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Tijdens de bouwvak, van 22 juli t/m 9
augustus is Dienstencentrum Ulicoten
gesloten op maandag en donderdag.
Kermis Ulicoten 24 en 25 augustus
Met op zaterdag
om 14.00 uur
opening kermis
en vanaf 16.00
uur Darttoernooi,
Op zondag Heel
Ulicoten bakt,
om 11.30 uur gaat de kermis open en van
15.00 tot 16.00 uur wielerronde door Ulicoten.
Meer informatie op www.dorpshuisulicoten.nl
Wist je dat?
• Je je bij het dienstencentrum kunt
aanmelden als vrijwilliger als je iets wil
betekenen voor je medemens
• Dienstencentrum Ulicoten iedere
woensdag brood verkoopt en dat je dat
beter kunt bestellen vóór
dinsdagmiddag om teleurstelling te
voorkomen
• Je je medicijnbestelling vóór maandag
11.00 uur door moet geven om het op
woensdag op te kunnen halen
• Je wél even een afspraak moet maken
als je naar het spreekuur van de
huisarts wil in de Bremerpoort
• Het Dienstencentrum je kan helpen bij
het inschrijven bij Woning in Zicht
(voorheen Leystromen)
• Je met de PostNL-app alles in de hand
hebt? Je kunt dan online je pakket
verzendklaar maken en laten scannen
bij het Dienstencentrum
• De bloemetjes weer buiten staan op
ons plein

•

De kerstmarkt alvast gepland staat op
zondag 15 december.

Zaterdag 28 september is het BURENDAG.
Hou deze dag vrij!! Dienstencentrum Ulicoten
organiseert een leuke middag voor jong en
oud voor ALLE buurtverenigingen op en rond
het plein bij de Bremerpoort. We gaan o.a.
vogel/voederhuisjes maken en versieren die je
in je eigen buurt kunt ophangen, we gaan
allerlei spellen doen zoals panna voetbal, jeu
de boules en nog véél, véél meer. Wij zorgen
voor de koffie/thee en ranja, brengen jullie dan
iets lekkers mee? Hou de website en
facebook in de gaten voor verdere informatie.

Het Dienstencentrum wil meteen van de
gelegenheid gebruik maken om te vragen of je
materiaal beschikbaar hebt om op deze dag te
gebruiken. Denk dan aan restjes hout/
berkentakjes, gaas, houtlijm, restjes verf,
kwasten, kop en schotels etc.

Activiteitenkalender
Op de website
www.dienstencentrumulicoten.nl kun je de
activiteitenkalender van Ulicoten bekijken. Je
kunt hiervoor activiteiten en evenementen die
in Ulicoten plaatsvinden aanmelden bij het
Dienstencentrum.
Dorpsraad
De samenwerking tussen het
Dienstencentrum en de Dorpsraad is van
groot belang voor Ulicoten. Een gedeelde
nieuwsbrief is dus een goede en logische
oplossing om u te informeren.

