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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 een heerlijke
Royal High Tea. Kom langs en doe mee!

Biljarttoernooi

Dorpshuis Diekstaal
De biljarters van het dorpshuis hebben op 15 maart
een biljarttoernooi gespeeld tegen de biljarters ‘Net
Mis’ uit Westernieland. Helaas hebben zij grandioos
verloren. Maar de sfeer zat er goed in! Einde dit jaar
komt er een revanche in Pieterburen.

NL Doet

Vrijwilligers aan ’t werk
Tijdens de actiedag van NL Doet op zaterdag 22 maart
is de bosschage aan de westzijde van het dorpshuis
onder handen genomen. De vrijwilligers hebben de
bosjes flink gesnoeid en teruggeknipt. Tot slot nog het
nodige schoffel en harkwerk en toen was het weer
gedaan. Na de verbouwing komt er een tweede actie,
voor de aanplant van nieuwe planten en bloemen.

Inzamelingsactie
oud papier

Bedankt voor uw inzet in 2013
U heeft vorig jaar in Pieterburen en Westernieland
ruim 27,5 ton oud papier ingezameld. Dat heeft voor
beide dorpshuizen een bedrag van € 804 opgebracht.
Hartelijk dank hiervoor.

25-30 mei

AGENDA

vr.11 apr

wo.9 apr

Van dinsdag 25 mei tot en met zondag 30 mei staat
de papiercontainer weer op het Pieterplein. U doet
toch weer mee?
Stamtafel bij Elize Catharina Heerd
Vrijdag 11 april. Aanvang 21.30 uur.
Eetclub bij Elize Catharina Heerd
Woensdag 9 april. Aanvang 18 uur. Ajam Paniki.
Lekker pittige of milde versie.
Acht euro per maaltijd. Graag van te voren aanmelden
bij Annelies Borchert, T 435534 of mail naar
info@dorpshuispieterburen.nl

ma.14 en 28 apr

Koffietijd in Theeschenkerij
Maandag 14 en 28 april. Aanvang 10 uur.
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vr.18 apr

BOUWNIEUWS
betonvloer

stalen kolommen

verdiepingsvloer

NL Geeft
iedere gift is zeer
welkom!

Klaverjasavond in Theeschenkerij
Vrijdag 18 april. Aanvang 20 uur. Inleg € 2. Graag
van te voren aanmelden bij Jan van Kalker, T 528262
of info@dorpshuispieterburen.nl
Beton gestort!
In de laatste week van februari is voor de vloer van
het nieuwe dorpshuis het beton gestort. Met 2 grote
betonwagens werd het aangeleverd, grote pomp erbij,
spuiten en het oppervlak weer uitvlakken. Tot 22 uur
’s avonds zijn de werkers nog in de weer geweest met
het vlinderen (glad maken) van de vloer.
Staalconstructie
Nadat het beton was uitgehard ging het bouwteam
van Mulder begin maart weer verder met de
staalconstructie voor de bovenetage.
Een precisiewerkje van lassen, passen en meten voor
een goede plaatsing van de stalen kolommen.

Verdiepingsvloer
De tweede week van maart zijn op de staalconstructie
de grote dragers geplaatst, waarop het houten skelet
van de vloer is gelegd. Na 1 week werken ligt de
verdiepingsvloer erin en geeft meteen goed zicht op
de hoogtecontouren van de nieuwe Theaterzaal aan de
achterzijde en de Salon aan de voorzijde. Dat belooft
nog wat!
Actie voor vast podium en podiumelementen
Dit weekend is de landelijke actie ‘NL Geeft’ van het
Oranjefonds gestart. Het dorpshuis is een van de 400
lokale doelen, waarvoor geld kan worden ingezameld.
Het dorpshuis vraagt een financiële bijdrage voor een
vast podium en flexibele podiumelementen. Een
podium voor een publiekstrekker zoals het Theater te
Water maar ook dorp 'eigen' activiteiten zoals de
Sinterklaas of de wekelijkse zangrepetitie van de
Waddenwichters. Onze slogan is: "Uw gift biedt ons
ondergrond voor cultuur, samen-zijn en samen-doen!"
Van iedere euro die voor het dorpshuis bijgedragen
wordt, ontvangt het dorpshuis de helft, dus vijftig
cent. De andere helft wordt besteed aan sociale
initiatieven in de provincie Groningen. De actie van het
dorpshuis staat op www.nlgeeft.nl
Wilt u een bijdrage geven aan het Oranjefonds?
Wilt u het dorpshuis steunen? Ga dan naar de website
van het Oranjefonds en maak een bedrag over op de
pagina van het dorpshuis. Welk bedrag je ook kunt
missen, € 5, € 10, € 25, elke bijdrage is welkom!

Sponsors

De realisatie van het dorpshuis en 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.
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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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