12.00 uur: Kinderzegen.
RANDERODE
10.30 uur: Viering.

Zaterdag 18 januari
ONZE LIEVE VROUWEKERK 
16.30 uur: Eucharistieviering, pas-
tor Sebastian, samenzang.

Zondag 19 januari
BRONKERK
10.00 uur: ds. E. van Iperen en G. 
Disberg – Oecumenische viering, 
m.m.v. Cantorij en R.K. koorleden. 
Koffiedrinken na de dienst.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering, pas-
tor Sebastian, Credo.
RANDERODE
10.30 uur: Viering

Zondag 22 december 
4e Adventszondag
Een hartelijk welkom voor ds. Jaap 
Kappers, die vanmorgen onze 
voorganger is!
Op deze zondag staat 2 Koningen 
22:1-2, 11-13 en 23:1-3, 25 cen-
traal. In de tijd van koning Josia 
wordt tijdens herstelwerkzaamhe-
den in de tempel een boekrol met 
de wetten van Mozes gevonden. 
Josia belooft, samen met het hele 
volk, dat ze zich vanaf nu weer zul-
len houden aan die wetten. In de 
lijst met voorouders van Jezus in 
het Matteüs-evangelie staat Josia 
in het tweede blokje van veertien 
namen, bij de koningen van Juda. 
De verhalen over hem staan in 2 
Koningen 22 en 23.
Diaconie collecte: Eigen diaconie.
Uitgangscollecte: Voedselbank.
Kindernevendienst voor de groe-
pen 1 t/m 8 

Om 16.00 uur is er een kinderkerst-
feestje in de kerk. Eerst wordt er 
met elkaar geknutseld en gege-
ten. Aansluitend vindt om 18.30 de 
kinderkerstfeest-viering plaats. Alle 
kinderen met hun ouders, opa’s, 
oma’s zijn van harte welkom!

Kerkdiensten

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 nieu-
were manier kunt bekijken, dan 
doorgaans 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 al-
lerlei talen. De verloren zoon, 
heen en weer terug. De barmhar-
tige Samaritaan, verteld vanuit de 
man die gewond aan de kant van 
de weg lag. Jefta met zijn onmo-
gelijke belofte, Jona op zijn kans-
loze missie. De Bijbelverhalen 
zijn als het leven zelf, vol liefdes, 
teleurstellingen en wonderen, vol 
butsen 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 19.45u 
staat de koffie/thee voor u klaar! 
Van harte welkom.

Kerkcafé in
het nieuwe jaar

De drie koningen namen goud, wierook en mirre mee voor een arm kind.
Wat neem jij mee?

Vervolg op bladzijde 7 >>

BIJ DE DIENSTEN
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NIEUWS VAN DE DORPSRAAD

JANUARI 2020
04 januari : Nieuwjaarsbijeenkomst DR/UB
11 januari : Schoonmaken Winkewijert
21 januari : Besloten bestuursvergadering Dorpsraad
23 januari : Themabijeenkomst “tekort aan basisschoolplekken”   

FEBRUARI 2020
18 februari : Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

MAART 2020
17 maart : Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

APRIL 2020
21 april : Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

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

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

Agenda

Nieuwjaarsbijeenkomst
Graag heffen wij het glas op het nieuwe jaar om met alle dorpsbewoners 
een gezamenlijke start te maken. Daarom nodigen wij u uit voor een 
gezellige en informele nieuwjaarsborrel op

4 januari in Dorpshuis Ugchelens Belang
Vanaf 16.00 uur staan de deuren voor u open
Rond 17.00 uur wordt de dorpsprijs winnaar bekend gemaakt.

Wij zouden het zeer op prijs stellen jullie te mogen begroeten.
Graag tot ziens in het nieuwe jaar

Dorpsraad Ugchelen, 
Vereniging Ugchelens Belang,

Ton en Gon

Tekort aan 
basisschoolplekken

Komen er genoeg schoolplekken voor de kinderen in ons dorp? Dat 
is de vraag die menig (jonge) ouder in Ugchelen stelt. Het probleem 
dat er voor kinderen niet genoeg  plek is op onze basisscholen 
speelt al langer. Er zijn het afgelopen jaar gesprekken gevoerd met 
de betreffende wethouder en schoolbesturen.  Helaas tot nu toe 
zonder concreet resultaat. Er wordt veel begrip getoond voor het 
probleem, maar dat lost nog niets op. Als je in Ugchelen op korte 
afstand van een basisschool woont en je moet vervolgens je kind 
naar een school sturen in een andere wijk of een ander  dorp is dat 
buitengewoon frustrerend om tal van redenen.  

Als Dorpsraad Ugchelen valt deze situatie niet uit te leggen aan 
ouders. De Dorpsraad heeft daarom de besturen van het PCBO 
(Christelijk onderwijs) en de Veluwse Onderwijsgroep (Katholiek 
onderwijs) uitgenodigd uitleg te geven over de stand van zaken.  
Is het bijvoorbeeld mogelijk postcodebeleid in te voeren? Het blijkt 
immers dat  een vrij groot aantal leerlingen van buiten Ugchelen 
naar onze scholen gaat. Zijn er mogelijkheden  om meer capaciteit 
te creëren? Deze vragen zullen deze avond aan de orde komen. 
De Dorpsraad hoopt van harte dat u van deze gelegenheid gebruik 
maakt wanneer u met deze problematiek nu of in de toekomst van 
doen heeft.

U bent van harte welkom vanaf 19.00 uur. Het officiële gedeelte 
begint een half uur laten.

Namens de Dorpsraad Ugchelen
Wineke Blom

Volg 
de Ster
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Dinsdag 24 december, 
kerstavond
Vanavond is ds. Eline van Iperen 
onze voorganger. Een speciaal 
welkom geldt voor het koor Circle 
of Life, dat samen met ons de kerst 
gaat inluiden.
We luisteren met elkaar in de kerk 
naar het aloude kerstevangelie, 
plaatsen dit in deze tijd en zingen 
bekende kerstliederen. Heel Ugche-
len is van harte welkom!
Diaconie collecte: Kinderen in de 
knel
Uitgangscollecte: Voedselbank.

Woensdag 25 december 
1e kerstdag
Vandaag gaat onze predikant ds. 
Regina Davelaar voor. De dienst 
wordt nog feestelijker door de me-
dewerking van de Cantorij en een 
koperensemble!
Op kerstochtend lezen we het ver-
haal over de geboorte van Jezus 
zoals Matteüs dat vertelt in Mat-
teüs 1:18-25. Maria wordt zwanger 
door de heilige Geest. Jozef hoort 
van een engel dat hij tóch met Ma-
ria moet trouwen en dat het kind 
Jezus zal heten, maar ook Imma-
nuel genoemd zal worden. Dat be-
tekent: God is bij ons. Het verhaal 
van vandaag volgt op de lijst met 
voorouders waarmee Matteüs zijn 
evangelie begint. Jozef sluit die lijst 
af. Hij wordt echter alleen ‘de man 
van Maria’ genoemd, niet ‘de vader 
van Jezus’ (Matteüs 1:16). Het ver-
haal van vandaag maakt duidelijk 
waarom dat zo is: Maria is zwanger 

van de heilige Geest, nog voordat zij 
met Jozef gaat trouwen.
Diaconie collecte: Kinderen in de 
knel
Uitgangscollecte: Voedselbank.
Kindernevendienst voor de groepen 
1 t/m 8 

Zondag 29 december
Deze morgen mogen we ds. Bas 
Stigter verwelkomen. Hij is al een 
bekende voor ons geworden.
Uit KIND EN ZONDAG: Licht in mijn 
ogen 
Vandaag horen we het bijzondere 
verhaal van Hanna, de oude vrouw 
die naar Jozef en Maria toekomt bij 
de tempel. Vele jaren heeft ze God 
gediend met vasten en bidden Hij is 
het licht in haar oude ogen. En nu 
zien die oude ogen dit kind: het licht 
van de wereld. Lukas 2: 33-40.
Diaconie collecte: Eigen diaconie.
Uitgangscollecte: Voedselbank.
Kindernevendienst voor de groepen 
1 t/m 8.

