
HET PIETERPLAATSJE

Kerstborrel Pieterplaatsje
vrijdag 20 december, van 16:30 – 19:30 uur
met glühwijn, erwtensoep en lekkere hapjes

Evenals voorgaande jaren organi-
seert de werkgroep Pieterplaatsje 

een kerstborrel voor de omwonenden 
van het plaatsje.

Er is lekkere erwtensoep.  
Er is glühwijn, chocomel of  limonade.  
En er zijn heerlijke hapjes. 

Wil je helpen de tent op te zetten en  
versieren, kom dan rond 14:00 uur.
Je bent welkom.

Kijk ook eens op: 

www.pieterplaatsje.nl

Oproep
De werkgroep Pieterplaatsje is in 
maart 2005 opgericht. Er is veel 
goeds gebeurd in de afgelopen peri-
ode, maar we zoeken dringend: 

Ondersteuning bij de vergaderin-
gen. Heeft u een idee of wilt u mee-
werken? Graag! Ongeveer eens in de 
6 weken. 
Poortwachters We hebben een 
groep die elk een week lang de hek-
ken sluiten; in de zomer om 9 uur en 
in de winter om 6 uur. Als u wilt kunt 
u altijd een ronde meelopen om te 
kijken of het iets voor u is. Het is 5 mi-
nuten werk. We zoeken vooral omwo-
nenden. Ook zoeken we iemand die 
het leuk vindt om de hekken te ope-
nen; dinsdag donderdag en het week-
end. Het mag al om 6 uur ‘s ochtends, 
als de hekken maar uiterlijk om 9 uur 
open zijn. Iets voor iemand met een 
hond?
Mensen die de kinderen willen 
helpen met de moestuintjes en die 
meehelpen met het onderhoud van 
de tuin. In de praktijk  komt het neer 
om aanwezig te zijn op de tijden dat 
ze vrij zijn en het droog weer is.
Het organiseren van activiteiten 
voor de kinderen of voor ouderen. 
Bent u een creatief mens? Kom met 
uw ideeën en we kijken wat er moge-
lijk is.

info@pieterplaatsje.nl of 0345-523892

Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat het Pieterplaatsje een veilige en gezellige plek blijft!


