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Nieuwsbrief, april 2014 

Vierde jaargang, vierde editie 

 
Eerste steenlegging 

                   

Unieke dag voor het dorpshuis 

Maandag 7 april, gaat de boeken in als de dag van de 

eerstesteenlegging van de uitbouw van het dorpshuis. 

Een bonte mix van bestuurders, biljarters en 

bouwvakkers had zich in de vroege ochtenduren 

verzameld op de oude parkeerplaats van Pieterburen. 

Annelies Borchert, de voorzitter van het bestuur, nam 

onder het kritische oog van het bouwteam van Mulder 

de troffel ter hand. Zij verrichte op symbolische wijze 

deze gedenkwaardige bouwactiviteit. De bijeenkomst 

werd daarna feestelijk afgesloten met een heerlijke 

kop koffie en gebak in de Elize Catharina Heerd. 

 

 

NL Geeft  

          

 

 

 

 

        Stand € 297,50 

Actie voor podium(elementen) 

Een podium voor het dorpshuis is een van de 400 

lokale doelen, waarvoor bij het Oranjefonds geld kan 

worden ingezameld. Onze slogan is: "Uw gift biedt ons 

ondergrond voor cultuur, samen-zijn en samen-doen!" 

De actie loopt tot 1 juni en staat op www.nlgeeft.nl  

 

Iedere gift is welkom. Dat kan via de website van het 

Oranjefonds op de pagina van het dorpshuis.  

Of via ons bankrekeningnr. NL 19 TRIO 0197 7907 47, 

tnv. Dorpshuis Pieterburen, o.v.v. donatie podium.    

 
 

Stoeptekenen 

Fietsversieren 

Royal High Tea 

 

                  za.26 apr 

                 

                    

Koningsdag zaterdag 26 april 

Evenals vorig jaar organiseert het dorpshuis weer 

leuke activiteiten voor jong en oud.  

 

Vanaf 14 uur is iedereen welkom.  

 

Stoeptekenen, fietsversieren en fietstocht over de 

parkeerplaats en een heerlijke Royal High Tea.  

Kom langs en doe mee!  

 

 

AGENDA      vr.2 mei Stamtafel bij Elize Catharina Heerd 

Vrijdag 2 mei. Aanvang 21.30 uur. 
 

                wo.14 mei Eetclub bij Elize Catharina Heerd 

Woensdag 14 mei. Aanvang 18 uur.   

 

Acht euro per maaltijd. Graag van te voren aanmelden 

bij Rita vegter, T 442758 of mail naar 

info@dorpshuispieterburen.nl  

 

     ma.12 mei 

ma.26 mei 

Koffietijd in Theeschenkerij 

Maandag 12 en 26 mei. Aanvang 10 uur.  
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vr.18 apr 

vr.16 mei 

 

Klaverjasavond in Theeschenkerij 

Vrijdag 18 april en vrijdag 16 mei. Aanvang 20 uur.  

Inleg € 2. Graag van te voren aanmelden bij Jan van 

Kalker, T 528262 of info@dorpshuispieterburen.nl  

 
BOUWNIEUWS 

 

              bovenetage 

Timmerwerk regelwanden 

In de eerste week van april hebben de bouwers alle 

regelwanden op de bovenverdieping gesteld en 

getimmerd. Een secuur werkje van passen, meten, 

zagen, stellen en vastmaken. Het eindresultaat geeft 

een prachtig beeld van horizontale en verticale lijnen.  

 

 
 

biljartruimte 

 

 

Metselwerk en opbouw achterwand  

De tweede week van april was de week van de 

eerstesteenlegging. De bouwvakkers hebben 

vervolgens de ondermuur professioneel opgebouwd  

en de wanden verder klaargezet. Het driedimensionale 

vlak dat daarmee is ontstaan, spreekt meteen meer 

tot de verbeelding dan de tot dan toe bekende 

tekeningen op papier.   

 

 

Even voorstellen Jeroen en zijn bouwteam 

De voorman Jeroen Diephuis woont in Eenrum. Hij is 

vijf jaar werkzaam bij bouwbedrijf Mulder. Hij is als 

werkvoorbereider en uitvoerder verantwoordelijk voor 

het kleine calculatiewerk, het plannen van het werk, 

het nodige regelwerk en maakt de afspraken met de 

onderaannemers. Zijn bouwers zijn een hecht team, 

allemaal woonachtig in de provincie Groningen.  

Foto v.l.n.r.: Herman Halm, Johan Weterings,  

Geert Geerts, Willem de Groot en Jeroen Diephuis 

 

 

Sponsors  De realisatie van het dorpshuis en negen hotelkamers 

wordt mede mogelijk gemaakt met bijdragen van de 

KNHM, het Scholten Kamminga fonds, Oranje Fonds, 

NAM, Skanfonds, Stichting Doen, VSB fonds, 

Gemeente De Marne, Leader, Provincie Groningen en 

Waddenfonds. 

 
 

Geïnteresseerd? Ga naar de website www.dorpshuispieterburen.nl.  

U kunt zich daar in- en uitschrijven voor de 

nieuwsbrief. Of mail rechtstreeks naar 

info@dorpshuispieterburen.nl 

 

  

 


