Nieuwsbrief, maart 2018
Achtste jaargang, derde editie
Informatie- en
brainstormavond
Vrijdag 23 maart
20 uur

Project Duurzaam (Onder) Dak
Vrijdag 23 maart houden we een informatieavond over
de plannen om dit najaar het gebouw van het
dorpshuis verder te verduurzamen. De werken van het
project Duurzaam Onder Dak bestaan uit
onderhoudsmaatregelen (dakrenovatie, aanpak zink,
goten en ventilatiewerk) en
duurzaamheidsmaatregelen (spouwmuurisolatie,
warmtepomp en extra zonnepanelen). Door te
investeren in de warmtepomp kan de gasketel van het
dorpshuis de deur uit. De zonnepanelen compenseren
de extra energie, die nodig is om de warmtepomp te
laten draaien.
De avond begint om 20 uur. Iedereen is van harte
uitgenodigd om te komen. Na het presenteren van de
plannen houden we een brainstorm over de toekomst
van het dorpshuis.
Het dorpshuis over vijf jaar
Het dorpshuis is sinds de opening op 3 oktober 2014
voor velen de stek geworden, waar inwoners elkaar
ontmoeten en terugkeren en waar sociaal en culturele
activiteiten georganiseerd worden. De functies van een
dorpshuis zijn grofweg in te delen in vier categorieën:
a) ontmoetingsplaats dorpsbewoners, b) aanbod van
activiteiten en onderdak verenigingen, c) podium van
kunst en cultuur en d) ondersteuning op het gebied
van zorg en welzijn. Wij vallen nu onder het model
Dorpshuis Plus. Maar hoe verder?

Projectplan

Pieterburen heeft nu een
Dorpshuis Plus

Op vrijdag 23 maart bestaat de gelegenheid om
hierover met elkaar van gedachten te wisselen:
“Waar staat Pieterburen in 2023 en welke dorpshuis
past bij ons?“
Na invoering van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO) in 2015 zijn zorgtaken
overgedragen naar gemeenten en zorginstellingen.
Zelfredzaamheid is het toverwoord. De Vereniging
Groninger Dorpen heeft vorig jaar een WMO scan van
het dorpshuis gemaakt. Dorpshuizen worden
uitgedaagd om mee te denken over invulling van die
zelfredzaamheid, over samenwerking met andere
organisaties. Deze vrijdag worden de resultaten van de
WMO scan gepresenteerd, vervolgens bespreken we
hoe de huidige activiteiten gewaardeerd worden maar
ook welke behoeften er nog meer zijn. Dit kan variëren
van een klussen- of boodschappendienst,
spelletjesdagen voor kinderen tijdens schoolvakanties,
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Dorpshuis in 2023

Meedenken
Meebepalen
Meewerken

een telefooncirkel, inloopspreekuur voor
mantelzorgers, vervoersdiensten, dagopvang voor
ouderen, wekelijkse lunchvoorziening, enz. enz. Wij
hopen op een grote opkomst bij deze brainstormsessie.
NL Doet
Vrijdag 9 maart
10 uur

Het dorpshuis Doet NL! Kom je ook?
NL Doet is de jaarlijkse vrijwilligersdag. Een dag om
samen klussen te doen die op de plank (zijn blijven)
liggen. Een dag om de tuin weer klaar te maken voor
het voorjaar, een dag om schoon te maken. Wij doen
’s ochtends ook weer mee en hopen op veel hulp …
want vele handen samen maken licht werk … en het is
nog eens gezellig ook.

Voor elk een klus(je)
Foto 2017

De ochtend begint om 10 uur en wordt afgesloten met
een heerlijke lunch. Opgeven bij Rita, T442758
Referendum
Woensdag 21 maart

Stembureau in het Dorpshuis
Let op. De gemeente De Marne heeft het dorpshuis
aangewezen als stembureau. Het stemlokaal was
wegens ruimtegebrek niet goed meer in te passen in de
basisschool.

Biljartnieuws

Pieterburen wint van Kloosterburen
Dicht Bie Diek heeft op 1 februari het jaarlijkse
biljartoernooi tegen de biljartclub van Kloosterburen
gewonnen.

Zondagmiddagcafé
25 februari

Live muziek in het dorpshuis
Vaste prik op de laatste zondag van de maand. Er was
tijdens deze culturele middag weer veel afwisseling van
muzikanten en muzieksoorten. Johnny Cash, J.J. Cale,
Misty, Lou Reed, Cat Stevens en ga maar door.
Er werden leuke combinaties gevormd. Ook kruipen
steeds meer artiesten achter de microfoon. Geert
Wolvers en Dolf Derks vormden zelf een duo.
Muzikanten kunnen zich opgeven bij Gert Koolhof of
V.l.n.r. Marcel Specht,
Hans Barends, T (06)83026388/(06)12414111.
Erik Visser en Mark Lester
Dichters zijn ook van harte uitgenodigd om werken
voor te dragen. Het volgende zondagmiddagcafé vindt
plaats op 25 maart, aanvang 15 uur.

Wat te doen?

In MAART

De twee voorzitters

5 mrt
maandag

Zingen op maandag, aanvang 20 uur.
Belangstellenden zijn welkom voor gratis proefles.
Even weken.

7 mrt Creatief met, aanvang 19.30 uur.
woensdag Nieuwe creaties en herstelwerk. Inleg € 2.
Info T(06)20486474. 1ste woensdag van de maand.
9 mrt NL Doet!, aanvang 10 uur.
vrijdag Klussen, tuinieren en schoonmaken. Met lunch!
12 mrt Koffietijd en bibliotheek, aanvang 10 uur
maandag Ontmoeting en (luister)boeken. Koffie met wat lekkers.
Oneven weken.
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14 mrt Eetsalon, aanvang 18 uur.
woensdag Italiaanse keuken, 3-gangen. € 10 per persoon.
Opgave voor ma. 12 mrt. bij Rita, T442758
Of via mail info@dorpshuispieterburen.nl
19 mrt
maandag

Zingen op maandag, aanvang 20 uur.
Belangstellenden zijn welkom voor gratis proefles.
Even weken.

20 mrt Warm eten, aanvang 12 uur.
dinsdag Warme maaltijd en toetje. € 8 per persoon.
Opgave voor ma. 19 mrt. bij Rita, T442758
Of via mail info@dorpshuispieterburen.nl
20 t/m 25 mrt Inzamelingsactie oudpapier
Container achter in de hoek van het Pieterplein

21 mrt Stembureau, aanvang 7.30 uur.
woensdag Landelijk referendum. Open tot 21 uur.
23 mrt Duurzaam (Onder) Dak, aanvang 20 uur.
vrijdag Informatie- en brainstormavond

25 mrt Zondagmiddagcafé, aanvang 15 uur.
zondag Culturele middag met live muziek en gedichten. Vele
optredens, toegang gratis. Nieuwe artiesten kunnen
zich aanmelden bij Gert of Hans. Info T (06) 8302 6388
of T (06) 1241 4111.
26 mrt Koffietijd en bibliotheek, aanvang 10 uur
maandag Ontmoeting en (luister)boeken. Koffie met wat lekkers.
Oneven weken.
Wekelijks op Waddenwichter
donderdag Donderdags, 9 uur. Info bij Trijn Oldenburger.
Wekelijks op Biljartclub Dicht Bie Diek
donderdag Donderdags, 19 uur. Info bij Jan van Kalker, T528262.
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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