Dinsdag 31 december
Evenals afgelopen jaren is de vie-
ring van vanavond voorbereid en in 
handen van de Werkgroep Vieren.
Op de drempel van Oud en Nieuw 
is er om 19.30 uur een avondgebed. 
We sluiten het oude jaar af en kijken 
vol vertrouwen het nieuwe jaar tege-
moet.

Zondag 5 januari
Ds. Anja van der Hart is vanmorgen 
onze voorganger. Van harte wel-
kom!
Op deze zondag staat Matteüs 2:1-
12 centraal: Wijze mannen uit een 
ver land zijn op zoek naar een pas-

geboren koningskind. Het verhaal 
van vandaag volgt op het verhaal 
over de geboorte van Jezus. Daar-
over is Matteüs vrij kort: hij vertelt al-
leen dat Jozef niet met Maria slaapt 
totdat haar kind geboren is, en dat 
hij het kind Jezus noemt. De manier 
waarop Matteüs zijn verhaal vertelt, 
zou je met een film kunnen vergelij-
ken. In de geslachtslijst zie je vanaf 
een afstand het hele landschap van 
de Joodse geschiedenis. Heel kort 
volgt dan een close-up van het ge-
sprek tussen Jozef en de engel, en 
de geboorte van Jezus. Maar in het 
verhaal van vandaag zoomt Matteüs 
weer uit, zelfs nog verder dan eer-
der: niet alleen de Joodse geschie-
denis, maar ook andere volken en 
zelfs de hemel komen nu in beeld 
rond het verhaal over Jezus.
20.00 uur: Kerkcafé, iedereen is van 
harte welkom

Diaconie collecte: Eigen diaconie.
Uitgangscollecte: Stichting Pre-
sent.
Kindernevendienst voor de groepen 
1 t/m 8

Zondag 12 januari
Opnieuw een feestelijke viering. 
Onze voorganger is ds. Regina Da-
velaar en er mogen nieuwe ambts-
dragers bevestigd worden.
Uit KIND EN ZONDAG: Vertrouw 
me maar
Vandaag lezen we dat Johannes 
de Doper mensen doopt in de Jor-
daan. Ook Jezus laat zich dopen. 
Johannes de Doper snapt daar 
niets van. Na Jezus’ doop gaat de 
hemel open en verschijnt er een 
duif. Matteüs 3: 13-17.

19.30 Gebedskring: iedereen is van 
harte welkom!
Diaconie collecte: Eigen diaconie.
Uitgangscollecte: Stichting Pre-
sent.

Kindernevendienst voor de groe-
pen 1 t/m 8

Zondag 19 januari
Het is de week van Gebed voor 
de eenheid van de Christenen en 
daarom een oecumenische vie-
ring. De dienst, voorbereid door de 
Oecumenische stuurgroep, wordt 
geleid door ds. Eline van Iperen en 
Gerard Disberg. De Cantorij met 
enkele R.K. koorleden werken mee.
Uit KIND EN ZONDAG: Voorproefje
De eerste leerlingen verzamelen 
zich rond Jezus. Ze hebben ge-
hoord dat hij de Messias is. Zij zul-
len bijzondere dingen meemaken, 
belooft Jezus. Daarvan krijgen ze 
een voorproefje op de bruiloft in 
Kana. Johannes 1:29- 2:11
.
Diaconie collecte: Kerk in Actie - 
hulp aan vluchtelingen zonder sta-
tus.
Uitgangscollecte: Stichting Pre-
sent.
Kindernevendienst voor de groe-
pen 1 t/m 8

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

7

Er is een kindeke geboren 
OVERWEGING

We gaan weer Kerst vieren, de geboorte van Jezus. 
Hoera, er is een kindje geboren! Wat een feest! Maar 
ook… wat roept dat bij velen veel verdriet op.De 
afgelopen maanden hebben Eline en ik kennisma-
kingsbijeenkomsten georganiseerd om de gemeente 
te leren kennen. Elke keer kwamen er rond de twaalf 
mensen die ons graag wilden leren kennen, maar die 
ook allemaal zelf iets verteld hebben over hun reis 
door het leven.  We deelden in deze bijeenkomsten 
best heel veel aan mooie, maar ook moeilijke momen-
ten in ons leven. En één onderwerp kwam vaak terug 
en raakte mij bijzonder diep. Het verdriet om een kind: 
een kind dat nooit heeft geademd of veel te kort heeft 
geleefd. Het raakte me omdat het niet één, maar meer 
verhalen waren en omdat het verdriet is waarover 
maar zo weinig gesproken wordt. Terwijl het verdriet 
zo groot is en invloed heeft op je hele verdere leven: je 
draagt het levenslang met je mee. Verdriet dat omhoog 
komt, ook, misschien wel juist, met Kerst. Zo hoorden 
we bijvoorbeeld over een kindje dat 50 jaar geleden 
geboren is – levenloos. De ouders van dit kind heb-
ben maar weinig over haar verteld. Tot dit jaar. Tot het 
moment dat de mogelijkheid kwam om je gestorven 

kind alsnog aan te geven bij de gemeente. Dat hebben 
zij gedaan. Ze gingen op pad voor informatie over hun 
dochter, ze schreven haar in bij de gemeente en ze 
gingen naar de begraafplaats om haar te gedenken. 
En bovenal, hun kind kreeg alsnog een naam en met 
die naam de erkenning van haar bestaan. Haar ouders 
voelen na 50 jaar eindelijk de ruimte om over haar te 
vertellen. Ik hoop dat iedereen die rouwt om een onge-
boren kind, een overleden kind of een kind dat er nooit 
is gekomen, juist rond deze dagen erkenning krijgt 
voor dat verdriet. Niet iedereen zal dit verdriet kennen, 
maar iedereen kent wel verdriet. Verdriet dat niet weg-
gestopt mag worden, maar er mag zijn omdat er, juist 
door die erkenning, ook weer ruimte kan komen om 
Kerst te vieren. Ik wens je Kerstdagen waarin het niet 
gemaakt gezellig moet zijn, maar doorleefd en écht. 
Het verhaal van de geboorte van Jezus is tenslotte ook 
niet bepaald een rooskleurig en romantisch verhaal. 
Het leven is dat ook niet en met Kerst gaat het niet om 
de romantiek, maar om de hoop: hoop op licht in de 
duisternis!

   ds. Regina Davelaar 

>> Vervolg pagina 3
Kerkdiensten

Volg 
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Op kerstavond, 24 december, 
organiseren Leger des Heils 
Gelderland en Kapel Cae-
sarea BV traditiegetrouw de 
kerstnachtdienst in de sfeer-
volle Kapel van Caesarea 
aan de Hoenderloseweg 108 
in Ugchelen. De dienst in de 
kapel begint om 22.00 uur en 
is voor iedereen vrij toeganke-

lijk, de inloop is vanaf 21.30 
uur. 
Tijdens de kerstnachtdienst, 
met het thema Immanuel, wor-
den bekende kerstliederen ge-
zongen. Zoals ieder jaar wer-
ken aan deze kerstnachtdienst 
deelnemers en bewoners van 
het Leger des Heils mee. De 
voorgangers zijn de majoors 

Harmien Mollema en Gerrie 
Kat van het Leger des Heils. 
Het muziekensemble van mu-
ziekvereniging De Eendracht 
o.l.v. Gert de Groot verzorgt 
de muzikale omlijsting. Daar-
naast zal het Gelders politie 
mannenkoor met dirigent Jan 
Hulshof optreden tijdens deze 
kerstnachtdienst.

