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Kitchen is back in full operation
Tuesday, July 9, in preparation for the Blueberry Garden Party we will be making holubtsi.
Monday July 15, potato prep and making blueberry pyrohy.
Tuesday, July 16 making pyrohy.
If you can help, please do. Refreshments and lunch will be provided.
Summer Barbeques – Wednesdays in July – 11:30 to 1pm
Plans are underway for our summer barbeques on Wednesdays during the month of July. We
will alternate serving Ukie burgers & Ukie sausages, borsch and dessert. The cost is $5 per
person.
Thursday July 18 – Blueberry Garden Party 11:30 a.m. to 1:30 p.m.
Everyone is encouraged to join us as we celebrate the jewel of northern Ontario the blueberry.
A variety of blueberry items including shortcake and crepes as well as pyrohy, holubtsi and
bbq will be available. Light entertainment too!
Thank you volunteers
Thank you to all our volunteers who helped at recent events; the spring yard sale, garden
staining, and the All-you-can-eat Pyrohy Fundraiser.
The yard sale raised $1,204.90 thank you to everyone who donated items and supported this
event. The All-you-can-eat Pyrohy Fundraiser raised $2,986. Thank you to everyone who
helped prepare for this event, to all the volunteers on event day and to everyone who
supported our community event.

КУХНЯ В РОБОЧОМУ СТАНІ. ПОТРІБНА ДОПОМОГА !
Підготовка до «Чорничного фестивалю»
Голубці – Понеділок, 09 липня .
Картопля та вареники з чорниці - Понеділок 15 липня .
Вареники – Вівторок,16 липня.
Обідня перекуска. Будь ласка, приходьте допомогти - ми завжди раді і вдячні за вашу
поміч.
Літні барбекю – що середи з 11:30 до 1:00пп .
Запрошуємо всіх на наші барбекю обіди, які ми плануємо робити що середи протягом
місяця липня.
В меню смачні Юкі гамбургери, ковбаски, борщ та солодощі. Ціна $5.00 від особи.

Четвер 18 Липня з 11:30 до 1:30 – Свято Чорниці.
Запрошуємо всіх прийти і разом з нами відсвяткувати Свято Перлини Північного Онтаріо
– Чорниці. Ви зможете придбати різні солодощі приготовлені з чорниці а також наші
традиційні вареники та голубці. Приходьте і приємно проведіть свій час.
Подяка
Щиросердечно дякуємо всім волонтерам за вашу відданість та невтомну працю. Завдяки
вашій допомозі і жертовності нам вдалося провести декілька заходів а зокрема: весняну
розпродажу речей де заробили $ 1,204.00 а також скільки зможете з’їсти вареничний
обід де заробили 2,986.00 на підтримку програм і послуг для наших сеньйорів.
ДЯКУЄМО!!!!

PLEASE REMEMBER TO RENEW YOUR MEMBERSHIPS

