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Omschrijving handeling
Burgemeester Ellen van Selm onthult samen met de snackbareigenaar Sjoerd de Jong het gedicht
van Tsead Bruinja.
Datum

12 maart 2020

Tijd

20.00 uur

Locatie

Cafetaria De Jong, Hoofdstraat 43, Beetsterzwaag

Omschrijving

Burgemeester Ellen van Selm onthult samen met de snackbareigenaar Sjoerd
de Jong het gedicht van Tsead Bruinja.
In het eerste jaar Culturele Hoofdstraat schreef Dichter des Vaderlands Tsead
Bruinja een gedicht voor de Culturele Hoofdstraat. Aan het begin van de avond
onthult burgemeester Ellen van Selm waar deze blijvende herinnering aan de
culturele hoofdstraat een vaste plek krijgt.

Omschrijving handeling
Burgemeester Ellen van Selm, wethouder Rob Jonkman en gemeentesecretaris Marjan van der Weij
zullen nestkastjes voor vogels plaatsen in en rondom Lippenhuizen voor NLdoet.
Datum

13 maart 2020

Tijd

11.30 uur

Locatie

Dotterblom 1, 8408 KC Lippenhuizen

Omschrijving

Burgemeester Ellen van Selm, wethouder Rob Jonkman en gemeentesecretaris
Marjan van der Weij zullen nestkastjes voor vogels plaatsen in en rondom
Lippenhuizen voor NLdoet. Dit ter bestrijding van de eikenprocessierups.
Vrouwen van NU (voorheen plattelands vrouwen afd Lippenhuizen) gaan de
kastjes schilderen.

Omschrijving handeling
Wethouder Anko Postma zal het museum klaarmaken voor het nieuwe seizoen voor NLdoet.
Datum

14 maart 2020

Tijd

8.30 uur

Locatie

Domela Nieuwenhuisweg 59 b, 9245 VC Nij Beets

Omschrijving

Wethouder Anko Postma zal het museum klaarmaken voor het nieuwe seizoen
voor NLdoet. De huisjes en andere opstallen worden weer schoongemaakt en
ingericht. Ook het terrein zal worden opgeknapt, waaronder de bestrating en de
tuintjes.

Omschrijving handeling
Wethouder Libbe de Vries zal het ’t Spikerplak opknappen voor NLdoet.
Datum

14 maart 2020

Tijd

9.00 uur

Locatie

De Buorren 49, 8408 HJ Lippenhuizen

Omschrijving

Wethouder Libbe de Vries zal het ’t Spikerplak opknappen voor NLdoet. Hier en
daar zullen reparaties uitgevoerd moeten worden en een groot deel van het
pand kan een likje verf gebruiken.

Omschrijving handeling
Wethouder Libbe de Vries zal het G-toernooi Kv Oerterp openen met een speech, daarna zal de
wethouder samen met de andere ambassadeurs een schot wagen op de korf. Tevens zal de
wethouder bidons uitreiken aan de spelleiders van de teams.
Datum

21 maart 2020

Tijd

12.00 uur

Locatie

De Wier, De Telle 21, 9247 BH Ureterp

Omschrijving

Wethouder Libbe de Vries zal het G-toernooi Kv Oerterp openen met een
speech, daarna zal de wethouder samen met de andere ambassadeurs een
schot wagen op de korf. Tevens zal de wethouder bidons uitreiken aan de
spelleiders van de teams.
Dit betreft een toernooi van G-teams uit Stadskanaal, Groningen, Assen,
Gorredijk en Ureterp in poule B van regio Noord.