Kerstnachtdienst Caesarea
In januari start er in de Bronkerk 
een gespreksgroep over God en 
het lijden. Er zijn al voldoende 
deelnemers, maar er is nog plek!
Het bijbelboek Job is een ju-
weeltje. Hoe oud ook, het gaat 
over vragen nog steeds actueel 
zijn. Namelijk: Hoe zit het met 
God en het lijden dat ons over-
komt? Wat valt er te zeggen over 
de eerlijkheid daarvan? Bestaat 
er onschuldig of zinloos lijden of 
zit er achter alle lijden een (god-
delijke) bedoeling? Mag je boos 
zijn op God, of brengt geduld of 
gelatenheid je verder? Hoe kun 
je een naaste zijn voor iemand 
die lijdt? En welke valkuilen zijn 
er daarbij aan te wijzen?
In vier avonden gaan we (ge-
deeltes uit) het boek Job lezen 
en met elkaar in gesprek over 
al  die vragen met betrekking tot 
God en het lijden.
Data en tijd: maandag 13 en 27 
januari, 10 februari, 2 maart. 
19.30 – 21.30 uur.
Geef je vóór 6 januari op 
bij ds Eline van Iperen,  
tel 055-8438214 of 
predikantEI@bronkerk.nl

Job
ook (nog) zin
om mee te doen?

Nieuwsjaarsdag is sinds 1967 de Internationale Dag van de Vrede.  Gemeen-
schap van Sant’Egidio houdt die dag in 150 steden wereldwijd solidariteits-
marsen. Ook in Apeldoorn wordt zo’n vredeswandeling gemaakt, vanaf het 
gemeentehuis, langs de synagoge, de moskee, De Kus naar de Onze Lieve 
Vrouwekerk aan de Hoofdstraat. In de wandeling worden fakkels en borden 
meegedragen, met namen van landen waar oorlog is en woorden van vrede 
in alle talen. De wandeling start 1 januari om 17.00 uur.

Heb jij lekker veel energie, houd je van trampoline springen en heb je 
altijd al willen leren hoe je een salto springt? Kom dan op maandagavond 
om 19.00 uur naar de Angerenstein in Ugchelen. Hier kun je iedere week 
een uur lang springen op de minitrampoline en op de air tumblingbaan. 
Het springuur is geschikt voor iedereen tussen 7 en 17 jaar die het leuk 
vindt om te springen. Aanmelden is niet nodig. Voor meer informatie
kijk op: www.dio-ugchelen.nl

Nieuwjaarswandeling
voor de wereldvrede

Kom springen
bij Dio-Ugchelen!

Volg 
de Ster

Volg 
de Ster

Volg 
de Ster
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Lieve God,
Dank u dat kerst zo een leuk feest 
is. Wij dank u dat u Jezus geboren 
bent in een stal. Geboren worden 
in een stal is lastig maar u heeft 
laten zien dat u zelfs dat kan. Wij 
bidden u dat het kerst vieren ook 
dit jaar weer heel leuk wordt. Wij 
willen u bidden voor de mensen 
die kerst niet goed kunnen vieren 
omdat ze mensen missen. Wilt u 
hen bij staan? Wilt u zorgen dat 
zij in contact komen met mensen 
waar ze kerst op een leuke ma-
nier kunnen vieren?
Dat bid ik in Jezus naam,Amen.

Remko Groen
Kerkelijk (jeugd)werker Bronkerk

Verwen uzelf of iemand anders en 
haal snel een spannende thriller 
of een mooie roman.  Onze boe-
kenkast is in de hal van De Dui-
ker. U kunt er altijd terecht als de 
deur open is. Het is zelfbediening 
en alle boeken uit de boekenkast 
kosten 1 euro per stuk. Er staat 
een geldkistje in de kast.
Voor de feestdagen is er een bij-
zonder aanbod van kookboeken.  
Ze staan in het krat naast de boe-
kenkast. Let wel op: De prijs vari-
eert van twee tot vijf euro en staat 
voorin elk boek. Ook dit is zelfbe-
diening en het geld kunt u in het 
geldkistje doen.
Kijk ook eens op de site van Boe-
kenbron bij boekwinkeltjes.nl. U 
vindt daar een groot aanbod van 
boeken die zijn binnengekomen 
bij onze afdeling boeken van de 
Waterloopleinmarkt. 
NB: Klanten uit Ugchelen die een 
digitale bestelling doen, mogen 
die -na afspraak- bij mij afhalen.  
Dan hebt u geen verzendkosten. 
Geef het wel even aan bij de be-
stelling.
Tjeerd van der Meulen, 
tel. 06-44064229.

Kindergebed

BoekenBron:
Lekker lezen

Dialectkoor uit buurdorp op kerstmiddag

Het Oosterhuuzens Dialectkoor zingt op de kerstmiddag van Soos 55+ in Ugchelens Belang. 18 december zijn 
leden en introducees welkom. Zie ook pagina 25 met nieuws van UB en De Sprengenhof.

In elke Bron staat op de voorpagina 
een ultrakort gedichtje. Een haiku, 
altijd 100% Ugchelse poëzie. In 
deze KerstBron leest u wat achter-
grondinformatie die U kan helpen 
om haiku te waarderen. Een ge-
dicht hoeft niet lang te zijn om veel 
te kunnen zeggen. 

De kunst van haiku komt uit Japan. 
Japanners zijn er goed in om veel 
uit te drukken met weinig. Denk aan 
hun bloemschikkunst, aan bonsai 
en aan hun tekeningen: een paar 
lijntjes in zwarte inkt. Minimal art!
Wat maakt zo’n klein versje veel-
zeggend? Dat ligt deels aan de 
schrijver en deels aan U als lezer. 
Je leest zo over een haiku heen, op 
zoek naar nieuws waar De Bron na-
tuurlijk vol mee staat. Haiku vraagt 
om aandacht, om rust. Dat geldt 
voor de schrijver én voor de lezer! 
Basho, de beroemdste haikudich-
ter, adviseerde om de woorden te 
proeven door “ze duizendmaal op 
uw lippen te nemen”

Als U zich in het beschrevene niet 
herkent, zal de haiku u weinig doen. 
De schrijver van een haiku heeft 
zich verwondert, is vertederd, hij 
is onder de indruk of deelt een in-
zicht of een persoonlijke ervaring. 
Maar dat doet hij niet rechtstreeks, 
maar indirect: hij zet de lezer aan 
het werk. Door de juiste woorden te 

kiezen geeft hij U gelegenheid om 
te associeren en zo herkenning bij 
u op te wekken.

de boom is geveld
ik tel de jaarringen
bedenk dan de mijne

In deze haiku deelt de schrijver al-
lereerst een waarneming. Herken-
baar voor degene die ook wel eens 
rustig naar een gevelde boom heeft 
gekeken en de ringen heeft geteld. 
In de laatste regel deelt de schrij-
ver zijn emotie die het zien van de 
jaarringen bij hem opriep. Ook wij 
worden jaar na jaar ouder om dan 
(opeens?) te eindigen. Een levens-
verhaal in drie regeltjes!

boven de schroothopen
van de oude wasserij
de wassende maan

Wie dit najaar over de Ugchelse-
weg reed kon de sloop van de laat-
ste wasserij van Ugchelen zien. Er 
was daar méér te zien dan alleen de 
sloperskranen en de schroothopen! 
Hier was ooit een leef- en werkge-
meenschap. Hier hebben mensen 
hun mooie en minder mooie erva-
ringen gedeeld, vrienden gemaakt 
en liefdes gevonden. De dichter ziet 
niet alleen de teloorgang daarvan, 
maar in de cyclus van de maan ook 
de komst van iets nieuws. Het zicht-
bare heeft ons veel te vertellen.

die smekende blik
van het roze varken

op de bakkersbalie
nog gaaf tot z’n krulletje
vreest hij al de goede Sint

Dit is een tanka, de oudste Japan-
se poëzievorm. Het is twee regels 
langer dan een haiku. Vaak is de 
natuur het onderwerp, maar zowel 
de tanka als de haiku kennen ook 
een geestige variant. In die verzen 
wordt het menselijke bedrijf met 
mildheid beschreven.

