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Zaterdag 20 augustus: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 21 augustus: 
Kermis op het Bremerplein. 
Gezelligheid voor jong en oud! Draaimolen, 
zweefmolen, schiettent, springkussen, 
eendjes vissen, schminken en nog veel meer 
voor de jongsten onder ons. Met livemuziek 
op een gezellig terras en natuurlijk ons 
bekende "Ulicoten Bakt".  
 
Maandag 5 september: 
Start van de Rabo 
Clubsupportactie.  
Leden van de Rabobank 
kunnen stemmen op hun 
favoriete club. Hoe meer 
stemmen, hoe groter de 
bijdrage dus maak er aub gebruik van en 
stem op ’t Dorpshuis en het 
Dienstencentrum!   
               -------------------- 
De werkzaamheden aan de trap en lift in de 
Bremerpoort vorderen en we kijken uit naar 
het eindresultaat. Het in gebruik nemen van 
de bovenverdieping gaan we samen met u 
vieren evenals het 40 jarig bestaan  
van ’t Dorpshuis.  
Datum en tijd van deze feestelijke 
gebeurtenis worden in nader bericht bekend 
gemaakt. 
               --------------------                
Zondag 16 oktober 10.30 uur 
oogstdankviering ZLTO afd. Baarle-
Nassau/Ulicoten in H. Bernarduskerk. 
Na de viering samenkomst Bremerpoort. 

 

WORKSHOPS  
 
woensdag 28 september:  
  
 
 
maken, door Margo Verheijen.  
Start 19.30 uur met een kopje koffie of thee. 
Kosten:  €15,- voor alle materialen (inclusief 
ring met gehaakt kleedje). 
Je gaat gegarandeerd naar huis met je eigen  
dromenvanger! Geef op tijd op want  
vol is vol! (betaald is opgegeven)  
 
Woensdag 26 oktober:  
 
 
 
Kleuranalyse door Marion van Alphen. Een 
gezellige en leerzame workshop! 
Je kunt je opgeven bij het Dienstencentrum. 
Kosten zijn € 15,- per deelnemer inclusief 
een kopje koffie of thee. Aanvang 19.30 uur. 
 
Woensdag 30 november:  

of -taart maken.  Aan de 
hand van enkele 
inspirerende 
voorbeelden gaan we 
samen een lekkernij 
voor de vogels maken.   
Kosten €15,- inclusief 
alle materialen en kopje 
koffie of thee. Aanvang 
19.30 uur. 
 
Zondag 11 december:  
Noteer alvast de datum! 
Kersttocht met allerlei kramen en standjes 
door de bebouwde kom van Ulicoten.  
Het is nog vroeg maar aanmelden als 
deelnemer kan al bij het Dienstencentrum, 
telefonisch 013-5196316 of via mail 
info@dienstencentrumulicoten.nl  
Daarbij kunt u aangeven of u gebruik wilt 
maken van een kraam of dat u zelf een 
creatieve oplossing bedenkt om uw 
spulletjes te verkopen.  
 
 

Nieuwsbrief 
Bremerpoort 
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