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Toneelvereniging Ulicoten zoekt vrijwilligers
voor in het bestuur. Voor meer informatie kun
je een mail sturen naar: corsommen@ziggo.nl
of bellen met 06-81000053

Vrijdag 15 November: OV Opstap dag.
Om 10.00 uur in de aula van de Bremerpoort.
De inloopochtend gaat gewoon door, alleen
kan het biljart deze ochtend niet gebruikt
worden.

NIEUW !!!!!
Lang leve de vooruitgang:
bij het Dienstencentrum
kun je voortaan ook
contactloos betalen.
Uiteraard helpen Ingrid en
Christiane je hiermee op weg indien nodig.

Zondag 17 november:
13.00 uur Slagwerk middag van percussie
Afslag Ulicoten met 4 percussie groepen uit
de regio. U bent van harte welkom.
Zondag 24 november:
Intocht Sinterklaas. Verzamelen om 10.20 uur
bij de Bremerpoort.
Zondag 15 december: kerstmarkt !
In de Bremerpoort van 14.00 tot 18.00 uur.
Er staan weer veel lokale deelnemers op de
kerstmarkt met allerlei handelswaar van
decoratie tot glühwein. Ook zal er vanaf 16.30
uur een frietwagen van Frietamientjes op het
Bremerplein staan.
Kinderen die een potje meebrengen mogen
onder begeleiding een kerststukje maken én
meenemen!

Daarvoor doen we meteen een oproep ! Wie
heeft nog kerstdecoratie liggen die de
kinderen mogen gebruiken voor in de
kerststukjes? Denk hierbij aan
paddenstoeltjes, vogeltjes, kleine
kerstballetjes, kettingen e.d.

Vanaf 1 januari gaan de prijzen van Post nl
omhoog. Postzegels die je nu koopt aan het
huidige tarief, blijven geldig. Dus sla alvast
wat postzegels in! Decemberzegels kosten
€16,40 per vel van 20 postzegels. Bij 2 vellen
postzegels krijg je een duurzame tas cadeau,
zolang de voorraad strekt. Decemberzegels
mogen tot 4 januari ook op gewone post. Let
op: de post streeft er naar om de post uit de
straatbrievenbus ( in de dorpsstraat) en kerst
brievenbus binnen 3 werkdagen te bezorgen.
De post in de binnen brievenbus van het
Dienstencentrum wordt binnen 24 uur
bezorgd!

Dienstencentrum Ulicoten is gesloten van
woensdag 25 december t/m woensdag 1
januari. Wij wensen iedereen alvast fijne
feestdagen en een
voorspoedig
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