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Dorpshuis weer open
Het dorpshuis opent op 1 september weer zijn deuren. Na een maandenlange pauze i.v.m. de
Corona sluiting gaan de meeste activiteiten ook weer van start. Helaas geldt dat niet voor de
zangrepetities van De Waddenwichter en Zingen op maandag. Deze worden voorlopig nog
opgeschort.
Corona protocol
Voor alle gasten van het dorpshuis geldt ons Corona protocol (volledige tekst staat gepubliceerd
op de website). Indien jullie ziekteverschijnselen hebben, dan vragen wij jullie thuis te blijven en
niet te komen. Toegang tot de activiteiten gaat via aanmelding of via inschrijving bij binnenkomst.
Ook is er de verplichte gezondheidscheck bij opgave of binnenkomst. Het bestuur draagt zorg
voor extra hygiëne maatregelen en extra schoonmaak van sanitair, contactoppervlakken en
aanraakpunten. Er geldt binnen het Dorpshuis een eenrichtingsverkeer. Er is met pijlen een
looproute aangegeven die gevolgd moet worden.De routing loopt vanaf de hoofdingang door het
halletje aan de voorzijde naar de kleine en grote zaal. Bezoekers moeten het dorpshuis verlaten
via de zijuitgang, dat is de deur naar buiten in het halletje van de toiletten tussen de grote zaal en
biljartzaal.
Op het terrein van het dorpshuis, binnen en buiten, geldt 1,5 meter afstand houden. De zitjes
worden hierop ingericht en mogen niet worden verplaatst. Bij binnenkomst s.v.p. handen wassen
of handgel gebruiken. Jassen niet aan de kapstok hangen maar aan de eigen stoel. Betaal zoveel
mogelijk contactloos met pinpas.
De richtlijnen zoals door ons opgesteld moeten door vaste en tijdelijke gebruikers van het
dorpshuis worden nageleefd. Bij verhuur van (zaal)ruimte is naleving van het Corona protocol een
verantwoordelijkheid van huurder.

Oproep: Hulp gevraagd
Wij zijn op zoek naar (nieuwe) vrijwilligers voor 'vaste klussen'.
B.v. koken, vaatwasser ruimen, papiercontainer, plein
onkruidvrij, tuin. Een of twee uurtjes per week of maand maakt
voor ons al een groot verschil.
Wij kunnen jouw hulp echt goed gebruiken!
https://stichting-dorpshuis-pieterburen.email-provider.nl/web/lh8suejdcg/wpwtftzi5z
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Annelies Borchert, Hanny Hiddema, Rita Vegter en Chris
Baarveld (bestuur dorpshuis).
Wij geven graag meer informatie. Kom gerust langs. Je kunt ook
bellen T(06) 53884073 of mailen.

Deze maand in de schijnwerpers
Kast opgepimpt!
Het bestuur bedankt Hans
Barends en Lyda Kraan voor
het restauratie- en verfwerk
van de oude ladenkast.
Prachtig pronkstuk geworden. Top!

Muzikale lunch
zondag 27 september

Ter gelegenheid van Burendag 2020 biedt het
Dorpshuis op zondag 26 september een
lunchbuffet aan. Dorpsbewoners en vaste
gasten van de activiteiten van het Dorpshuis
zijn van harte welkom.

Nieuw seizoen Muziekcafé
zondag 27 september

Het is verplicht om je voor het buffet van te
voren aan te melden. Dit kan tot woensdag 23
september. Telefoon 442758 of via mail

Cultureel podium met live muziek, van 15 tot
18 uur. Info artiesten T(06) 54793716.

De lunch is gratis en er wordt met
tussenpozen muziek gespeeld.

Bezoekers moeten zich bij binnenkomst
registreren met naam en telefoonnummer.
Ook worden enkele gezondheidsvragen
gesteld. Indien er klachten zijn betreffende

Oudpapier inzameling,
'vaste' container Pieterplein
Papier s.v.p. aanleveren in

verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn,
moeilijk ademen, koorts wordt er geen
toegang verleend.

dozen en van achteren naar
voren opstapelen.

Wat te doen in SEPTEMBER?
7 sept
maandag

Kof etijd en bibliotheek, aanvang 10 uur
Ontmoeting en (luister-)boeken. Kof e met wat lekkers.

9 sept

Eetsalon, aanvang 18 uur
2e woensdag v.d. maand. Huiskamermenu, 3 gangen €10 p.p.

woensdag

Opgave voor ma. 7 sept. bij Rita, T442758

https://stichting-dorpshuis-pieterburen.email-provider.nl/web/lh8suejdcg/wpwtftzi5z
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15 sept
dinsdag

Warm eten, aanvang 12 uur
3e dinsdag v.d. maand. Middagmaal en toetje. €8 p.p.
Opgave voor ma. 14 sept. bij Rita, T442758
Kof etijd en bibliotheek, aanvang 10 uur
Ontmoeting en (luister-)boeken. Kof e met wat lekkers.

21 sept
maandag

Muzikale lunch, aanvang 13 uur
Gratis buffet voor dorpsbewoners en vaste gasten dorpshuis!

27 sept
zondag

Opgave (verplicht) voor wo. 23 sept.
T442758 of via mail

27 sept
zondag

Muziekcafé, aanvang 15 uur
Cultureel podium, live muziek, gratis entree
Info artiesten T(06)54793716

Wekelijks op donderdag

Biljartclub Dicht Bie Diek
Donderdags, 19 uur. Info bij Piet Witteveen

Dorpshuis Pieterburen

Wordt ook vrijwilliger!

Hoofdstraat 105
9968 AC Pieterburen

www.dorpshuispieterburen.nl
info@dorpshuispieterburen.nl

Klik hier als u zich wilt aanmelden voor de nieuwsbrieven van het dorpshuis

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u info@dorpshuispieterburen.nl
toe aan uw adresboek.

https://stichting-dorpshuis-pieterburen.email-provider.nl/web/lh8suejdcg/wpwtftzi5z
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