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Donderdag 

12 jan. 2012 

Dorpsavond 

Alle inwoners van Pieterburen en Broek zijn 

opnieuw uitgenodigd voor een dorpsavond 

over de realisatie van een eigen dorpshuis.  

Tijdens de eerste avond in juli van het jaar 2011 zijn 

vele creatieve ideeën ingebracht. Op deze 2de avond 

wordt besproken wat de stand van zaken nu is en 

wat het komende half jaar op het programma staat. 

Ook is het de gelegenheid om te laten weten welke 

activiteiten u het meest aanspreken. Kom dus ook 

en denk mee, doe mee. 

 

 

Donderdag  

26 jan. 2012 

Theater  

 
Kaarten  
€ 12,00 p.p.  
 
Aanvang  
20:00 uur 
 
Kassa open  
19:30 uur 

Toneelgezelschap Theater te Water komt naar 

Pieterburen met de voorstelling 

‘Luchtkastelen’.  

Een absurde voorstelling waarin geld een hoofdrol 

speelt en zelfs de liefde dreigt te verzuipen in het 

slijk der aarde. Waarin president-directeur 

Scheppema om een gouden idee vraagt en 

vervolgens de waanzin toeslaat. Waarin jacht wordt 

gemaakt op groot wild, groot geld en op elkaar. 

Waarin een indiaan wijze woorden spreekt en een 

koe troost brengt. Een voorstelling over een bedrijf, 

een ambitie en een idee. Over geluk dat in hele 

grote dingen zit. Over bouwen op drijfzand: 

luchtkastelen. 

Wil je zeker zijn van een plaats, reserveer dan 

vandaag nog via info@dorpshuispieterburen.nl, of 

tel. (0595) 528328. Onder vermelding van naam, 

telefoonnummer en het aantal kaarten. Wees er snel 

bij want vol = vol.  

 

 

Stichting 

opgericht 

Eind november heeft de kerngroep bij notaris 

Greven de stichting Dorpshuis Pieterburen 

opgericht. Een stichting zonder winstoogmerk. 

Het doel van de stichting is het oprichten, 

instandhouden, exploiteren en onderhouden van het 

gebouw aan de Hoofdstraat 105 als dorpshuis. De 

leden van de kerngroep vormen tevens het bestuur 

van de nieuwe stichting. Inmiddels zijn met deze 

rechtsvorm ook al verschillende benodigde 

vergunningen aangevraagd.  

 

 

Fijne 

feestdagen! 

Alle dorpsbewoners prettige kerstdagen en  

een gelukkig en vooral ook gezond 2012 

gewenst!  

 

 
Geïnteresseerd? Ga naar de website www.dorpshuispieterburen.nl. U kunt zich daar in- en uitschrijven voor de 
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