Rapportage 2017-1 Go€dbezig!-premie januari t/m maart 2017
Paardensportvereniging De

Hunneruiters te Uddel

Op maandag 2 januari 2017 zijn we met een grote groep kinderen door het dorp gegaan om op te
ruimen. We hebben vooral zwerfvuil meegenomen. We verwachten dat de bewoners zelf nog wel
hun vuurwerkafval zullen opvegen.
De 811 flesjes en blikjes die we na de laatste de laatste keer inleveren in december 2016 hebben
verzameld, heeft Melinda op zaterdag 7 januari 2017 om 10.30 uur ingeleverd aan de Vlijtseweg. Het
was erg glad op de weg omdat het had gesneeuwd, en er was weinig verkeer, dus het was een
rustige rit naar Apeldoorn toe.
Op woensdag 1 februari heeft Melinda zich af
laten zetten bij de rotonde
Garderenseweg/Flevoweg en is ze met knijper
en zak naar huis gelopen. Weer een
boodschappentas met blikjes en flesjes
verzameld. Hoewel dit gedeelte van Uddel
niet in “onze wijk” valt, toch maar even
meegepakt. Het zou mooi zijn als de andere
verenigingen in Uddel ook mee zouden doen
aan deze actie, dan konden we er een
gezamenlijke activiteit maken van het
schoonhouden van Uddel.
Op dezelfde woensdagmiddag (1 februari
2017) hebben Rob, Denise en Annemarie op
een deel van het nieuwe het klompenpad ook
twee boodschappentassen met blikjes en
flesjes verzameld.
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Op zaterdag 4 februari heeft Annemarie 701 blikjes en flesjes ingeleverd bij de Vlijtseweg in
Apeldoorn.
Op dinsdag 7 februari 2017 hebben we na schooltijd van 16.00 tot 17.00 uur in de motregen met de
kinderen Uddel schoongemaakt. Aanwezig waren: Annemarie, Sanne, Rob, Denise en Babeth. Mooie
opbrengst van bijna 3 zakken!
Op donderdag 9 februari hadden Henriëtte het voornemen om langs de Elspeterweg richting
Nunspeet blikjes en flesjes te gaan rapen. Maar het was die ochtend zo koud en het leek erop dat de
gemeentereiniging al was langsgeweest. Dus deze afspraak is opgeschoven.
Op donderdag 16 februari hebben Annemarie en Melinda de auto geparkeerd op de parkeerplaats bij
afslag Kootwijk (bij de A1). Daar hebben we een rondje gelopen, de op en afritten gedaan en 2,5 zak
blikjes en flesjes opgeruimd.
Op dinsdag 7 maart 2017 hebben we na schooltijd van 16.00 tot 17.15 uur met de kinderen Uddel
weer schoongemaakt.
Op vrijdag 10 maart is het Reintje bij Annemarie thuis afgeleverd en op zaterdag 11 maart 2017
hebben we het Reintje bij de PWA-school aan de Uddelsekampweg gezet – midden in “ons” gebied.
Daar hebben we ons om 15.00 uur verzameld met een koets en drie pony’s. Zo zijn we met een grote
groep leden door het dorp gegaan om alles op te ruimen. Dit was een geslaagde actie. Veel inwoners
van Uddel hebben ons bezig gezien!

De derde inleverafspraak voor dit eerste kwartaal, was op zaterdag 18 maart 2017 om 10.00 uur.
Annemarie heeft 1180 blikjes en flesjes ingeleverd.
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