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Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie
Graag nodigen wij de inwoners van Ugchelen uit voor de jaarlijkse
Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 2 januari, verenigingsgebouw Ugchelens
Belang, aanvang 16.00 uur.
Tijdens deze bijeenkomst zal rond 17:00 uur door de voorzitter van de
Dorpsraad voor de 13e keer de Dorpsprijs Ugchelen worden uitgereikt.

Wij hopen vele Ugchelenaren te mogen ontmoeten.

Vereniging Dorpsraad Ugchelen - Vereniging Ugchelens Belang - Leef Eten &
Drinken Ugchelen

Ook een kerstverhaal ...
-'\ ..

De oude man rilde, de kachel trok het niet al te best met -10 graden en hij was
al dagen niet buiten geweest om hout uit de schuur te halen. Hij bespeurde dat

~het sowieso al een tijd geleden was dat hij erop uit was geweest. Met weemoed
dacht hij terug aan de tijd dat zijn vrouw nog leefde en zij er samen nog wel op
uittrokken, al was het op het laatst alleen nog maar om het dorp in te lopen
om de dagelijkse boodschappen te halen. Lees verder op de website!

Rondleiding Eendrachtspreng Zuidoost
Op vrijdagmiddag 4 december 2015 heeft de Dorpsraad en haar
commissieleden de eerste contouren gezien van het nieuw ontwikkelde gebied
Eendrachtspreng. Een aantal hadden al voorinformatie, veel anderen nog niet,
maar de reactie was eensluidend: Het ziet er mooi uit. Het mooiste park van
Apeldoorn werd het veel genoemd. En dat zou best kunnen: Mooie open
sprengkoppen, strak geschoeide beken, hier en daar verdiept gelegen in het
landschap en verbonden met een paar bruggen is het een prachtig
wandelgebied geworden. Theo Straatsma ... Lees verder op de website!

Informatie over de reeën in het gebied Eendrachtspreng



Van Arnout Nefkens, Projectleider civiele projecten bij de Gemeente ontvingen we
informatie over de reeën in het bosgebied Eendrachtsspreng Zuidoost:

Begin dit jaar zijn op de bewonersavond vragen gesteld m.b.t. reeën
i.r.t. verkleining van het bosgebied. Na verschillende overleggen en
onderzoek hebben we een informatiebrief opgesteld en die wordt deze
week naar de bewoners en bedrijven gestuurd die direct aan het
bosgebied liggen. Lees verder op de website !

Noaberschap krijgt vorm
Het door de Dorpsraad opgestarte initiatief Samen Sterk, een moderne
versie van Noaberschap in Ugchelen krijgt serieus vorm. Inmiddels is de
brochure Samen Sterk bij 2200 huishoudens in Ugchelen bezorgd en in
december volgt de rest. Daarmee hebben we ons doel bereikt: een
overzicht krijgen van welke behoefte er aan hulp is bij Ugchelenaren én
ontdekken in hoeverre Ugchelenaren bereid zijn om voor een buurman of
buurvrouw in actie te komen. En dat zijn er bemoedigend veel! Lees
verder op de website!

"De speciale boom": De rode beuk
Als jochie van 10 was ik, met mijn klasgenoten van de Ugchelse school (nu de
Touwladder) aanwezig bij het planten van de rode beuk als herinneringsboom ter
gelegenheid van het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard. Het was een
plechtigheid die veel indruk op mij heeft gemaakt. De voorzitter van de vereniging
Ugchelens Belang.... Lees verder op de website!

Wijzigingen buslijn 1

Via dit bericht informeert Syntus u over het niet meer aandoen van de halte
Molencatenlaan door lijn 1 vanaf zondag 13 december.
Op 9 oktober jl. heeft u van Syntus op dit e-mailadres een bericht gekregen over
de wijzigingen van de dienstregeling van de bussen in Apeldoorn. Ugchelen wordt
bedient door lijn 12 en aan de flanken door lijn 1 en 108. Voor lijn 12 en 108 zijn
er geen wijzigingen gemeld. Voor lijn 1 is gemeld dat de halte Randerode zou
vervallen. Lees verder op de website!

De commissie water wenst u gezellige feestdagen
De vrijwilligers van de commissie
water wensen iedereen gezellige
feestdagen toe en een goed en
gezond 2016.



Geen DorpsMeldPunt gedurende de feestdagen
Op dinsdag 12 januari 2016 kunt u weer terecht op het DorpsMeldPunt bij het
verenigingsgebouw Ugchelens Belang. ~tJf!thelen

~

Reacties ...
Dit was alweer de ge 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.

Fijne feestdagen en tot in 2016.

Dank u voor uw aandacht,
Dorpsraad Ugchelen

www.dorpsraadugchelen.nl
info@dorpsraadugchelen.nl

Reacties naar de üorpsraad: info@dorpsraadugchelen.nl
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