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Dorpshuis Skerne Wiebe wordt verbouwd!

Op dit moment worden de laatste voorbereidingen voor de verbouwing door de verbouwingscommissie
getroffen.
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De verbouwingscommissie, bestaande uit Gosse de Vries senior, Edwin Bijlsma, Haye Fortuin, Petra Fopma en
Haaie Pieter van de Wal legt de laatste hand aan de formaliteiten.

In de aanloop naar de start van de verbouw, willen wij (de PR-commissie, bestaande uit Gosse de Vries,
Gerard Hahné, Arjen en Brigita Bruinsma en Klaske Dijkstra jullie als dorpsbewoners alvast op de hoogte
brengen van de mogelijke informatievoorzieningen waarmee de vorderingen gevolgd kunnen worden, tot aan
de opening van het nieuwe gebouw.

Ieder recent nieuws over de verbouwing zal als onderwerp op engelum.com geplaatst worden. Hier kan
iedereen ook de link vinden naar het archief, waar je eerdere berichten over de verbouwing alsnog kunt
vinden.
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Wat kunnen jullie verwachten?

 Het nieuwe dorpshuis wordt door en voor Ingelumers gebouwd. We willen daarom iedereen actief betrekken
bij de verbouw.  Via de site blijf je middels tekst en foto’s op de hoogte van de verbouw, maar ook van de
activiteiten die rondom de verbouwing voor de dorpsbewoners georganiseerd worden.

Daarnaast zijn er verhalen te lezen over betrokkenen zoals bijvoorbeeld sponsors, vrijwilligers, bouwers e.d.
Naast engelum.com, zullen er ook berichten geplaatst worden in de plaatselijke Huis aan Huis bladen en
Doarp & Sport.

Houdt de site de komende weken goed in de gaten!

Zeer binnenkort, zullen we (toch) afscheid moeten nemen van het huidige dorpsgebouw en mogen we het
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nieuwe tegemoet zien.  Ook hieraan willen we gezamenlijk aandacht schenken en jullie zeer binnenkort
uitnodigen om nog een laatste keer een bakkie of een borrel te komen drinken in het dorpshuis. Tegelijkertijd
willen we dan op een toepasselijke wijze de sloop en verbouw inluiden.

Zodra de startdatum bekend is, zal hiervoor een uitnodiging op deze site volgen.
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