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Jan Visser heeft zich al vele jaren als vrijwilliger  bovenmatig 

ingezet ten behoeve van Ugchelen. 

Hij coördineert en werkt actief mee aan het schoonmaken  

van de Ugchelse beken en sprengen, de oliebollenkraam van UB 

en de zwerfvuilacties. 

In 2021 was hij nauw betrokken bij de oprichting van Buurtbus 

Vereniging Ugchelen. In die hoedanigheid coördineert hij de 

wekelijkse inzet van de grote groep vrijwilligers en is ook zelf 

buurtbuschauffeur. 

Kortom Jan Visser is een betrokken Ugchelenaar die zich zeer 

actief en sociaal opstelt ten behoeve van het dorp en zijn 

bewoners. 

Een winnaar van de Dorpsprijs waardig 

 
 





De Dorpsprijs Ugchelen wordt jaarlijks door de Dorpsraad 

Ugchelen toegekend aan personen of instellingen die zich 

bovenmatig hebben ingezet ten behoeve van het dorp 

en/of de bewoners van Ugchelen.  

Tijdens het ‘coronajaar’ 2020 hebben vele zorgmedewerkers zich, 

beroepsmatig of vrijwillig, bovenmatig ingezet om getroffen 

coronapatiënten in Ugchelen te verzorgen. De Dorpsraad wil door 

het toekennen van de Dorpsprijs Ugchelen aan al die 

zorgmedewerkers, de dank uitspreken namens alle inwoners van 

Ugchelen.  

De prijs, bestaande uit het beeldje van de Papierschepper en de 

oorkonde, krijgt een centrale plaats in het gezondheidscentrum in 

Ugchelen aan de Bogaardslaan. Als blijvende herinnering en 

eerbetoon aan al deze zorgmedewerkers. 

 
 





Muziekvereniging Ugchelen is een harmonie- 

orkest welke is ontstaan in 1990 door een fusie  

van Kunst na Arbeid en Entre Nous. 

Dit jaar viert de vereniging haar eeuwfeest.  

In die 100 jaar heeft samen musiceren altijd voorop 

gestaan. Maar uit andere verenigingsactiviteiten blijkt, 

dat het om meer dan alleen ‘muziek maken’  gaat. 

Muziekvereniging Ugchelen heeft zich als vereniging 

bovenmatig ingezet ten behoeve van het dorp Ugchelen. 

De vereniging verbindt de inwoners van ons dorp door 

wekelijks samen te musiceren en op gezette tijden naar 

buiten te treden tijdens Ugchelse festiviteiten met haar 

muzikale optreden als ondersteuning. 

Ugchelen mag trots zijn op deze vereniging die al een 

eeuw lang jong en oud samen brengt. 

De Dorpsprijs waardig. 

 
 





Als team zijn ze in Ugchelen het toppunt van  

gastvrijheid en activiteiten. In hun café  

ontvangen ze deelnemers aan de Theaterstraat  

en de Kunstroute en redden ze de Därpsdoagen.  

Gonny zet zich in bij de zwerf-vuilacties, het 

schoonmaken van de sprengen in de Goudvink en is ze 

adoptant van zwerfvuil.  

En wie kent Toontjes drive-in discotheek niet?. Naast 

muziek maken was Toon lid van de Dorpsraad, zette hij 

zich in voor de jeugd, organiseerde hij sponsoracties en 

het Biervatrollen. Ze bieden in Back in Town onderdak 

aan verenigingen, tussendoor was Toon jaren lid van de 

Vrijwillige Brandweer. 

Gonny en Toon, bruisend van activiteit, te veel om op te 

noemen. Al met al een onmisbaar stel voor Ugchelen. 

 
 





Ali is al decennia zeer betrokken bij het wel en 

wee van ons dorp. Zo was ze jarenlang lid van 

het bestuur van de Vereniging Ugchelens 

Belang in de functie van penningmeester en is 

ze al  20 jaar penningmeester van de Soos 55+; 

het voorzitterschap deed ze er jarenlang dan 

nog even bij. 