De kunst van haiku is zowel schrijf-
kunst als levenskunst. Aandacht 
voor dat bijzondere leven dat we 
zelf zijn en dat ons dagelijks om-
ringt. Er is zoveel om je over te ver-
wonderen, zoveel waarmee je jouw 
inzicht verrijkt. Er is om zoveel te 
lachen, door vertederd te worden of 
verdrietig om te zijn. Met haiku kun 
je dat delen. 
Drie regeltjes maar…en vaak staat 
er méér dan er staat.

Is haiku schrijven iets voor u? Wel-
licht schrijft u ze al. Laat ’t me dan 
eens weten. Email: 
nvandam91@gmail.com

Ook op de Veluwe is een kring 
van haikudichters die elkaars werk 
bespreken en beoordelen. Kijkt u 
maar eens op de website van de 
Haiku Kring Nederland: haiku.nl

Nico van Dam

Eerste hulp bij haiku
MÉÉR DAN ER STAAT

Lees dit samen met uw (klein)kind

Volg 
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Lieve mensen

Hartelijk dank voor al diegenen die mijn afscheid tot een on-
vergetelijke gebeurtenis hebben gemaakt. Het was overweldi-
gend, zoveel belangstelling, bloemen, cadeaus, kaarten, wij-
nen en niet te vergeten de mooie cheque van de mensen van 
de Bronkerk.
Ook voor iedereen die er op ener wijze als organisatie bij be-
trokken was, ben ik veel dank verschuldigd. Dank, heel veel 
dank !
Bij deze maak ik gelijk van de gelegenheid gebruik om u allen 
fijne feestdagen te wensen.

Hartelijke groet, Marinus Ditzel

Met het uitzwaaien van Marinus 
kwam een eind aan een weekend 
dat helemaal in het teken stond 
van zijn afscheid als beheerder 
van de Bronkerk. Na 28 jaar is hij 
met pensioen gegaan. Op een 
draagstoel werd hij vrijdagavond 
op ‘kamelen’ en geleid door een 
sultan (de spreekstalmeester) de 
in Oosterse sferen aangeklede 
kerkzaal binnengebracht. 

Allerlei geledingen van de Bron-
kerk voerden daarna stukjes op 
waarbij Marinus met een kwink-
slag te kijk werd gezet of geprezen 
om zijn grote verdiensten. Buik-
danseressen, de WPU met een 
veiling, pastorale poetsers, een 
wetenschapper die onderzoek had 
gedaan naar het kosterschap door 
de eeuwen heen, hulpkosters en 
dubbelgangers kwamen voorbij. 
Het hulpteam van Marinus kon 
dit keer ook meegenieten, omdat 
een ingevlogen team de hapjes en 
drankjes verzorgde. Het afscheids-
cadeau, een waarde cheque, werd 
op een ‘vliegend tapijt’ aan Mari-
nus overhandigd. Een geëmotio-
neerde Marinus bedankte daarna 
al die mensen waarmee hij heeft 
samengewerkt. “Ik houd van de 
Bronkerk, en neem na 28 jaar af-
scheid als koster/beheerder, maar 
niet als gemeentelid. De Bronkerk 
is en blijft een belangrijk deel van 
mijn leven.” 

Zaterdagmiddag kwamen vele 
groepen, instanties en bedrijven, 
die gebruik maken van de Duiker, 
Marinus de hand drukken. Velen 
prezen zijn gastheerschap! Tege-
lijk kon men kennis maken met 

zijn opvolger, Johann Visscher. De 
zondagmorgendienst, waarin Anja 
van der Hart voorging, stond ook 
in het teken van de opdracht die 
je hebt om dienaar en gastheer te 
zijn. Oog hebben voor je naaste, 
zien wat nodig is en doen wat mo-
gelijk is.  De vele genodigden en 
familieleden van Marinus hoorden 
in de toespraak van José Deuze, 
voorzitter van de Kerkenraad, hoe-
veel Marinus voor de Bronkerk 
heeft betekend. Nadat hij onder 
het zingen van een afscheidslied 
en het zwaaien met witte zakdoek-
jes de kerk had verlaten volgde 
nog een geanimeerde receptie. 

Beheerder Bronkerk Marinus Ditzel uitgezwaaid
FEEST ZONDER WEERGA

Veranderingen bij THA-Ugchelen

Wat een onvergetelijke dagen!!!

THA-Ugchelen is een seniorenclub 
die niet ontkomt aan de perikelen 
van de vergrijzing. Aanpassingen 
zijn nodig, door ziekte, het niet meer 
kunnen volhouden in verband met 
de leeftijd. Daarom is de formule van 
drie groepen, veranderd naar twee 
groepen.
T.H.A. staat voor Trekzak, Accor-
deon en Harmonica. De accorde-
ongroep is nu vervallen en de beide 
accordeonisten spelen mee in de 
harmonicagroep.

Met de harmonicagroep speelt THA 
liedjes van vroeger, maar ook liedjes 
van de Beatles. Het repertoire doet 
het goed  in de verzorgingstehuizen. 
De twee groepen spelen in verzor-
gingstehuizen, zowel in Apeldoorn 
als daarbuiten. Omdat de verzor-

gingstehuizen “kleinschaliger” wor-
den, kunnen de grote orkesten daar 
niet meer terecht. THA-Ugchelen is 
daarom veel gevraagd en is al weer 
redelijk voor 2020 volgeboekt.

Daarom is het zo jammer, dat THA-
Ugchelen, niet de erkenning in Ug-
chelen krijgt, die zij verdient.
Op 5 april 2020 start THA het jubi-
leumjaar, want voor een senioren-

groep is 10 jaar toch al een hele tijd. 
Op deze dag organiseert THA de 
Dag van het Balginstrument. Dan 
komen accordeonisten, harmoni-
caspelers uit het hele land naar het 
dorpshuis Ugchelens Belang.

Net zoals elke andere vereniging 
kan THA nieuwe leden gebruiken. 
Voor wie geen instrument meer 
heeft, is een instrument op voorraad.

Marinus en Johan hebben ’t naar hun zin

Volg 
de Ster

Volg 
de Ster

Volg 
de Ster

Volg 
de Ster

Kerstconcert
Muziekvereniging Ugchelen geeft op 
donderdag 19 december om half acht 
in UB het jaarlijks kerstconcert.

Hoenderloseweg 10
7339GH Ugchelen
www.deduiker.net
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Uitnodiging voor de oecumeni-
sche viering van zondag 19 janu-
ari 2020 in de Bronkerk.
De viering vindt plaats in het ka-
der van de week van gebed voor 
de eenheid (van 19 t/m 26 janu-
ari) en heeft als thema ’Zij waren 
BUITENGEWOON vriendelijk 
voor ons’. Naar Handelingen 28 
vers 2.
In deze week komen, volgens 
een lange traditie, wereldwijd 
mensen / Christenen uit verschil-
lende kerken bijeen om hun ge-
meenschappelijke geloof te vie-
ren en elkaar te inspireren. De 
dienst begint om 10.00 uur; de 
voorgangers zijn ds. Eline van 
Iperen en dhr. Gerard Disberg.
Iedereen is van harte uitgenodigd 
namens de Oecumenische stuur-
groep Ugchelen.
Na afloop is er koffie, zodat we 
elkaar over de kerkgrenzen heen 
kunnen ontmoeten.

