Nieuwsbrief
Bremerpoort

Dinsdag 20 november:
startbijeenkomst Besturen van
Vrijwilligersorganisaties. Zie bijlage.
Woensdag 21 november:
Vraagt u zich wel eens af wat de gemeente
doet voor uw dorp? Dan nodigen wij u uit
om aan te schuiven bij het dorpsgesprek in
de Bremerpoort. De Dorpsraad Ulicoten is
nauw betrokken bij de voorbereidingen. De
Dorpsraad krijgt op 21 november de
gelegenheid om iedereen bij te praten over
acties die de Dorpsraad heeft ondernomen
rondom het onderwerp “snelheid van het
verkeer in de dorpsstraat”.
Zaterdag 25 november:
Intocht Sinterklaas:
Verzamelen 10.20u, vertrek
10.30u bij de Bremerpoort. Kosten €1,00
p.p./kind te voldoen aan de ingang. Meer
informatie via FB: Oranje Comite Ulicoten of
mail naar esthervdabbeelen@hotmail.com
Vrijdag 7 december:
Fotowedstrijd vrijwilligers.Ben je vrijwilliger
of heb je iets met vrijwilligerswerk? Stuur
jouw mooiste, pakkendste en meest
toepasselijke foto van jouw/jullie
vrijwilligerswerk vóór 23 november naar
info@dienstencentrumulicoten.nl. of naar
evelinebeemster@contoudetwern.nl.
Vanaf 7 december zijn de 30 beste foto’s te
zien in het CCB en worden de winnaars
bekend gemaakt. Meer informatie via
www.vrijwilligerspuntbaarle.nl of bij
Dienstencentrum Ulicoten.
Woensdag 12 december:
Mantelzorgcafé.
Creatieve kerstbijeenkomst in de
Bremerpoort van 19.30- 21.30 uur.
Aanmelden noodzakelijk ( via
Dienstencentrum Ulicoten).

Zaterdag 15 december.
Van 16.00 uur tot 20.00 uur is de kerstmarkt
in de Bremerpoort. Er is een grote diversiteit
aan kramen, van leuke cadeautjes tot
heerlijke versnaperingen. Ook voor de
kinderen is er genoeg te doen. Uiteraard
mag de live muziek verzorgd door de Young
Voices niet ontbreken. Er is voldoende
parkeergelegenheid en de toegang is gratis!
Zaterdag 15
december:
Ice koud!
Vrijdag 21
december:
Geen inloopochtend.
Om 11.00 uur is de
kerstviering van de
KBO in de aula van
de Bremerpoort.
St. Bevordering Gezondheid Ulicoten:
Er start een nieuwe cursus reanimatie in het
voorjaar van 2019 in de Bremerpoort te
Ulicoten.
U kunt zich vóór 1 januari 2019 opgeven bij
het Dienstencentrum via de intekenlijst.
Woning in Zicht
( Leijstromen)
Dienstencentrum Ulicoten
kan u helpen bij het inschrijven bij Woning
in Zicht. U wordt op de hoogte gehouden
over vrijkomende woningen die passen bij
uw woonwensen. We helpen u ook bij het
reageren op een woning indien nodig.
Zijn er meer belangstellenden voor een
woning die voldoen aan alle criteria, dan
wordt de woning aangeboden, aan de
woningzoekende met de langste inschrijftijd.
U bouwt inschrijftijd op vanaf de datum van
uw inschrijving als woningzoekende. Het is
dus belangrijk om op tijd in te schrijven!
Vrijwilligers gezocht!
Heb je een uurtje over? Wil je graag iets
betekenen voor de gemeenschap of voor je
medemens? Wil je je oriënteren op
vrijwilligerswerk? Kom eens vrijblijvend
langs bij Dienstencentrum Ulicoten of
Vrijwilligerspunt Baarle!
Waarom moeilijk doen als het samen
kan!
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De Dorpsraad is sinds november 2017 na een lange aanloop dan van start.
Na de avond van de presentatie waar we al inbreng van de mensen op hebben kunnen
halen is daarna het eerste doel informatie ophalen bij verschillende verenigingen en
besturen in het dorp om te bekijken of we wat voor elkaar kunnen betekenen. Hierin zijn
we al in gesprek geweest met verschillende partijen zoal school, kerkbestuur, KBO,
dorpshuis, dienstencentrum.
Na een goed overleg met het dienstencentrum hebben we afgesproken dat wij als
dorpsraad de mogelijkheid krijgen om via hun nieuwsbrief te informeren/communiceren.
Dank daarvoor!
In de tussentijd zijn we ook aan de slag geweest met de politieke avond ivm de
verkiezingen wat een succes is geweest.
Daarnaast zijn er nog een aantal zaken die lopen. O.a. het verbeteren van onze
communicatie, verkeersveiligheid, toekomstvisie, uitstraling van het dorp (is het u al
opgevallen dat er bloemen aan de lantarenpaal hangen?), duurzamer maken en behoud
van het sportpark en natuurlijk de bouwplannen op de maaijkant

Bouwplannen Maaijkant fase 2
De plannen voor de nieuwbouw maaijkant fase 2 lopen allemaal volgens planning. De
verkoop zal eind dit jaar/ begin volgend jaar van start gaan. Er was behoorlijk wat animo
en het belooft een mooi project te worden. Nu is het ons wel opgevallen dat er weinig tot
geen ouderen hun woonbehoefte kenbaar hebben gemaakt. Er zijn geluiden dat er wel
behoefte zou zijn aan een patio/bejaarde woning dus gaan we er ons als dorpsraad dan
ook in verdiepen om na te gaan of deze doelgroep misschien niet bereikt is tijdens het
informeren over de plannen. We zullen hierover ook met de KBO in gesprek gaan.
Heeft u nog iets te melden of hebt u ideeën? De Brievenbus in de Bremerpoort is
hiervoor dus gebruik hem gerust! PS: vermeld wel even uw naam zodat we kunnen
terugkoppelen wat we met uw inbreng doen.
Graag zien wij U terug op de avond van het dorpsgesprek
op 21 november om 19:15. Tot dan!!
Namens de dorpsraad,
Monique Willemse, Marie-José Geerts, Hans Bettonviel, Gert Koijen en Karel Geerts.
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