Nieuwsbrief, januari 2014
Vierde jaargang, eerste editie
Activiteiten gaan
gewoon door!

Koffietijd in Theeschenkerij
Ondanks de verbouwing gaan de activiteiten van het
dorpshuis gewoon door. De Koffietijd vindt plaats in de
Theeschenkerij van Domies Toen, Hoofdstraat 76.
Iedereen is welkom.

Koffietijd
maandag 3 en 17
februari, 10 uur

Hiernaast een foto van 20 januari. De volgende data
zijn 3 en 17 februari. Aanvang 10 uur.

Eetclub
woensdag 12 feb.
aanvang 18 uur

Eetclub bij Elize Catharina Heerd
De volgende Eetclub vindt plaats op woensdag 12
februari. Aanvang 18 uur.
De kookvrijwilliger is van plan een heerlijke winterse
boerenkoolstamppot te maken. Iedereen kan meeeten. Acht euro per maaltijd. Graag van te voren
aanmelden bij Rita Vegter T 442758, of mail naar
info@dorpshuispieterburen.nl

Klaverjassen
vrijdag 24 januari
aanvang 20 uur

Klaverjasavond in Theeschenkerij
De kaarters komen weer samen op vrijdag 24 januari.
Iedereen kan morgen meespelen in de theeschenkerij
van Domies Toen. Inleg € 2. Graag van te voren
aanmelden bij Jan van Kalker, T 528262.

Papiercontainer
21-26 januari
Leegruimen gebouw

Inzamelingsactie oud papier
De papiercontainer staat nog tot zondag 26 januari op
het Pieterplein te Pieterburen
52 Stoelen te koop
Deze maand wordt het gebouw leeggeruimd voor de
verbouwing. Het grootste deel van de spullen gaat in
de opslag of naar de kringloopwinkel.
Maar de stoelen van de grote zaal zijn te koop.
Vraagprijs € 10,00 per stuk. € 5,00 per stuk als je de
hele partij neemt van 52 stuks. Het zijn zwarte houten
tafelstoelen, met zachte bekleding.
Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met
Anne Marie Smits, T 06 2523 8304.
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Uitnodiging
donderdag 30
januari 19.30 uur

Inspiratiekaravaan bij Elize Catharina Heerd
De inspiratiekaravaan van het Kennisnetwerk Krimp
Noord-Nederland toert door de provincie om
dorpsbewoners energie en inspiratie te geven om nietmedische zorg in hun dorp te regelen. Hierdoor
kunnen ouderen mogelijk (langer) in hun eigen dorp
blijven wonen. Tijdens deze eerste workshop zullen
Tuk Tuk Eenrum, DorpsZorg Ulrum en Dorpshuis
Pieterburen kort iets over hun initiatief vertellen,
waarna het de bedoeling is vooral met de
dorpsbewoners en met elkaar in gesprek te gaan.
Iedereen is welkom.

Contract getekend

Bouwbedrijf Mulder
Bouwbedrijf Mulder uit Nieuwolda gaat de verbouwing
van het dorpshuis uitvoeren. De aannemer start
3 februari met de aanbouw en verbouwing van de
consistorie tot biljartruimte.
Maandag 20 januari is het contract voor de bouw,
installatie en elektriciteit getekend. Hiermee is een
intensieve periode van voorbereiden en uitwerken
afgesloten. Om u een idee te geven: Naast het
contract en de gebruikelijke bouwtekeningen zijn een
constructietekening, een kapplan, plattegronden met
het rioleringstracé, het water- en gastracé, de centrale
verwarming en het vloerverwarmingtracé, het
ventilatietracé en het elektriciteitsplan, overzicht
sanitair, ventilatierapport en een statisch berekeningsoverzicht gemaakt. Pfff. En dat is een dikke stapel
documenten en tekeningen om te ondertekenen.

Even voorstellen….

Livius Juk
Tijdens de voorbereidende werkzaamheden van de
verbouwing is het bestuur ondersteund door Livius
Juk. Hij is 48 jaar en sinds 1995 eigenaar van het
Bouwkundig Bureau Juk in Uithuizen. Hij heeft voor
het bestek een uitvoerige prestatie-omschrijving
opgesteld, bij de gemeente de vergunningen
aangevraagd en de aanbesteding van leveranciers
begeleid. Zijn rol vanaf heden zal zich toespitsen op
de bouwbegeleiding en bouwoverleggen.

Sponsors

De realisatie van het dorpshuis en de negen hotelkamers wordt mede mogelijk gemaakt met bijdragen
van de KNHM, het Scholten Kamminga fonds,
Oranje Fonds, 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
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