Ook dit jaar is er voor de Bron-
kerk weer een fraaie kerstboom 
geplaatst, beschikbaar gesteld 
door mevrouw Reinders.
In de kerk heeft Hans Koenraads 
voor een grote, mooie boom ge-
zorgd.
De kerk ziet er daardoor bin-
nen en buiten extra feestelijk uit 
en daarom is een welgemeend 
‘dank u wel’ aan genoemde per-
sonen op zijn plaats.
Bij dezen!

Er is dringend behoefte aan nieu-
we vrijwilligers voor het bezorgen 
en afgeven van de brieven en het 
ophalen van de antwoordenve-
loppen. Dat is in de periode van 
17  tot en met 31 januari. Gemid-
deld gaat het om zo’n tien tot 
hooguit twintig adressen. Echt 
geen grote tijdsinvestering.
Je krijgt vooraf duidelijke infor-
matie over afhalen, inleveren, de 
werkwijze en aandachtspunten. 
Dus: Wie komt ons helpen bij de 
actie Kerkbalans 2020? 
Graag aanmelden met naam, 
(mail)adres en telefoonnummer 
bij Tjeerd van der Meulen, Slan-
genburg 13, tel. 0644074229, 
Mailadres: tvdmeulen@planet.nl

Met huisarts Marja Versteeg
V&T avond – reserveer de da-
tum:
Woensdag 29 januari 2020, 
20.00 uur, Bronkerk
Meer info in de volgende Bron.

Oecumenische
viering

Een kleine jongen, Diederik 
heet hij, komt na een verhuizing 
uit Amsterdam in Ugchelen te 
wonen. Hij had een prima leven 
in de hoofdstad, maar zijn ou-
ders vonden van niet! Zijn vader 
en moeder waren uit Pakistan 
naar Nederland gekomen. Geen 
vluchtelingen, maar samen met 
zijn Nederlandse vader ver-
huisden ze naar Amsterdam. 
De kleine Diederik werd er 
geboren. Amsterdam vonden 
ze uiteindelijk geen geschikte 
plek om op te groeien voor hun 
zoon. Ugchelen werd de nieuwe 
woonplek! In het begin was het 
daar ook niet zo makkelijk voor 
het drietal. Ze woonden tot het 
huis klaar was op een camping, 
Diederik miste zijn vriendjes in 
Amsterdam.
De school, de Touwladder aan 
de Bogaardslaan, vond hij best 
leuk en de natuur rondom Ug-
chelen vond hij fantastisch. Hij 
trok er dan vaak alleen op uit, 
op z’n rode fiets en ontdekte 
prachtige plekjes in de bossen 
maar ook in het dorp Ugche-
len. Het kerstfeest in Ugchelen 
leek een prachtig feest te wor-
den voor het donkere jongetje. 
Op school hoorde hij het mooie 
Kerstverhaal over Maria en Jo-
zef en de kleine Jezus en daar 
was hij best van onder de in-
druk. “Bestond dat echt?” vroeg 
hij zich af. “Bestaat dat lieve 
kindje nog steeds?” Misschien 
wel hier in Ugchelen?” Hij was 
al eens bij de Bronkerk wezen 
kijken op zijn rode fiets, maar hij 
zag er alleen maar oude men-
sen, die rommel naar een kelder 
brachten. Tussen die spullen 
zou hij vast Jezus niet vinden. 
Het waren aardige mensen die 
hem zelfs een beker chocola-
demelk gaven! Op school leer-
den ze Kerstliedjes, dat klonk 
prachtig! Zijn ouders praatten 
nooit over Kerstmis, ”Ze hadden 
een ander geloof.” vertelden ze. 
Diederik dacht dat ze best eens 
konden luisteren naar wat hij 
thuis vertelde!

Er kwam een dag in december, 
dat hij een aankondiging in de 
Bron zag. ‘Levend Kerstverhaal 
in Ugchelen’  op 21 december.  
“Hiep, hoi”, zei hij zachtjes, 
Daar ga ik heen! De Ugchelse 
mensen gaan samen op zoek 
naar het Kerstkindje”.  “Dat is 
dat wat ik zoek, met zijn allen 
op zoek.” Wel een beetje laat, 
want om 17.30 uur is het al don-
ker. Van zijn ouders mag hij dan 
nooit meer op straat. Zijn ouders 
vonden het gelukkig goed, om-
dat de dominee er bij was! Dan 
was hun zoon in goede handen. 
Dus op die dag ging onze Die-
derik naar de Bronkerk om sa-
men met de Ugchelse mensen 
op zoek te gaan. Dat was heel 
gezellig, samen zingen, samen 
wandelen door versierde stra-
ten en door het bos ‘de Goud-
vink’ samen op zoek. Dat gaf 
hem al een warm gevoel! 
Het allermooiste gevoel gaf 
hem toch dat zijn ouders, heel 

verlegen, stonden te kijken, 
naar al die zoekende mensen. 
Ze liepen zelfs mee en uitein-
delijk vonden ze ‘samen’ het 
kindje in de kribbe. Geen echt 
kindje, maar het was zó mooi 
om samen op zoek te gaan met 
iedereen uit Ugchelen. En dan 
ook nog met zijn vader en moe-
der! Later gingen ze nog samen 
zingen en muziek maken. Bij de 
Bronkerk gingen ze samen bij 
de vuren zitten en hapjes eten! 

Het Kerstverhaal was ook al 
2000 jaar geleden ontstaan, 
dus het echte kindje kon je ook 
niet meer vinden. Maar wat was 
het een fijn gevoel om samen 
met iedereen aan dat Kindje Je-
zus te denken! Met zijn drietjes 
wandelden ze heel blij samen 
naar huis. Diederik liep tussen 
zijn ouders in. Dat was een 
goed gevoel!

Tineke van den Hazel

Het Kerstverhaal van Diederik

Bronkerk bedankt 

Lopers gevraagd
voor Kerkbalans.

Overwegingen
rond Donorregister 

Levend kerstverhaal
Op zaterdag 21 december is het zover en begint de eerste editie van het Levend Kerstverhaal als 
vervolg op ‘Zingen voor een kind’. Iedereen is van harte welkom om in de huid van een wijze uit het 
Oosten te kruipen en op zoek te gaan naar het Kerstkind. Je wandelt door het dorp, start- en eindpunt 
is de Bronkerk, Hoenderloseweg 10. Daar zijn vuurkorven om na de spannende speurtocht warm te 
worden. Er is warme chocolademelk en glühwein. En er is kerstmuziek om helemaal in de stemming 
te komen.

Start tussen 17.30 en 18.00 uur, einde tussen 18.30 en 20.00 uur. 
Vervoer: kom zo veel mogelijk op de fiets, want er is maar beperkte parkeermogelijkheid.
Meenemen: lichtje, zaklamp of lampion om de weg in het donker te vinden.
Kosten: vrijwillige bijdrage.
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Gelders Midwinterhoorntreffen
OP LEESTER HEIDE

Dit jaar mogen de Ugchelense 
blazers op zaterdag 28 de-
cember het Gelders Midwinter-
hoorntreffen organiseren. In sa-
menwerking met de Gemeente 
Apeldoorn die een financiële 
ondersteuning heeft gegeven, 
Staatsbosbeheer de locatie be-
schikbaar heeft gesteld en Het 
Leesten, Ivo Kamphuis, onder-
dak geeft aan het evenement. 
Met daar omheen een mooie 
groep vrijwilligers wordt na de 
opening door Wethouder van 
Kunst en Cultuur, de heer Detlev 
Cziesso, vanaf 14 uur de blaas-
wedstrijd gestart. 
Belangstellenden zijn van harte 
welkom op de Leesterheide, 
vlakbij de nieuwbouw van het 
Bospaviljoen. De toegang is gra-
tis en de wedstrijd duurt tot on-
geveer 16 uur. 
Wil je de Ugchelense midwinter-
hoornblazers eerder horen, dan 
is de Winterzonnewende op de 
Leesterheide het juiste moment. 

