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Nieuwsbrief, september 2014 
Vierde jaargang, zevende editie 

 
Dorpshuis weer 

open! 

    

                   

Verbouwing klaar 

Het dorpshuis opent eind september haar deuren.  

Het ontmoetingscentrum is helemaal verbouwd en 

nieuw ingericht. De realisatie was niet mogelijk 

geweest zonder de bijdragen van de donateurs en het 

vrijwilligerswerk van velen. Onze dank hiervoor.  

Van dromen en gedachten in 2010 naar werkelijkheid 

en kansen in 2014. Leve het nieuwe dorpshuis! 

 

 

Openings- 
activiteiten 

   zaterdag 27 sept. 

12–15 uur  

Dorpslunch  

Wij nodigen alle dorpsbewoners en verenigingsleden 

uit om op zaterdag 27 september kennis te maken 

met de nieuwe inrichting van het dorpshuis, onder het 

genot van broodjes, soep en salades van ons 

lunchbuffet. Welkom van 12 – 15 uur. De lunch is 

mede mogelijk gemaakt door het Oranjefonds en is de 

eerste activiteit die in het kader van de openstelling 

van het nieuwe dorpshuis gehouden wordt. 

 

  

  

zaterdag 27 sept. 

12-15 uur 

Workshop tegelmozaïek 

Tijdens de dorpslunch kunnen kinderen en jeugd 

werken aan een tegelmozaïek, onder begeleiding van 

kunstenares Sytske Feitsma. Het tegeltableau krijgt 

een permanente plek in het dorpshuis. 

      

vrijdag 3 okt. 

19 uur zaal open 

Opening en feest 

Wethouder Herwil van Gelder verricht vrijdag  

3 oktober om 19.30 uur de officiële opening van het 

dorpshuis. Aansluitend gaat het feest van start.  

Jonge artiesten van eigen bodem treden op in 

Pieterburen’s got talent. Het belooft een spetterende 

show te worden. Later op de avond hebben we live 

music van de band Alles in 1.    

  

 

            

Agenda oktober 

 

 

 

 

 

 

 
            

               

‘Vaste activiteiten’ van start 

Eetclub op woensdag 8 oktober 

Klaverjasavond op vrijdag 18 oktober 

Koffietijd op maandag 13 en 27 oktober 

 

Waddenwichter wekelijks op donderdag, 9 uur. 

Biljartclub wekelijks op donderdag, 19 uur. 

Biljarten iets voor jou? Jeugdbiljart? 

Wil je misschien ook een keutje leggen? Wil je kijken 

of je biljarten leuk vindt? Er kunnen nog leden bij op 

donderdagavond. Kom vrijblijvend langs in september 

of oktober bij de biljartclub. Of bel met Jan van Kalker, 

T 528262.  

Ook zijn er plannen voor een biljartavond voor 
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jongelui. Lijkt je dat wat? Laat het ons weten via 

info@dorpshuispieterburen.nl  

          vrijdag 7 nov. 

 

Mijn Ede 

Het intieme theater van dorpshuis Pieterburen 

presenteert op vrijdag 7 november de productie over 

het leven van Marcel Hensema van het Noord 

Nederlands Toneel. In de voorstelling is te zien en 

vooral te horen hoe de liederen van Ede Staal 

verweven zijn met grote momenten uit een leven.  

Entreekaarten € 15. Nu te bestellen in de theatershop 

van www.dorpshuispieterburen.nl. Op dit moment zijn 

al 40 kaarten verkocht of gereserveerd in de 

voorverkoop. Zorg dat je er bij bent want vol = vol.  

Reserveringen liggen op de avond van de voorstelling 

een half voor aanvang klaar bij de entreekassa.  

E-tickets worden na betaling via de mail toegezonden. 

U hoeft niet in rij te staan op de avond zelf. 

 

23 t/m 28 sept. Inzamelingsactie oud papier 

Eind september staat de oud papier container op de 

hoek achterin op de parkeerplaats van het Pieterplein. 

De opbrengsten komen ten goede aan de dorpshuizen 

van Pieterburen en Westernieland.  

 
BOUWNIEUWS 

 

                      Mulder 

 

Bestrating klaar en oplevering 

De bestrating duurde wat langer dan verwacht door 

het slechte weer tijdens de laatste weken. Maar na 

regen komt zonneschijn. Mulder en de onderaannemer 

gingen weer met vereende krachten aan het werk. 

Vele vierkante meters werk, met hergebruik van grote 

tegels van een verzorgingstehuis. We zijn blij dat het 

nu klaar is en de modderpoel voorbij is. Tegelijkertijd 

is nog gewerkt aan de laatste activiteiten van de 

verbouwing. Hiermee was de verbouwing voldoende 

ver voor de oplevering en overdracht. Bouwtechnisch 

Bureau Juk en Bouwbedrijf Mulder hebben met hun 

werkers en partners een megaklus neergezet. Bedankt 

Hindrik, Jeroen, Livius en alle anderen! 

 

 

Vrijwilligers Grote schoonmaak en schilderwerk 

De vrijwilligers van het dorpshuis zijn in de maand juli 

aan de slag gegaan. Na het spackwerk van de zalen is 

er eerst geschilderd. De plafonds en wanden van de 

biljartzaal, voorraadruimte en magazijn. Kozijnen van 

de ramen, de deuren en deurposten. Ophangen 

verlichting en spotjes. Augustus Grote schoonmaak 

van alle ruimtes. Poetsen en dweilen. Daarna is de 

vloer geïmpregneerd. Ook dit was een megaklus. In 

september was het dorpshuis klaar om te worden 

ingericht. Bedankt vrijwilligers! 

 

 

Even voorstellen… Piet Hijlkema 

Vandaag is in deze rubriek plaats ingeruimd voor een 

echte Winsumer. Piet runt samen met zijn vrouw Anita 

de woonwinkel Hijlkema binnen te Winsum. Hij heeft 

het dorpshuis gesponsord bij de stoffering van de 

gordijnen. Bedankt Piet, hartstikke tof! 
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Sponsors realisatie De realisatie van het dorpshuis en negen hotelkamers 

is mede mogelijk gemaakt met bijdragen van de 

KNHM, het Scholten Kamminga fonds, Oranje Fonds, 

NAM, Skanfonds, Stichting Doen, VSB fonds, 

Gemeente De Marne, Leader, Provincie Groningen en 

Waddenfonds. 

 

Sponsors inrichting De Keukenkampioen te Groningen, factuurkorting 

Formido Bouwmarkt te Winsum, Hijlkema binnen te 

Winsum.  

 

       

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 

 

 


