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Nieuwsbrief, februari 2014 

Vierde jaargang, tweede editie 
 

Doe mee met de 
vrijwilligersdag 

                   zaterdag 

                      22 mrt 

Buitengebeuren dorpshuis 

In samenwerking met NL Doet gaan we op zaterdag 

22 maart de tuin en het terras bij het dorpshuis 

aanpakken. Wie doet er mee? Voor eten en drinken 

wordt gezorgd. We beginnen om 10 uur en eindigen 

om 16 uur. Een halve dag kan ook. Je kunt je opgeven 

bij Rita Vegter, T (06) 2856 0343 of mail naar 

info@dorpshuispieterburen.nl 

 

 

Agenda Maart 

                     

                  maandag 

            3, 17, 31 mrt  

Koffietijd in Theeschenkerij 

De Koffietijd vindt plaats op 3, 17 en 31 maart in de 

Theeschenkerij van Domies Toen, Hoofdstraat 76. 

Aanvang 10 uur. Iedereen is welkom.  

 

 

 

vrijdag  

7 mrt 

Stamtafel ook bij Elize Catharina Heerd 

Op initiatief van enkele dorpsbewoners is er weer een 

stamtafel op vrijdag 7 maart. Aanvang 21.30 uur. 

Kom ook gezellig langs. 

 

 

 

 

 

 

woensdag  

12 mrt 

Eetclub bij Elize Catharina Heerd 

De volgende Eetclub vindt plaats op woensdag  

12 maart. Aanvang 18 uur. Nu dan toch 

boerenkoolstamppot? Iedereen kan mee-eten.  

Acht euro per maaltijd. Graag van te voren aanmelden 

bij Rita Vegter T (06) 2856 0343 of mail naar 

info@dorpshuispieterburen.nl   

 

 

 

 

vrijdag  

21 mrt 

 

Klaverjasavond in Theeschenkerij 

De kaarters komen samen op vrijdag 21 maart in de 

theeschenkerij van Domies Toen. Aanvang 20 uur. 

Inleg € 2. Graag van te voren aanmelden bij Jan van 

Kalker, T 528262 of info@dorpshuispieterburen.nl  

 
Papiercontainer 

25-30 mrt 

Inzamelingsactie oud papier 

De papiercontainer staat op dinsdag 25 maart tot 

zondag 30 maart op het Pieterplein te Pieterburen 

 

Leegruimen gebouw Spullen verhuizen 

Nadat het contract getekend was, moest het pand 

leeg. Het bestuur had begin januari al het breekbare 

spul ingepakt en verhuisd. Zaterdag 25 januari was 

het grovere materiaal aan de beurt. Verlichting 

afkoppelen, kasten demonteren, tafels en stoelen 

verplaatsen. Gelukkig waren er verschillende 

dorpsgenoten die zich spontaan hadden gemeld om 

mee te helpen. Met bus en met auto en aanhang-

wagen. En wat ze zeggen klopt, vele handen maken 

licht werk.  
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Bouwnieuws: 

 

                sloopwerk          

             vrijwilligers 

Vloeren, panelen en planken eruit! 

Vervolgens hebben verschillende vrijwilligers in de 

laatste week van januari de ‘losse delen’ van het 

dorpshuis er uit gesloopt. Ad en zijn team hebben de 

vloerplanken uit de grote zaal verwijderd. Henk en zijn 

team hebben de biljartzaal boven ontmanteld. 

Allemaal nog bedankt! 

 

 
 

sloopwerk  

Mulder 

Keuken, salon, wc en consitorie aangepakt!  

Maandag 3 februari kwamen de professionals. De 

mannen van bouwbedrijf Mulder hebben in 3 weken 

tijd alle overige onderdelen van het gebouw gesloopt. 

Plafonds en muren zijn verwijderd en met groot 

materieel werd de stenen vloer eruit gebikt.  

Op de foto de aanblik vanaf de parkeerplaats.  

De binnenruimte van de voormalige kerk stond er 

vervolgens volledig casco bij en dat was een heel 

speciaal gezicht. 

 

 

 

en weer  

opbouwen 

Vloerisolatie en installatie leidingen 

Donderdag 20 februari was het sloopwerk klaar en is 

aannemer Mulder gestart met de opbouw van het 

nieuwe dorpshuis. Eerst zand gestort voor de 

ondergrond. Leidingen en isolatiemateriaal erin. 

Betonijzers klaarleggen en 600 meter aan 

vloerverwarming eronder. Een week later is alles 

gereed om het beton voor de vloer te storten.  

 

 

Even voorstellen…. Hindrik Mulder 

Mijn naam is Hindrik Mulder. Ik ben reeds 30 jaar 

eigenaar van Bouwbedrijf Mulder. Daarvoor was mijn 

vader directeur van het bedrijf. Het bedrijf bestaat 

sinds 1912. Wat wij doen is: herstellen aardbevings-

schades, nieuwbouw, verbouw, onderhoud, brand- en 

stormschades, renovatie. Wij werden vorig jaar 

gevraagd of we belangstelling hadden mee te doen 

aan de aanbesteding. Eerder hebben we in Pieterburen 

het, deels door brand verwoeste, bedrijf van de 

buurvrouw Alice Streekstra herbouwd (wat nu is: Het 

Koffie- en Winkelmuseum). En dan nu de verbouw en 

uitbreiding van het dorpshuis. Het overleg met het 

bestuur verloopt erg prettig.   

     

 

Sponsors  De realisatie van het dorpshuis en de negen hotel-

kamers 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 

 

  

 