In het schemer van zaterdag 21 
december en de volgende zon-
dagochtend 22 december zal 
geblazen worden voor het Nieu-
we Licht, de geboorte van het 
Kindje Jezus en dat vanaf deze 
datum de dagen weer langer zul-

len worden.
Meer informatie over data, tij-
den, locaties en over het Mid-
winterhoornblazen in Ugchelen 
kunt u lezen op de website van 
de groep;
www.midwinterhoornblazenugchelen.nl

Het ReparatieCafé is elke eer-
ste een derde woensdag van de 
maand te bezoeken. Uitzondering 
zijn de maanden juli en augustus. 
De eerste woensdag van januari 
valt op Nieuwjaarsdag en daarom 
is er geen ReparatieCafé. Op 15 
januari bent u van harte welkom. 
U kunt tussen 10.00 uur en 12.00 
apparaten ter reparatie aanbieden 
in Ugchelens Belang aan de Bo-
gaardslaan 81. De reparaties zijn 
gratis maar we verwachten wel  
een vrijwillige bijdrage ook als uw 
apparaat niet meer gerepareerd 
kan worden. Zonder een vrijwillige 
bijdrage kan het ReparatieCafé 
niet blijven voortbestaan. Kom 
eens kijken,  u bent van harte wel-
kom in het ReparatieCafé.

Op kerstavond worden kerstlicht-
jes bij de oorlogsgraven gezet. 
Verzamelen om 16.30 uur op de 
parkeerplaats bij Heidehof. U bent 
met uw gezin uitgenodigd om aan 
deze ceremonie mee te doen. 
Deze ceremonie wordt begeleid 
door twee pipers van The Sea-
forth Highlanders of Holland, Mid-
winterhoornblazers en mensen in 
historische militaire kleding.
www.facebook.com/
lichtjesopoorlogsgraven

Op 5 mei is er een Optocht in het 
kader van 75 jaar vrijheid, in ons 
dorp. Wil jij met de buurt, vereni-
ging, collega’s, school, klas of met 
jouw gezin meedoen als deelne-
mer of vrijwilliger? Stuur dan een 
berichtje naar ugchelen@upcmail.nl 
De optocht is vanaf ongeveer 
13.00 uur

Op 12 januari 2020 zal de Ge-
bedskring weer om 19.30 bij el-
kaar komen in de Bronkerk.

Geen ReparatieCafé
op Nieuwjaarsdag

Kerstlichtjes
op oorlogsgraven

Meedoen met
5 mei optocht

Gebedskring

Gaat u ook mee naar Casa Speranta in Moldavië?

De midwinterhoornblazer is Wim Meijer.
Foto: Ellen de Lange.

 Meerdere mensen uit o.a. de Bronkerk zijn sinds 2014 
in Moldavië geweest om te helpen bij de bouw van 
Casa Speranta (Huis van Hoop). Casa Speranta is het 
huis dat gebouwd word in Neculaieuca in Moldavië. 
Een huis van hoop voor de gehandicapte kinderen die 
er 24/7 een thuis zullen vinden, een thuis dat ze nu 
niet hebben. 
Een aantal mensen heeft aangegeven een keer mee 
te willen. Op dit moment word er een reis voorbereid 
die plaats zal vinden van zaterdag 22 februari 2020 

t/m zaterdag 29 februari 2020. Er is genoeg werk, ook 
voor de mensen met twee linker handen. We hopen 
met een groep van 10 tot 15 mensen deze week in 
de bouw aan het werk te zijn en ook een stukje van 
Moldavië te zien. Afhankelijk van de prijs van de vlieg-
tickets zullen de kosten voor vlucht, slaapplek en eten 
tussen de € 400,- en € 600,- zijn. 
Voor aanmelden of bij vragen kun je terecht bij Cor van 
As op 06 – 53 246 576 of via de mail op 
c.vanas@vanasapeldoorn.nl

Huis van de Hoop in aanbouw, dank zij Bronkerkgangers.

de boom is geveld
ik tel de jaarringen
bedenk dan de mijne

 Nico van Dam

Ugchelse HAIKu

Zijn spiegelbeesten eng?
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Nieuwe exposities in Randerode
KUNST IN UGCHELEN

Volg 
de Ster

Volg 
de Ster

De in Apeldoorn geboren en 
getogen Dick Mulderij tekent 
en schildert al sinds zijn vroege 
jeugd. Pas eind jaren tachtig 
ging hij zich echter intensiever 
met schilderen bezighouden. Hij 
heeft veel baat gehad van schil-
dersessies bij de Bulgaarse kun-
stenaar Peter Vasilev.

Eerst werkte hij met olieverf, 
maar al spoedig ging hij over 
op aquarelverf, afgewisseld met 
krijt. De laatste jaren is vooral 
acryl het medium om te schilde-
ren. Dit had in eerste instantie 
direct te maken met de moge-
lijkheden van het zware, hand-
geschepte papier van de Middel-
ste Molen in Loenen, waarop hij 
ook veel met krijt heeft gewerkt. 
Enige jaren geleden is hij over-
gegaan naar schilderen op doek.

Hij is verknocht aan de luchten 
boven het open land en het wa-
ter. Die liefde zal ongetwijfeld 
mede veroorzaakt zijn door zijn 
passie voor de zeilsport. In zijn 
jonge jaren zeilde hij veel wed-
strijden en ook nu nog is hij veel 

op en bij het water te vinden. Op 
deze tentoonstelling hangen dan 
ook veel watergezichten en land-
schappen. Hoewel de namen 
soms iets anders suggereren, 

zijn deze landschappen allemaal 
op fantasie gebaseerd. Ze roe-
pen daarom bij veel kijkers een 
herkenning op. Herinneringen 
aan landschappen die ze zelf 

gezien hebben of emoties die ze 
ervaren hebben komen naar bo-
ven. Iedereen kan en mag een 
schilderij op zijn eigen manier 
beleven.

Carla Stamsnijder tekent en schildert al vele jaren. Ze observeert en be-
leeft de wereld om haar heen, waarbij alledaagse onderwerpen inspireren. 
Door deze onderwerpen te isoleren, plaatst zij ze in een nieuw licht. Tel-
kens is een wit vel papier of doek, bij voorkeur groot formaat, voor haar een 
nieuwe uitdaging, waarbij ze in verschillende
technieken werkt .Haar liefde voor tekenen maakt de diversiteit van on-
derwerpen, waarbij Carla zich vooral richt op het aquarelleren. De werken 
kenmerken zich door het harmonieuze kleurgebruik en de losse spontane 
stijl. Schilderen en tekenen is een passie, waarin zij haar gevoelens en 
creativiteit kwijt kan.

Jacques Kroon is een geboren 
en getogen Gouwenaar. “Al 60 
jaar in de keramiek, van mijn 
werk mijn hobby gemaakt.  
Ik heb mijn opleiding gehad op 
de keramiekschool in Gouda en 
verschillende cursussen op de 
avondacademie in Den Haag. Ik 
maak de sculpturen zowel figu-
ratief, realistisch, krachtig, sen-
sueel als stout. Met een tijdloos 
uiterlijk”. In elk sculptuur zie je 
de passie van Jacques voor het 
product terug.

