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Welcome to our summer students
This year there will be two summer students. Please welcome Sara and Laura.
Ukrainian Arts Boutique new arrivals
A good selection of new Ukrainian blouses from Ukraine now available in our boutique.
Please visit the Centre.
July Food Workshops
It is time to stock our freezers with cabbage.
Tentative dates for cabbage scalding will be Friday, July 6, 13 & 27. Starting at about 10 a.m. helpers
are needed to cut and package the leaves.
Potato prep will be on Monday, July 9 & 23. Starting at about 9:30 a.m. helpers will be needed to form
potato balls. Pyrohy/varenyky will be made on Tuesday, July 10 & 24
Holubtsi will be made on Tuesday, July 17.
Lunch will be provided. Look forward to seeing you!
.
Thursday, July 19 – 11:30 a.m. Blueberry Garden Party
This year will be our 31st Annual Blueberry Garden Party. We will be serving blueberry food items
including pyrohy, nalysnyky and tarts.
Fresh pyrohy and holubtsi will be available to eat in and a bbq. Pre-packaged pyrohy & holubtsi will be
available to take home.
There will be light entertainment. Please join us for a fun filled afternoon!
Donations
The Centre recently received generous donations from the estates of the late Ilene Rehaluk and Peter
Samborski. The Ukrainian Rhapsodia Choir also presented a cheque to our Executive Director Anna
Johnston.
Thank you for these generous gifts.
Congregate Dining
The Congregate Dining program is subsidized by the Supportive Housing Program.
A reminder to participants, please reserve your space at least 24 hours in advance. By doing so will
help with planning and prep.
Suggestions for meals are welcome – please see Linda.
УВАГА НОВІ ТОВАРИ!
Вишиті сорочки, обруси на стіл, коралі з України можна придбати в нашому українському бутіку
ВІТАЄМО СТУДЕНТІВ.
Вітаємо студентів Сару і Лору що будуть працювати в Українськом Центрі цього літа.
ЗАГОТОВКА ХАРЧІВ В ЛИПНІ. ПОТРІБНА ПОМІЧ !
Потрібна допомога для розрізки і упаковки листків капусти о 10:00 ранку в П`ятницю 06,13 і
27липня.
Картопля - в Понеділок, 09 і 23 липня в 9:30 ранку.
В вівторок, 10 і 24 липня- вареники., Голубці-вівторок, 17 липня.
Обідня перекуска. Сподіваємось на Вашу поміч.
Будь ласка, приходьте допомогти - ми завжди раді і вдячні Вам.
СВ`ЯТО ЧОРНИЦІ -ЧЕТВЕР 19 ЛИПНЯ-11:30 РАНКУ
Цього року Український Центр Сеньорів св`яткує 31 річницю Св’ята Чорниці.
Ви зможите поласувати смачні вареники,налисники і випічку приготовлену з чорниці а також
придбати зі собою на виніс наші класичні картопляні з сиром вареники та голубці.
Будь ласка, приєднуйтесь до нас і приємно проведіть свій час.
ПОЖЕРТВИ
Український Центр висловлює щиру подяку за щедру пожертву зі спадщини Айлін Регалюк та
Петра Самборського.
А також Українському Хору Рапсодія за їхню доброзичливу фінансову підтримку.
СМАЧНІ ДОМАШНІ ОБІДИ.
Нагадуємо,що кожного Вівторка-легка перекуска, Середа зупа і канапка, Четвер-повний обід.
Просимо резервувати місця 24 години на перед.
Якщо у Вас є пропозиції що до зміни в меню просимо повідомити Лінду.
PLEASE REMEMBER TO RENEW YOUR MEMBERSHIPS
CHECK THE CALENDAR FOR EVENTS

