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Bospark De Goudvink een aanwinst voor Ugchelen
Woensdag 27 januari vond de officiële opening van het bospark in Ugchelen plaats.
De openbare ruimte van Apeldoorn en Ugchelen worden zo nog aantrekkelijker, mooie wandel mogelijkheden worden
gecreëerd en inwoners kunnen meer genieten van de natuur. Daarnaast dient het bospark ook als waterberging en zorgt
het in de zomerperiode voor verkoeling. Er zijn vistrappen en poelplekken aanwezig voor salamanders en
ringslangen. Buiten, bij de ingang van het bospark, werd de naam onthuld. Voortaan heet het bospark De Goudvink. Lees
verder op de website

Noaberschap ...het lukt!

Samen Sterk'l!

Hartverwarmend! Dat is de eerste reactie die bij ons opkomt als we kijken naar de lange lijst met vrijwilligers.
Dorpsbewoners die hebben gereageerd op het project Noaberschap. Dorpsbewoners die belangeloos iets willen
doen voor een ander. Geweldig.
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Lees verder

op de website
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Ugchelen Paasbest schoon
Ugchelen doet het! Samen!
Zaterdag 26 maart a.s. gaan we weer zwerfvuil opruimen. De actie start om 09.30 uur bij café Back in
Town met koffie/thee met wat lekkers erbij. Van 10 tot 12 uur gaan we aan de slag en om 12.30 uur
sluiten we af met een kop soep en een broodje. Kom je ook (weer) helpen Ugchelen er op z'n paasbest
uit te laten zien? Hoe meer helpende handen hoe schoner ons dorp!
Lees verder
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op de website

Notulen van de Dorpsraad
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Ugchelen

Mijn bijzondere

De Dorpsraad heeft in oktober 2015 besloten om maandelijks in het kort verslag te doen van zaken die in de Dorpsraad zijn
besproken. Lees verder op de website

boom
Wie vanaf de Ugchelseweg de Dokter Piekemalaan inkijkt, ziet achter de woningen grote bomen. Deze bomen vormen een
wildwal. Ugchelseweg 92 heet(te) ook "De Wildwal". Achter nr 40 daarvan staat nu nog de eind-eik uit die wal. Die eik Is mijn
bijzondere boom. We hebben er in geklommen (met een ladder), een boomhut in gebouwd, enz.
Lees verder

op de website

Goos is thuis!
Er heeft altijd al een waas van geheimzinnigheid
verdwaald stond in het bos van Dennenheuvel.

gehangen rond Goos, zoals hij daar enigszins

En ziedaar: op 29 februari- schrikkeldag ! - staat Goos, zonder enige aankondiging,
en helemaal opgefrist in ons bospark De Goudvink.

pontificaal

Op bijgevoegde foto van Dirk Reiding Is te zien hoe Goos op de been wordt geholpen na zijn
verhuizing. Lees verder op de website

Vacature bestuurslid

met "portefeuille"

communicatie

Door omstandigheden is er op korte termijn behoefte aan een nieuw bestuurslid met een eigen "portefeuille": communicatie.
Dit werkgebied is heel belangrijk gezien de rol die de dorpsraad vervult als platform in de communicatie tussen inwoners van Ugchelen en de gemeente, maar
ook tussen dorpsraad en Ugchelenaren. Lees verder OP de website

Ugchele
Reacties ...
Dit was alweer de lle 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.dorpsraadugchelen.nl
info@dorpsraadugchelen.nl

Reacties naar de Dorpsraad:

info@dorpsraadugchelen.nl
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