Tot 20 januari 2020 zijn in  
Randerode drie verschillende 
exposities te bezichtigen dage-
lijks tussen 10.00 uur en 20.00 
uur. Het Verpleeg- en Reacti-
veringscentrum Randerode en 
Winkewijert zijn te vinden aan de  
Zr. Meyboomlaan 10.

Volg 
de Ster
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Een bord met deze naam aan de 
Ugchelseweg doet vermoeden, 
dat er een nieuw bedrijf is geko-
men! Ja hoor, achter Loods 56 en 
de Primera heeft Focco de Graaf 
zijn bijzondere woonspullen op-
gesteld. Uit de hele wereld impor-
teerde hij meubels en bijzondere 
spullen, woonartikelen. Maar ook 
voor aparte cadeautjes heeft hij 
een fijne neus. 65% komt uit In-
dia, Polen, Oekraine, spullen met 
een verhaal! Geen namaak!  Met 
kleinere spullen kan hij ook men-
sen verrassen, cadeautjes zelfs 
voor de Kerst, heel origineel! Hij 
heeft een netwerk in vele landen. 
Hij gaat ze niet zelf ophalen. Ei-
genlijk is Focco na twintig jaar in 
een managementfunctie te heb-
ben gewerkt, zijn hobby achterna 
gegaan. Hij voelt zich als een vis 
in het water, met zijn kasten en 
luiken, zijn kruiken en manden 
enz. De kleinere artikelen staan 
uitgestald op een Kersttafel. De 
zaak is geopend vanaf dinsdag 
tot zaterdag van 10.00 uur tot 
17.00 uur. Hij heeft een plaatsje 
vrijgemaakt voor mooie sieraden, 

die zijn creatieve dochter heeft 
gemaakt. Ze heeft het bedrijfje 
‘Jewellery by me’ In een vitrine-
kast hangen leuke werkjes van 
haar. Alles is de moeite waard om 
te gaan bekijken ‘achter’ de Ug-
chelseweg 56. 

Tineke van den Hazel    

Duitse wijnen en Champagne
IN DE SPOTLIGHT

Voor eigenares/vinologe Sascha 
de Wilde van wijnkoperij Henri 
Bloem zijn de donkere dagen voor 
Kerstmis een zegen. Want als we 
gezellig lang binnen tafelen, komt 
er in veel huishoudens een goede 
fles wijn aan te pas. “Het is ook de 
tijd van kerstpakketten en relatie-
geschenken; iedereen kan terecht 
voor een fijn en smaakvol cadeau.”

‘Henri Bloem kwaliteitswijnen sinds 
1833’ vermeldt het logo van de win-
kel aan Asselsestraat 52. “Met ruim 
duizend wijnen  zijn er ontelbare 
mogelijkheden om een passend 
wijngeschenk te maken. Daarover 
gaan we heel graag in gesprek”, 
aldus Sascha.

Trots is zij ook op de nieuwe web-
site www.duitstaligetopwijnen.nl. 
“In  november gelanceerd en be-
vat meer dan honderd wijnen uit 
Duitsland, Oostenrijk en het Duits-
talige deel van Italië, Zuid-Tirol. Bij 
elke wijn - rood, wit en rosé - vindt 
u een verhaaltje over de desbetref-
fende wijnboer en de herkomst van 
het product. De site is meteen ook 
de webshop. Wij verzenden de be-
stelde wijnen door heel Nederland, 
ook via de bestaande website www.
henribloem.nl. Overigens, de nieu-
we site is níet in de plaats gekomen 

van de andere, er zijn er nu twee.”
Om de wijnen nóg meer te promo-
ten onder de liefhebbers van een 
goed glas, staat december extra 
in het teken van kerst: “op vrijdag 
en zaterdag kunnen klanten lek-
ker proeven, ook op zondagen van 
12 tot 17 uur”.Wie december zegt, 
zegt natuurlijk ook Oud & Nieuw. En 
daar horen ‘bubbels’ bij. “Wij zijn al 
jarenlang dé Champagnespecialist 
van Apeldoorn en omstreken”, glim-
lacht Sascha. “Champagne is de 
koning onder de bruiswijnen. En dat 
die geen vermogen hoeft te kosten, 
bewijst bijvoorbeeld Duval-Leroy 
1e Cru, champagne met een rag-
fijne mousse en een sprankelende, 

mondvullende smaak.”  
Men importeert al tientallen jaren 
bijna alle wijnen rechtstreeks van 
wijnboeren over de hele wereld. 
De kwaliteit is altijd van een hoog 
niveau en ze zijn kenmerkend voor 
hun herkomstgebied, waarbij de stijl 
van de wijnboer duidelijk zichtbaar 
is: smaakvol, spannend en super 
om te schenken én te ontvangen!
Sascha: “Bij ons staat de totaal-
beleving hoog in het vaandel. De 
klant is nog echt koning en wij on-
derscheiden ons met uitstekende 
service”.  

Voor meer informatie 
www.henribloem.nl

Coopers Wonen

Wandelen

Huis kopen? 

Huisje James heeft maandagmid-
dag 2 december voor de tweede 
keer grote indruk gemaakt in de 
Kromhouthal in Amsterdam waar 
de nieuwe culinaire gids GaultMil-
lau 2020 is gepresenteerd. Het res-
taurant is dit jaar gegroeid van 14,5 
naar 15 punten en van twee naar 
drie koksmutsen. ‘Een diner in dit 
bijzondere restaurant in het bos is, 
zonder al teveel weg te willen geven, 
als binnenstappen in een sprookje 
voor een avond. Maar ook culinair 
gebeurt hier absoluut iets bijzonders 
en ze verdienen dit jaar een derde 
koksmuts’, aldus de jury.
Ook is het restaurant benoemd tot 
lievelingsadres, zegt de jury, ,een 
restaurant waar zij na elk bezoek 
liefst de volgende dag al weer zou 
terugkeren. Bijvoorbeeld vanwege 
de bijzondere, gezellige sfeer, de 
prachtige ambiance, de hartverwar-
mende gastvrijheid, enz.”.
GaultMillau selecteert en beoordeelt 
jaarlijks de beste restaurants van 
Nederland en waardeert deze met 
punten tussen de 12 en 20.
Het huis - dat dateert van 1930 - is 
als restaurant geopend in 2016. De 
naam dankt het aan de familie Ja-
mes, de voormalige eigenaar van 
het pand. De keuken van het Huisje 
van James staat onder leiding van 
Heine Ruitenbeek en gastvrouw is 
Inge Scholten.

Huisje James 
stijgt in 
GaultMillau 2020

Bij Hendriks Makelaardij ben je aan het juiste adres

Een nieuw huis komt op verschillende momenten in je leven op 
je pad. Je kinderen zijn het huis uit en je wilt kleiner wonen, of je 
zoekt een huis met een garage met meer ruimte voor je hobby’s. 

Door de lage hypotheekrente kan het financieel voordelig zijn om 
juist nu te verhuizen. Of je bent gewoon verliefd geworden op dat 
huis in jouw favoriete straat. Wat je verhuisreden ook is, Hendriks 
Makelaardij kijkt naar je persoonlijke situatie en ontzorgt je vol-
ledig bij de aankoop van je nieuwe huis. 

Het begint met het bepalen van de waarde van jouw huidige wo-
ning. De makelaar van Hendriks Makelaardij komt vrijblijvend bij 
je langs voor een gratis waardebepaling. Droomhuis gevonden? 
Dan is het tijd voor een bezichtiging. Wij gaan met je mee en 
kijken zonder roze bril of de woning aan jouw verwachtingen en 
wensen voldoet. 