Ali is een vrouw die altijd klaarstaat en voor 

iedereen een woordje heeft. Ze is creatief, komt 

met initiatieven en heeft altijd weer leuke 

zinvolle ideeën. Ook bij de oliebollenkraam en 

tijdens het zomerfeest heeft ze zich niet 

onbetuigd gelaten. Al met al; Ali is een vrouw 

waar Ugchelen niet zonder kan. 
 





Ze was jaren secretaris van de Dorpsraad, je 

hoeft daarbij alleen maar te denken aan al de 

draaiboeken die ze heeft gemaakt. Daarnaast 

bemoeit ze zich met de Theaterstraat, met het 

repaircafé, het onderhoud van de Beektuin, is 

ze actief  in de Dierenbescherming en besteedt 

ze in het voorjaar aandacht aan de padden. 

Zelfs van het ophalen van zwerfvuil is ze niet 

vies. Alsof  het niet op kan, ook binnen de 

Commissie Groen is ze actief. Voor al wat 

groeit en bloeit moet je bij Wilma zijn. Door 

haar niet in te tomen inzet en 

doorzettingsvermogen kan Ugchelen blijven 

wie ze is. 
 





Het echtpaar Geurts drukt al vele jaren 

een positief  stempel op de Ugchelense 

samenleving. Zowel op sociaal/ 

maatschappelijk- als op cultureel gebied 

vervullen zij een actieve rol. Voor beiden geldt 

dat zij op vrolijke, enthousiaste maar ook 

bescheiden wijze de dorpsgemeenschap altijd 

ten dienste staan. Uitgelicht zijn het 

verenigingsleven (Evelien) en de zorg voor de 

sprengen en beken (Herman). Door hun niet 

in te tomen werklust en doorzettingsvermogen 

kan Ugchelen blijven wat het is: een dorp in de 

stad. 
 





Aaldert Kerssen en zijn vrouw Jopie  

Kerssen – Woutersen hebben gedurende  

een lange reeks van jaren met veel inzet  

en toewijding gewerkt aan een betere 

samenleving in Ugchelen. Op tal van terreinen 

zijn zij actief  geweest en nog steeds gaat dat 

werk onverdroten en onvermoeibaar door. De 

Dorpsprijs Ugchelen heeft daarom voor 2014 

het karakter van een oeuvre prijs, die zich 

daarmee niet richt op een specifiek onderdeel 

maar op het geheel van hun werkzaamheden 

die zij door de jaren heen gezamenlijk of  apart 

hebben verricht voor het dorp 
 





Jan Flierman is voor Ugchelen al vele jaren 

een belangrijke gangmaker bij de organisatie 

van twee projecten: de ‘Theaterstraat’ en de 

‘Ugchelse Kunstroute’. Met tomeloze energie 

en enthousiasme neemt hij de mensen mee in 

zijn plannen: organisatoren, deelnemers en 

toeschouwers. Velen genieten volop van beide 

projecten waardoor Ugchelen zich nog 

nadrukkelijker kan manifesteren. Jan 

Flierman doet het werk geheel belangeloos  

en blijft doorgaans bescheiden op de 

achtergrond. 
 





Gedurende een lange reeks van jaren heeft  

hij zich belangeloos ingezet voor Ugchelen en 

zijn bewoners. Jarenlang was hij het financiële 

hart van Ugchelens Belang en de Dorpsraad 

Ugchelen, alsmede aan de daaraan gelieerde 

activiteiten zoals het Zomerfeest. Door 

mensen als hij was de vereniging UB in staat 

het 100-jarig bestaan te bereiken.  

Hij is bescheiden en goedlachs, een kracht op 

wie nooit vergeefs een beroep wordt gedaan. 

Een stimulator die bovendien de ander in zijn 

waarde laat.   
 





Uitverkoren vanwege zijn jarenlange inzet 

voor het behoud van de Ugchelse sprengen 

en beken, evenals voor zijn doorzettings-

vermogen voor het renoveren van 

waterradmolens in het dorp.  

Zijn vasthoudendheid heeft er voor gezorgd 

dat deze belangrijke en onvervangbare 

cultuurhistorische waarden voor Ugchelen 

bewaard zijn gebleven. 
 





