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Dorpshuis 
open 
   

 
    
   koffietijd    
   v.a. 5 mrt 

   eetclub  
   v.a.14 mrt 

   stamtafel  
   v.a. 2 mrt 

   
   biljarten 
   v.a. 1 mrt 

 
   familietijd 
   v.a. 24 mrt 

 

 
 

Dorpshuis open vanaf 1 maart!  
Het dorpshuis stelt zijn deuren open. Tot aan de 
verbouwing is er een proeftuin van activiteiten, 
mogelijk gemaakt door de vrijwilligers uit 
Pieterburen en Broek. 
 
Koffietijd op maandagmorgen, 10-12 uur. 
Tweewekelijks (even weken), start 5 maart. 

Eetclub op woensdagavond, 18.30-20 uur. 
Iedere 2e woensdag van de maand, start 14 maart. 

Stamtafel (café) op vrijdagavond, 21-24 uur. 
Iedere 1e en laatste vrijdag van de maand, start 2 
mrt. 

Biljarten op donderdagavond, vanaf 20 uur. 
Wekelijks, start 1 maart.  
Opgave bij Jan van Kalker, 528262 

Familietijd op zaterdagmiddag, 16-18.30 uur. 
Een-na-laatste zaterdag van de maand, start 24 
maart. 
 
De definitieve agenda wordt volgende maand huis 
aan huis verspreid. Wij zoeken nog vrijwilligers 
voor de familietijd en de vrijmarkt met 
Koninginnedag.  

  

 

 

 

SingINN  
2 mrt 

SingINN op vrijdag 2 maart 
Feestelijke opening met inzingen van de stamtafel, 
door en met De Waddenwichter. 

 

 

 

Grote avond  
9 mrt 

 

Grote avond op vrijdag 9 maart. 

Houdt deze avond vrij. Een uniek programma met 
talent van eigen bodem. Voor jong en oud. 
 

 

Theater te 
Water 26 jan. 
uitverkocht 

Gloedvol optreden van het Theater te Water 
Het toneel op 26 januari viel in goede smaak. Alle 
stoelen waren bezet en de bezoekers genoten. De 
acteurs oreerden, zongen en dansten. Over geld, 
liefde, de indiaan, lucht, jagen en koeien 
knuffelen.Een heerlijk avondje uit in eigen dorp.  

 



 

 

 
Terugblik 
dorpsavond  
12 januari 

Naar een dorpshuis in Pieterburen  
De bezoekers van de dorpsavond konden zich 
helemaal vinden in het concept dat de kerngroep 
presenteerde. Een dorpshuis dat onderdak biedt 
aan individuele dorpsbewoners, die vrijblijvend een 
activiteit willen bijwonen. Het verenigingsleven 
moet er terecht kunnen voor vergaderingen en 
voor eigen activiteiten. Gezien het ‘kunstzinnig’ 
karakter van Pieterburen moet er zeker ook plaats 
vrijgemaakt worden voor kunst- en 
cultuuractiviteiten.  
Een dorpshuis is feitelijk de weerspiegeling van een 
dorpsgemeenschap. De inwoners van Pieterburen 
en Broek vinden het daarom ook van belang dat 
het dorpshuis een uitvalsbasis is voor diensten op 
het gebied van welzijn en zorg. Maar om een 
dorpshuis te exploiteren in een kleine 
gemeenschap is niet gemakkelijk. Daarom heeft de 
kerngroep voor een vrijwilligersmodel gekozen. 
Vrijwilligers zullen allerlei taken op zich moeten 
nemen: bestuurlijke taken, 
beheerswerkzaamheden en het organiseren van 
activiteiten. Gelukkig kwamen tijdens de 
dorpsavond al spontaan vele aanmeldingen binnen 
van dorpsgenoten die willen meehelpen. Het 
sociale kapitaal is er! Nu nog de pecunia. 
Komend half jaar wordt verder gewerkt aan een 
projectplan. De fundamenten voor dat plan zijn op 
donderdagavond 12 januari gelegd. De kerngroep 
gaat verder met het uitwerken van de ideeën voor 
het bouwplan. De kerk moet verbouwd worden tot 
een gebouw waarin plaats is voor een grote zaal 
met een podium en een verkleedruimte annex 
opberg-ruimte voor stoelen, voorraad en 
dergelijke. Dan is  nog ruimte nodig voor 
vergaderingen of gewoon voor ontmoeting, een 
keuken en niet te vergeten de toiletten. De hoge 
ruimte zal in verband met het energieverbruik in 
tweeën gedeeld moeten worden. Dan komt er ook 
een ruimte vrij die door een commerciële huurder 
in gebruik genomen kan worden. En een vaste 
huurder biedt weer mogelijkheden de begroting 
dekkend kan maken. De financiële haalbaarheid is 
een punt dat een ieders aandacht heeft. Het 
mooiste zou zijn dat er weinig lasten voor de 
stichting overblijven om het dorpshuis op een 
gezonde manier te kunnen exploiteren. In juni/juli 
wordt er weer een dorpsavond georganiseerd.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 



 

  

 


