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Vrijwilligers gezocht! 
 
We zoeken iemand die op vrijwillige basis 
huiswerkbegeleiding wil geven aan een kind 
op de basisschool. 
 
Bent u of kent u iemand die gebarentaal 
beheerst en dit wil leren aan een mevrouw uit 
Ulicoten? Dan zijn wij op zoek naar u! 
 
Meld je aan bij Dienstencentrum Ulicoten. 
 
Paasbrunch! 
 
Wanneer: Maandag 22 april, 2e Paasdag. 
Waar: in de Bremerpoort 
Wie: voor alle inwoners van Ulicoten. 
Hoe laat: 11 uur tot 13.00 uur 
Aanmelden:  bij het Dienstencentrum  
Kosten: € 5,- p.p. Betaald is opgegeven. 
Gratis: kinderen van de basisschool.  
 
We gaan gezellig met z’n allen genieten van 
een heerlijke paasbrunch! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Young Voices 
 
Zaterdag 13 april komen leden van de Young 
Voices huis aan huis om paaseieren te 
verkopen. 
 

 
Toneelvereniging Ulicoten speelt 
 

Reinaert de Vos  
 
Donderdag 4 april,  
Vrijdag 5 april  
Zaterdag 6 april om 20.30 uur in de 
Bremerpoort. 
Kaartjes voor € 8,- in de voorverkoop bij het 
Dienstencentrum. 
 
Muziekvereniging Ulicoten 
 
Zaterdag 30 maart organiseert 
Muziekvereniging Ulicoten een autowasdag 
van 10.00 uur tot 16.00 uur tussen Ulicoten en 
Baarle, Baarleseweg 32. (bij Susanne en 
René van Meer) 
 
Zaterdag 11 mei ( dag vóór moederdag) 
zullen de leden van Muziekvereniging Ulicoten 
huis aan huis bloemen verkopen. 
 
Zondag 16 juni   
Jaarmarkt in de Bernardusstraat. 
 
Ulivents. 
Donderdag 30 mei Hangijzertoernooi.  
6, 7, 8 en 9 juni Beachweekend.   
Zaterdag 24 augustus organiseert Ulivents 
een dorpsquiz, de Ulikwizz vanaf 14.00 uur. 
Je kunt deelnemen met een groep bestaande 
uit 8 tot 15 personen. Nadere informatie volgt. 
Houdt de FB pagina van Ulivents in de gaten. 
 
Kermis 
Zaterdagavond 24 augustus: Open Dart 
Toernooi. 
Zondag 25 augustus wordt door de 
wielerclubs een “rondje Ulicoten” gereden. 
Zondag 25 augustus: Heel Ulicoten Bakt. 
 
Zaterdag 24 en zondag 25 augustus: is de 
kermis open! 
Verdere informatie volgt. 
 
  

Nieuwsbrief 
Bremerpoort 
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Bedankt dat U langzamer rijdt! 
 
Ongetwijfeld heeft u het mee gekregen. Er is 
inmiddels een actie gaande in samenwerking 
met VVN en een groep betrokken bewonders 
‘Bedankt dat U langzamer rijdt!’ in de 
Dorpsstraat. Met stickers, posters, borden en 
spandoeken zullen weggebruikers gewezen 
worden op hun snelheid. Hiervoor is een 0-
meting gaande wat een belangrijk 
uitgaanspunt is voor het slagen van deze 
actie. Uiteraard begint een veiligere 
Dorpsstraat ook bij ons zelf.  
 
Hoe hard rijdt U eigenlijk in onze 
Dorpsstraat? 
 
Het parkeer beleid en gedrag is ook 
besproken met VVN maar er is in deze een 
prioriteit gesteld aan het aanpakken van de 
snelheid door middel van een actie  
 
Bouwen en Wonen 
 
Het plan Maaijkant is in volle gang. Het belooft 
een mooi project te worden. Er geldt nog 
steeds dat geïntereseerden zich aan kunnen 
melden bij bramkeijsers@abg.nl. Mocht U zelf 
niet kunnen mailen of bent U niet in staat 
contact te zoeken. Ga dan langs bij het 
dienstencentrum. Daar staan ze voor U klaar 
om U verder te helpen. 
 
Over dit project zal binnenkort een verkoop 
brochure verschijnen. Hierin zullen 6 kavels te 
koop aangeboden worden voor het bouwen 
van een eigen woning. Van Gisbergen gaat 5 
eengezins woningen realiseren en heeft ook 2 
levensloopbestendige woningen in de 
planning momenteel. Hierover gaat U 
binnenkort dus meer horen. 
 
Het wordt steeds duidelijker dat de woning 
markt vast loopt in de kleine kernen voor 
bepaalde groepen. We hebben hierover een 
bijeenkomst bij gewoond en daar kwamen een 
aantal dingen naar voren die een oplossing 
zouden kunnen bieden. Deze zullen ook 
onderzocht gaan worden. 

 
1. Plattelands woningen transformeren door 
meerdere woonsituaties onder 1 dak toe te 
laten (denk aan starters/senioren 
2. VAB (vrijkomende agrarische 
bebouwingen) omschakelen naar kleinschalig 
zakelijk gebruik 
3. Op tijd inschrijven bij woningcorporatie 
Leystromen! Op het moment dat je het nodig 
hebt is het vaak te laat! 
 

 
Harende Boer 
 
Er is al vaak gesproken over het kunstwerk 
‘De Harende Boer’. Gezien de staat van het 
beeld is er een flinke ingreep nodig om het 
beeld te herstellen. Doordat het kunstwerk 
geschonken is aan de gemeenschap is het 
beeld daarmee formeel eigendom van de 
gemeenschap. Er zal moeten worden 
nagegaan of het beeld te repareren is en als 
dat niet het geval is rijst de vraag of men het 
beeld wil behouden. 
 
Dorpspraatje 
 
Nu we enige tijd aan de slag zijn met de 
Dorpsraad wordt het steeds duidelijker dat het 
belangrijk is om in contact te blijven met de 
mensen. Hierdoor is het idee ontstaan om een 
‘Dorpspraatje’ te gaan organiseren 4 tot 6 
keer per jaar. Daarin willen we 1 of 2 
onderwerpen echt uitgebreid bespreken. Om 
de start te maken zijn er momenteel al 2 
onderwerpen waar we mee willen starten. 
Uiteraard staan we open voor suggesties voor 
de toekomstige gesprekken welke U ten alle 
tijden in de bus kunt doen bij de Bremerpoort. 
 
Alle deze onderwerpen en nog meer zijn na te 
lezen op onze site www.dorpsraadulicoten.nl
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