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In memoriam Wim Schut

Met het overlijden van

WIM SCHUT

verliest Ugchelen een inwoner waaraan onze "dorpsgemeenschap" veel dank verschuldigd is.
Zijn inzet voor en betrokkenheid bij de Ugchelense samenleving zijn groot geweest.

Mede op basis van deze activiteiten werd hem de Dorpsprijs Ugchelen 2010
toegekend.

Naar wie gaat de Dorpsprijs 2016

In het plantsoentje op de hoek van de G.P.Duuringlaan en de Bogaardslaan staat het beeldje van de
papierschepper: een man met een soort zeef in zijn handen. Hij staat daar als symbool van een werker uit
vroeger jaren, roept gedachten op aan een oud vak dat eeuwen geleden in Ugchelen werd uitgeoefend maar
dat bijna niemand meer kent papier maken. Tegenwoordig bereikt de meeste informatie ons digitaal. Een
krant of een boek lezen is voor velen, vooral bij de jongere generaties, niet meer gewoon. Het is dan ook de
vraag hoeveel Ugchelenaren dit stukje tekst nog onder ogen krijgen. Geen wereldzaak maar toch belangrijk
want wie van de dorpsgenoten moet in januari de Dorpsprijs 2016 in ontvangst nemen Lees hier het hele
bericht

Opgaven kunnen vóór 1 december digitaal worden verzonden naar de secretaris van de Commissie
Dorpsprijs: Wilma van Wijk, email: m.vanwijk1@chello.nl

Wandelpaden in de Goudvink worden aangepast
Nadat in januari van dit jaar ons mooie park De Goudvink officieel in gebruik was genomen, kwamen er steeds
meer kritische opmerkingen van de gebruikers. Aan een van de meest gehoorde klachten, namelijk de
begaanbaarheid van de wandelpaden wordt nu wat gedaan verder lezen .

Sprenkoppen Winkewijert weer schoon
~

Zaterdag 22 oktober zijn op initiatief van de commissie water de spreng koppen van de Winkewijert
weer onderhanden genomen door een groep van 20 mannen en vrouwen.
Om negen uur was iedereen present en na het nuttigen van een kop koffie met cake, ging men
verdeeld over 4 groepen aan de slag ..... lees verder ....
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Noaberschap in de supermarkt
De actie in de Dekamarkt op 17 september en de AH op 1 oktober om het Noaberschap opnieuw bij de bewoners van Ugchelen onder de
aandacht te brengen was een groot succes. Ondersteund met audio-visuele middelen en goede gesprekken wist men weer een groot
aantal vrijwilligers te werven en kwamen ook weer diverse hulpvragen binnen. Dat er ook nog eens ruim 80 nieuwe leden voor de
Vereniging Dorpsraad Ugchelen bij zijn gekomen, is ook de verdienste van de zeer betrokken vrijwilligers van het Noaberschap.

Verslagen OR op de website

Het huidige bestuur.
staand van li naar re: André van den Heuvel (pm)-Leo Mooijman (secr)-Stefani Hilferink-Henk Laurens

zittend van li naar re: Ron Brummelkamp-Harry Vos (vz)-Wineke Blom

Het bestuur van de Dorpsraad vergaderd maandelijks en doet kort verslag van waar zij mee bezig is en
wat er zoal besproken wordt in de vergaderingen. Benieuwd? Kijk HIER!

Vrijwilligers aan het werk tijdens zwerfvuilactie

Op 1 oktober was er weer een zwerfvuilactie.

Door het enthousiaste team van vrijwilligers zijn zo'n 45 zakken met vuil verwijderd.

Opvallend was de illegale dump van 25 groene zakken bij de Otterloseweg.

Bij de achteruitgang van het BP tankstation zijn sleutels gevonden.

Kick-off 2016

Om het verenigingsjaar na de zomervakantie weer op te starten, organiseerde de Dorpsraad op 4 oktober een Kick-off voor alle vrijwilligers die
hun steentje bijdragen in de diverse commissies van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen. Met een goede opkomst in het dorpshuis Ugchelens
Belang en de uitstekende verzorging door Leef, werd het een gezellig samenzijn ... lees verder ....

Reacties ...
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Dit was alweer de 15e Digitale Nieuwsbrief van de Dorpsraad Ugchelen, opgezet om zoveel mogelijk mensen te informeren over de activiteiten
van de Dorpsraad. Heeft u suggesties, we horen ze graag. Laat het ons weten via onderstaand emailadres.

Wilt u ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden in uw dorp, wordt dan gratis lid van de vereniging
Dorpsraad Ugchelen. Met uw steun, zal onze Ugchelense stem nog 'luider' klinken binnen de gemeente Apeldoorn.

Dank u voor uw aandacht,
Dorpsraad Ugchelen

www.dorpsraadugchelen.nl
info@dorosraadugchelen.nl

Reacties naar de Dorpsraad: info@dorpsraadugchelen.nl
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