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Noaberschap bij de Soos
"Bingo", werd er regelmatig geroepen op de gezellige paasbingo van de Soos in Ugchelens Belang op woensdag
23 maart.
Maar allereerst mocht ik iets komen vertellen over het project Noaberschap, een initiatief vanuit de Dorpsraad.
Het bleek ook hier weer goed om het project nog eens onder de aandacht te brengen, omdat nog niet iedereen
op de hoogte bleek van wat we voor elkaar kunnen betekenen in ons mooie dorp. Lees verder op de website

Wat Is de BEST-tas?
Bockon

Sph'lgoed

De BEST-tas is een stevige tas van gerecycled plastic waarin u Boeken, Elektrische apparaten, Speelgoed en Textiel kunt
verzamelen. Spullen die nu nog vaak bij het restafval belanden. En dat Is jammer, want het zijn waardevolle spullen die prima
hergebruikt of gerecycled kunnen worden. Doet u ook mee?
Wilt u meer weten, zie hier het volledige document.

To.;;-xtie!

Jaarverslag 2015
De vereniging Dorpsraad Ugchelen heeft haar werkzaamheden in 2015 beschreven in een jaarverslag.
Ook in 2015 heeft het bestuur met tevredenheid kunnen constateren: de Dorpsraad doet ertoe!
Jaarverslag

2015

Voorjaars zwerfvuilactie

een succes

Het is al weer vijf jaar geleden dat de eerste zwerfvuilactie werd gehouden. De actie spreekt mensen aan, want met veertig
medewerkers was het dit keer de actie met de meeste deelnemers.
Het was prachtig zonnig weer en iedereen kreeg een gebied aangewezen waar men opgewekt aan de slag ging. Ugchelse
scholieren waren eerder al in het dorp bezig geweest met oprapen van zwerfvuil op diverse plaatsen in de openbare ruimte.
Zie het volledige nieuwsbericht
op de website

Algemene

Ledenvergadering

vereniging

Dorpsraad Ugchelen

Op dinsdag 19 april 2016 staat de Algemene Ledenvergadering van de Dorpsraad gepland. U kunt de vergaderstukken
Dorpsraad ...Lees verder

terugvinden

op de website van de

Reacties ...
Dit was alweer de 12e 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
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