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Dorpshuis
activiteiten

Tweede seizoen 2013
Wat vliegt toch de tijd. Het activiteitenprogramma van
het dorpshuis draait alweer twee maanden op volle
toeren.
En hoe! Tijdens het grote weekend van ALTIED AAN T
WAD werd er voor 200 bewoners en oud-bewoners
een heerlijke lunch geserveerd en het was er nog veel
drukker tijdens de stamtoafel met leuke gasten van
toen. Wat een gezelligheid en wat een sfeer.
Aanstaande vrijdag, 1 november gaan de deuren weer
open voor de maandelijkse STAMTAFEL van het
dorpshuis. Buiten is het koud en donker en misschien
wel stormachtig. Maar laat je daardoor niet voor de
gek houden want binnen is het heerlijk warm en
sfeervol. Half tien begint het. Graag ontvangen wij
ook leuke ideeën om de ontmoetingsavond van vrijdag
6 december een speciale sinterklaastintje te geven.
De EETCLUB komt deze maand bij elkaar op woensdag
13 november. Er staat een heerlijke KIP KERRIE op
het menu. Graag van te voren aanmelden bij Rita
Vegter, T 442758.
En vind je het leuk om een keer te komen kaarten?
Doe dan vrijdag 15 november om 20 uur mee met de
KLAVERJASAVOND. De inleg is maar € 2.

Speciale
activiteiten

Sinterklaas 23 november
Hebben jullie het al gehoord? Sinterklaas komt
zaterdag
23 november met zijn Pieten naar Pieterburen.
Organisatie: Dorpsbelangen Pieterburen
Ga dus gauw aan de slag om mooie tekeningen te
kleuren en leuke surprises te knutselen.
Kerstkransen maken 12 december
In navolging van de leuke avond vorig jaar staat dit
jaar ook een kerstactiviteit op het programma.
Op woensdag 12 december kunt u meedoen met de
workshop kerstkransen maken. Voor het groen en de
materialen wordt gezorgd. Anneke Poelma zal ons
begeleiden. Nadere informatie wordt nog verspreid.

Verenigingsnieuws

Waddenwichter
De Waddenwichter vieren deze maand hun 15-jarig
bestaan. Gefeliciteerd kanjers!
In het dorpshuis van Westernieland wordt op 16
november om 20 uur een jubileumconcert gegeven.

Oud papier

Inzamelingsactie 27 t/m 30 november
U kunt tijdens deze actiedagen al uw oud papier kwijt
helemaal achter in de hoek op het Pieterplein naast de
zeehondencrèche.
De opbrengst wordt verdeeld onder de dorpshuizen
van Pieterburen en Westernieland.

Financiering
dorpshuis rond

Fondsen en subsidies
December 2010 is een groep dorpsbewoners voor het
eerst bij elkaar gekomen om te bespreken hoe ze de
oude kerk aan de Hoofdstraat 105 voor het dorp
zouden kunnen behouden. Een initiatief waaruit een
groot project voortgekomen. Wie had toen kunnen
bedenken dat 2,5 jaar later al het geld nodig voor de
aankoop en verbouwing via fondsenwerving en
subsidies bij elkaar verzameld zou zijn?
De stichting heeft eerst in juni de kerk kunnen kopen.
Toen was ook bekend dat de financiering voor de
verbouwing van de biljartruimte rond was. Maar
daarna is er nog meer geld ingezameld.
Zoveel meer, dat thans het volledige project kan
worden uitgevoerd! Een volwaardig dorpshuis op de
benedenetage en verhuur van 9 hotelkamers op de
bovenetage. Dit alles 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.

Bouwnieuws

Vergunning verleend
De gemeente heeft deze maand de vergunning
verleend voor het verbouwen van de consistorie tot
biljartruimte. Maar helaas, de spade zit nog niet in de
grond en de troffel hangt nog naast de cementbak.
De voorbereidingen vragen namelijk meer werk dan
verwacht. Graag uw geduld en uw begrip.

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