De makelaars van Hendriks Makelaardij kennen Ugchelen op hun 
duimpje. Door vele jaren ervaring met het kopen en verkopen in 
Ugchelen, weten wij wat een goede prijs voor het huis is. Als aan-
koopmakelaar onderhandelen we tot een zo laag mogelijke prijs, 
onder de meest gunstige voorwaarden.  

Geslaagd! Na een succesvolle onderhandeling leggen we de in-
houd van de koopakte uit, doen we een eindinspectie van de wo-
ning én gaan we mee naar de notaris. Jij kan zorgeloos je nieuwe 
huis betrekken. Maak kennis met onze aankoopmakelaars

Een groep enthousiaste wandelaars 
start op dinsdag 7 januari om 9.30 
bij Tennisclub Ugchelen aan de Ug-
chelsegrensweg 10 aan pittige tocht 
van zo’n 12 km.

Dit keer gaat het richting de Zwaan-
spreng en door de nieuwbouwwijk 
Metaalbuurt Zuid (Wernem). Dan 
naar het zogenaamde Philipsbosje 
en de Oude Apeldoornseweg. On-
der de A1 door en verder richting Het 
Leesten. Deelname is gratis.

Info via: 
wandeleninugchelen@gmail.com
Na afloop is er bij TCU een nazit met 
glühwein en warme chocolademelk.
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FIJNE FEESTDAGEN 
NAMENS:



Berkenzwam

Wat neemt u mee naar het 
nieuwe jaar? Nog een paar da-
gen en dan behoort twintig ne-
gentien weer tot het verleden. 
Twintig twintig staat voor de 
deur. Zo zeg je dat, als je met 
de tijd meegaat. We maken de 
balans op van wat dit jaar ons 
heeft gebracht aan mooie en 
verdrietige dingen. En we ma-
ken plannen voor de toekomst, 
waarvan we pas over een jaar 
weten wat er van geworden is. 

Jonge mensen hebben ver-
wachtingen, zien uit naar ……  
Hoe zal het zijn als…? 
Met het klimmen der jaren 
neemt die spanning af. Wat valt 
er nog te ontdekken, te leren? 
Het meeste is oude wijn in nieu-
we zakken. Toch? 

De wereld verandert, we maken 
ons zorgen over het klimaat, 
het milieu, het opkomende ego-
centrisme, de verloedering, de 
vele vluchtelingen, de drugs-
problematiek met de 
daar mee gepaard gaande cri-
minaliteit.  Dat is niet nieuw. De 
wereld verandert vanaf haar 
oorsprong. De geschiedenis 
leert ons dat angst voor de toe-
komst, het onbekende, er altijd 
is geweest. Nieuwe uitvindin-
gen en ontdekkingen werden 
maar zelden met open armen 
ontvangen. ‘Onbekend maakt 
onbemind’ zegt het spreek-
woord. Toekomststress, daar-
mee een nieuwe markt voor 
psychiaters, wordt een seri-
euze ziekte. De wereld is dich-
terbij en kleiner geworden, met 
als gevolg dat we alles binnen 
de korts mogelijke tijd weten. 
En is er geen nieuws, dan komt 
de media wel met suggestieve 
vragen dat er mogelijk iets staat 
te gebeuren. Mijn dierbare oma 
reciteerde uit de bijbel: ‘Heb 
geen angst voor de dag van 
morgen, elke dag heeft genoeg 
aan zijn eigen zorgen’. 
Kop in het zand, of een rustge-
vende gedachte?

Gelukkig is er voor oud en 
nieuw nog een ander feest, 
Kerst. Al 2000 jaar een feest 
van Licht, vrede en verzoening. 
Hét middel tegen stress en me-
dicijn voor een mooie toekomst. 

Gelukkig nieuwjaar!

2019 – Topjaar voor Waterloopleinmarkt

De herfst ligt vrijwel achter ons. En 
de herfst is natuurlijk vooral de pad-
denstoelentijd. Maar met de berken-
zwam heb ik een gelukje: die kan je 
eigenlijk het hele jaar vinden, ook 
nu nog. En toch is die berkenzwam 
een herfstpaddenstoel; volgens de 
deskundigen groeit die van onge-
veer augustus tot november. Maar 
die berkenpaddenstoel heeft voor mij 
een belangrijk voordeel: ook als hij 
“klaar” is, zijn sporen heeft verspreid, 
blijft die paddenstoel nog heel lang 
aan de boom zitten, ook al komen er 
geen sporen meer vrij; maar hij is dus 
wel zien.

Ja, berkenzwam, deze paddenstoel 
groeit vrijwel uitsluitend op berken. 
En de berk is een in onze omgeving 
veel voorkomende boom. Dus voor 
die zwam is hier zijn kostje wel ge-
kocht. Overigens is het niet zeker, of de berkenzwam 
de berk doodt. Waarschijnlijk komt die paddenstoel 
vooral voor op berken, die toch al verzwakt zijn.

Die berkenzwam geldt als een veel voorkomende pad-
denstoel. Toch komt hij niet overal veel voor. Als je op 
een verspreidingskaart kijkt, dan is te zien dat hij vooral 
in midden- en oost- Nederland wordt waargenomen. 
Ook Drenthe, Brabant en Limburg. Maar ook in de 
kustgebieden. En dat klopt: daar groeien de meeste 
berken! In de kleigebieden en de (ontgonnen) laag-
veengebieden, groeien veel minder berken; daar komt 
hij dus ook veel minder voor.

Voor mij is die berkenzwam ook nog een stukje jeugd-
herinnering. Ik woonde tot 1969 in Den Haag en ging 
vaak naar de duinen. Ook toen keek ik al naar planten 
en dieren. En daar heb ik dan ook voor het eerst die 
berkenzwam gezien. Want ook in de duinen groeien 
veel berken en dus zijn er ook berkenzwammen.

Overigens is het vaak heel moeilijk om een padden-
stoel op naam te brengen. Er komen zo’n 5.000 soor-
ten voor in ons land. Misschien kan ik er zelf wel zon 
50 op naam brengen. Gelukkig zijn er mensen, die er 
meer van weten. En aan hen kan ik het aan vragen.

Tekst en foto: Gerard Koops

Dit jaar werd voor de 49e keer de Waterloopleinmarkt 
gehouden. Naast de “grote” markt in mei werd er ook 
een voorjaars- en een najaarsmarkt gehouden. Het is 
een topjaar geworden. Het resultaat van deze 3 mark-
ten, de internetverkoop en enkele kleinere acties was  nl. 
ruim € 59.000,--.
Alle medewerkers, vele honderden, van de woensdag-
morgengroep tot en met de opruimers na elke markt, 
hartelijk dank voor jullie bijdrage aan dit schitterende re-
sultaat.
De goede doelen van dit jaar waren: Kinderhuis in Nyire-
gyhzáza – Hongarije, Stichting Save, Home – Molukken, 

God Bless You Homes – Kenia, Stichting Steungroep 
Nederland Roemenië, Hartveiligwonen Ugchelen, Ug-
chelse Woudlopers en Bronkerk

De vijftigste Waterloopleinmarkt wordt gehouden op  za-
terdag 16 mei. De voorjaarsmarkt op zaterdag 7 maart 
en de najaarsmarkt op  zaterdag 7 november.
De organisatie van de Waterloopleinmarkt wenst u ge-
zegende kerstdagen en een goed 2020 toe en hopen 
dat wij ook in 2020 weer een beroep op u mogen doen.

Werkgroep Waterloopleinmarkt

Oud en nieuw

NATUURLIJK UGCHELEN Volg 
de Ster
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