Met een warme belangstelling voor zijn 

geboortedorp Ugchelen heeft Wim Schut 

gedurende 18 jaar de taak vervuld als 

voorzitter van de vereniging Ugchelens 

Belang. Door een grote inzet heeft hij zijn 

medebestuursleden steeds weten te animeren 

en bovendien heeft hij zich opgeworpen als 

initiator van talrijke initiatieven die Ugchelen 

ten goede zijn gekomen. In deze rol heeft 

Wim Schut de leefbaarheid in het dorp 

bevorderd. 

 
 





Wim de Haas heeft gedurende een periode 

van 10 jaar als voorzitter leiding gegeven aan 

de Dorpsraad Ugchelen. Door zijn bezielende 

aanpak is er tijdens de periode 1999-2009 veel 

tot stand gekomen in het dorp. Hij heeft zich 

nadrukkelijk bezig gehouden met de 

Ugchelense samenleving en bij problemen 

nagenoeg altijd oplossingen aangedragen. 

Wim de Haas toonde steeds belangstelling 

voor de mensen in het dorp en koppelde die 

interesse aan een maximale bestuurlijke inzet. 

Dat alles voor het welzijn van de inwoners van 

Ugchelen. 

 

 
 





Het vrijwillige brandweerkorps van  

Ugchelen is gedurende een periode van 

 110 jaar actief  in het dorp. 

Gedurende die lange tijd - vanaf  1898 –  

hebben talrijke hulpverleners uit het dorp zich 

buitengewoon dienstbaar opgesteld. Op 

vrijwillige basis hebben zij op een groot aantal 

plaatsen in Ugchelen, en zelfs tot ver 

daarbuiten, assistentie verleend aan mens en 

dier in dikwijls zeer hachelijke situaties. 

Daarbij werden persoonlijke belangen door 

brandweerlieden vaak geheel opzij gezet. 
 





Ruim 35 geleden was Ans van den Berg  

één van de initiatiefnemers van de  

Ugchelense Waterloopleinmarkt.  

Samen met haar man Riem is het echtpaar een 

drijvende kracht achter dit evenement  dat 

Ugchelen bekend heeft gemaakt tot ver over de 

gemeentegrenzen. Ans en Riem mogen worden 

beschouwd als initiërende vormgevers en 

beleidsbepalers van de markt. Al die jaren 

hebben zij wekelijks hun bijdrage geleverd tot 

het grote succes van de markt. 
 





Hij zet zich al acht jaar met veel overgave in  

als vakkundig dirigent en arrangeur van het 

Sokkenbuurt Mannenkoor. Door zijn  

culturele bijdrage heeft het koor niet alleen 

bekendheid gekregen in Ugchelen en  

omstreken maar ook in landelijk opzicht.  

Het onlangs opgerichte vrouwenkoor  

Knap Eigenwijs in Ugchelen prijst 

zich eveneens gelukkig met deze dirigent.  

Hij levert onmiskenbaar een bijdrage aan de 

muzikaliteit van veel Ugchelenaren. 
 





Met veel enthousiasme stelt hij al een groot  

aantal jaren de internetsite www.ugchelen.org 

samen in het voordeel van het dorp.  

Zijn grote kennis van zaken stelt hij vrijwillig  

in dienst van de gemeenschap. Zo draagt hij  

Ugchelen uit. Tot ver over de landsgrenzen. 

 

http://www.ugchelen.org/




Voor de inspiratie en realisatie van het  

jaarlijkse Kerstspel op ‘Het Leesten’ met  

medewerking van vele vrijwilligers. 





Hij speelt gedurende een reeks van jaren een 

belangrijke rol in het bevorderen van de  

communicatie in het dorp. In 1964 stond hij  

aan de wieg van het kerk- en dorpsblad ‘De Bron’. 

Sinds 1979 verzorgt hij als redacteur de informatiegids 

‘Wegwijzer voor Ugchelen’ 

 



In opdracht van de commissie Dorpsprijs 

van de 

Dorpsraad Ugchelen 
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