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Het oude "bosje van Nare'''; en nu •.••?
Ugchelen heeft er een prachtig stuk bosachtig parkgebied bij.
Nu de hekken zijn verwijderd en het gebied vrij toegankelijk is, kan worden ervaren hoe fraai dit gebied langs Ugchelseweg en
Ugchelensegrensweg er uit is komen te zien.
De Eendrachtspreng stroomt weer, een stuk Ugchelense cultuurhistorie is (opnieuw) zichtbaar en beleefbaar gemaakt.
Het centrum van Ugchelen is een waardevolle plek rijker; wellicht zelfs een (toeristische) attractie rijker.
Ruim 10 jaar is de dorpsraad Ugchelen met de gemeente in de slag geweest om het huidige resultaat gerealiseerd te krijgen.
Vele vormen van overleg, inspraak, boze brieven en gesprekken met wethouders en ambtenaren waren nodig. De dorpsraad
heeft moeten "slikken" dat ruim 1 hectare bosgebied moest worden gekapt om een uitbreiding van het bedrijventerrein
mogelijk te maken. Pas dan was de eigenaar van de grond bereid om zijn bos ( ...) in te leveren opdat de gemeente er een
openbaar bos - en natuurgebied van kon maken
Lees verder OP de website!

Boef In de wijk
LOENENjUGCHELEN - Alle inwoners van Ugchelen en Loenen kunnen op donderdag 21 januari meedoen met het spel 'Boef in de
wijk'. Dit Is een initiatief van de politie in Apeldoorn.
Tijdens het spel worden via Twitter aanwijzingen verstuurd waar de 'boef' op dat moment bezig is. Inwoners kunnen vervolgens
naar hem op zoek en wie de 'crimineel' vindt, krijgt een prijs. Lees verder op de websjte.

Schoonmaakactie Wlnkewljert

6 februari 2016

We kunnen terugblikken op een zeer geslaagde schoonmaakactie van de sprengkoppen van de Winkewijert in het bos aan
de Richtersweg op 24 oktober j.1.
Voordat de beekprik van plan iS zich in de Winkewijert te gaan voortplanten wil de commissie water er de vaart/stroom in
houden en gaan we op zaterdag 6 februari de spreng koppen nogmaals schoonmaken van 09.00 tot 12.00 uur.
Voor koffie en een lunch wordt gezorgd. Lees verder op de website!
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Dorpsprijs 2016
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie op 2 januari is opnieuw de Dorpsprijs uitgereikt.
Dit jaar aan: Herman en Evelien Geurts!
Op de foto van links naar rechts:
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Kees Kommer, voorzitter commissie Dorpsprijs, Evelien Geurts, Herman Geurts en de voorzitter van de Dorpsraad Harry
Vos.
Lees verder

op de website!

Nieuw logo Dorpsraad
De Dorpsraad heeft mede in verband met een vernieuwingsslag van de website besloten om het logo van de Dorpsraad wat professioneler vorm te geven. Met
hulp van Mamopictures.com
hebben we nu een mooi strak logo wat Ugchelen als dorp mooi plaatst ten zuidwesten van Apeldoorn:

Ugchelen
Reacties ...
Dit was alweer de lOe 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.

Dank u voor uw aandacht,
Dorpsraad Ugchelen
www.dorosraadugchelen.nl
info@dorpsraadugchelen.nl

Reacties naar de Dorpsraad:

info@dorpsraadugchelen.nl
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