We nodigen iedereen uit om naar de laatste borrel in de oude Kern te komen voordat de grote verbouwing begint.
U bent op 10 mei vanaf 20:30 welkom.
Op deze avond kunt u de laatste plannen voor verbouw bekijken en geven we meer informatie over de nieuwbouw bij de school.
En we schrijven een prijsvraag uit…
Benieuwd? Kom gezellig even aanwaaien!
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De verbouwing gaat beginnen!
Het gaat ineens sneller dan we verwachtten; de aannemer heeft aangegeven vanaf 1 juni te willen beginnen, we sluiten de Kern uiterlijk op 22
mei voor de gebruikersgroepen. Op 23 mei is de Kern nog wel geopend voor de verkiezingen. Geweldig nieuws natuurlijk, want nu gaat het
echt gebeuren! Maar ook vervelend voor onze gebruikers, want zij moeten nu halverwege het jaar een andere ruimte zoeken. Volgens de
voorlopige planning zal de verbouwing in december 2019 of januari 2020 grotendeels afgerond zijn. Op dat moment kan in ieder geval de
huisarts haar intrek nemen in de nieuwe praktijk in de linkerhelft van gebouw ‘De Kern’.

De nieuwbouw bij de school
Zoals velen in Zuidwolde al weten, gaat de school ’t Groenland eind mei verhuizen naar het nieuwe pand aan de Van Berumstraat. Ook de
dorpshuisruimte is bijna klaar. Vanuit de gemeente hebben we te horen gekregen dat we er op 1 juni in kunnen, dus dat sluit mooi op de
sluiting van de Kern aan. We zullen ons best doen de dorpshuisruimte zo snel mogelijk gereed te maken, zodat kleinere gebruikersgroepen
hier gebruik van kunnen maken voordat gebouw ‘De Kern’ af is. Daarnaast zal deze dorpshuisruimte worden gebruikt door de sporters van
ZNS.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie,

Namens het bestuur

stuur een mail naar

Arjan

dorpshuis.zuidwolde@gmail.com.

Tessa
Noortje

Website:

Egbert

www.dorpshuiszuidwolde.nl

Roel
Siebe

Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief via een e-mail naar dorpshuis.zuidwolde@gmail.com als u het nieuws over het dorpshuis wilt blijven
volgen.
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