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Dorpshuis 
Eerste seizoen 
2013 

Gezelligheid troef  
Ook dit voorjaar hebben in het dorpshuis weer vele 
verschillende activiteiten plaatsgevonden. We kunnen 
er veel van zeggen en veel van vinden maar de grote 
lijn is dat het er  altijd zo gezellig is. En dat is de 
verdienste van jullie, de bezoekers en vrijwilligers van 
de Hoofdstraat 105 te Pieterburen. 

  

 

 Kroningsdag 30 april 
Een speciale vermelding verdient het programma van 
de Kroningsdag. Ongeveer 75 inwoners, van jong tot 
oud, hebben de festiviteiten in het dorpshuis 
bijgewoond. Niek Huizinga, de directeur van de 
zeehondencrèche, reikte verkleed als zeehond, aan 
het einde van de dag de prijzen van het stoeptekenen 
uit. De winnaars waren Esme (categorie t/m 7 jaar). 
Bo Tukker (8-14 jaar) en Jelle Nimweghen (15+) 
 

 

 

 Zomerafsluiting 5 juli 
Het seizoen beëindigen we met een feestelijke avond 
op vrijdag 5 juli. Aanvang 20 uur. Hopelijk met dans 
en muziek. 

 

 
Verenigings-
nieuws  
 

 
Siemon Niehof winnaar biljarten 

De wisselbeker 2013 van de biljartclub is gegaan naar 
Siemon Niehof.  Siemon won ook het slottoernooi van 
2 mei. Dick Wijbenga werd 2de en Michel Sondag 3de  
 

 
 Klaverjas seizoen 2012-2013 

De eerste prijzen van het klaverjassen zijn gegaan 
naar Betty Schelling (3460 punten), Lou Doornbos 
(3572), Cees Schelling/Annelies Borchert (3610), 
Elma van Kalker (3723), Sietze Hielema (3761 en 
3642) en Reina Doornbos (3865).  
Reina heeft met haar twee boompjes ook de hoogste 
notering van het seizoen gemaakt. 
 

 

 

 Oudpapier inzamelingsactie 2012-2013 
Vanaf augustus 2012 zijn de opbrengsten van het 
oudpapier bestemd voor de dorpshuizen van 
Pieterburen en Westernieland. Vorig jaar is meer dan 
13.000 kilo oud papier ingezameld en was de bijdrage 
voor de dorpshuizen twee maal € 323,44. Alle 
inzamelaars bedankt! 

 

 



 
Aankoop kerk Overdrachtsakte getekend 

Het stichtingsbestuur heeft begin deze maand de kerk 
aangekocht van Hanny Hiddema. Hiermee is een heel 
groot baken verzet op onze weg naar de realisatie van 
het dorpshuis. 
 

 

 
Bouwnieuws  
 
 

Bouwfase A gaat van start 

In de vorige nieuwsbrief hebben we gemeld dat de 
plannen voor de verbouwing waren bijgesteld. Er was 
en is heel veel tijd nodig voor de fondswerving maar 
nu zijn we zo ver om te starten met de eerste fase 
van de verbouwing. Zodra de voorbereidingen klaar 
zijn, gaat de spade in de grond en de troffel in het 
cement voor de verbouwing van de biljartruimte op 
het hoekje aan de achterzijde.  
 

 

 

 

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 
 

  


