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Tweede jaargang, tweede editie. Beste weergave berichtenopmaak in origineel HTML
Dorpsavond
3 juli

Het gaat door!
Tijdens de dorpsavond van dinsdag 3 juli zijn
door het stichtingsbestuur de toekomstplannen
voor het dorpshuis nader gepresenteerd.
Annelies Borchert lichtte aan de hand van
afbeeldingen en tekeningen het ontwerp toe.
Het komt neer op een dorpshuisfunctie op de
begane grond en en een commerciële functie
op een aan te brengen verdieping in het
dorpshuis. Op deze verdieping worden negen
hotelkamers gerealiseerd en verhuurd aan een
recreatie-ondernemer. Gemikt wordt op
natuur- en cultuurtoerisme. De gasten kunnen
de kamers via een buiteningang bereiken.
Erwin van Iwaarden uit Pieterburen heeft voor
het ontwerp de tekeningen en plattegronden
gemaakt. Ook hebben drie
architectuurstudenten van de Hanze
Hogeschool Groningen belangrijke bijdragen
geleverd voor de technische uitwerkingen van
het projectplan. Zij zijn inmiddels met een 7,5
(afgerond een 8!) op het onderwerp
afgestudeerd.
De laatste maanden is ook al over het project
gesproken met overheden,
investeringsmaatschappijen en fondsen. Het
projectplan is qua opzet en haalbaarheid zeer
goed ontvangen. Zodanig goed zelfs, dat het
bestuur besloten heeft daadwerkelijk aan de
gang te gaan met de uitvoering. Nog dit najaar
wordt gestart met de aankoop en verbouwing
van het pand.
De aanwezigen waren blij verrast dat er zulke
vorderingen gemaakt zijn en het bestuur kon
aan het einde van de avond rekenen op de
inzet van nieuwe vrijwilligers. De begeleider
van de bijeenkomst, Wim Koeneman, sloot de
avond af met de woorden “het gaat door!”.

Projectplan

Realisatie van het dorpshuis
Het projectplan is klaar. De reacties erop zijn
zeer positief. U kunt de dia's van de presentatie
zelf bekijken in het fotoalbum van de website.

Activiteiten

Geslaagd eerste seizoen
Enthousiast hebben de dorpsbewoners tijdens de
vorige dorpsavond besloten de deuren van het
dorpshuis per 1 maart te openen. En dat hebben
we geweten. Pieterburen is een stoere biljartvereniging en een hippe breiclub rijker. De
Waddenwichter waren ook weer elke donderdag
actief. Bijzondere activiteiten zijn geweest het
neutn schaitn, aaier vaarven en de schitterende
showavond van Pieterburen got Talent! En dat
allemaal nog naast de 'gewone' activiteiten van
Koffietijd, Eetclub, Stamtafel en Klaverjasavond.

Zomerstop
tot 1
september

Nieuw seizoen vanaf 1 september
We zien u graag weer terug bij de activiteiten na
de vakantieperiode.
Ga naar de website www.dorpshuispieterburen.nl. U kunt zich daar in- en uitschrijven voor de nieuwsbrief.
Of mail rechtstreeks naar info@dorpshuispieterburen.nl

