
 1 

 
 

Nieuwsbrief, augustus – september 2018 
Achtste jaargang, zevende editie 

 
Start nieuwe seizoen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorpshuis weer open vanaf 1 september 

De vakantietijd is voorbij, het seizoen kan weer 

beginnen. Het nieuwe programma ligt ook al weer 

klaar. Wij hopen jullie allemaal weer snel te zien en te 

ontmoeten in het dorpshuis. 

Pieterburen beweegt op zondag 23 september 

Wij vragen jullie speciale aandacht voor Pieterburen 

beweegt tijdens de Burendag op zondag 23 sept. Met 

een speurtocht op kickbike of met (eigen) fiets buiten 

en sjoelwedstrijden binnen. De middag start om 15 uur 

met de onthulling van de nieuwe picknicktafel, die het 

Oranje Fonds ons heeft geschonken. Vervolgens 

kunnen de deelnemers zich inschrijven voor de 

activiteiten, die om 15.15 uur beginnen. De winnaars 

ontvangen een leuke prijs. Rond kwart over vier/half 

vijf toont Rienk Dijkstra een film over het ontstaan van 

de Linthorst Homanpolder. De middag wordt afgesloten 

met trekkingsrondes voor de verlotingsactie van het 

project Duurzaam (Onder) Dak en een gezellige borrel. 

Natuurlijk worden daar lekkere hapjes bij geserveerd. 

Theater op zaterdag 3 november 

Noteer nu ook vast zaterdag 3 november in je agenda. 

Theatergroep Het Nieuwe Masker uit Hoogeveen speelt 

op die avond in het dorpshuis de toneelvoorstelling  

De Vliegende Hollander. Het verhaal gaat over de 

zoektocht naar dat beruchte spookschip, waarbij ruwe 

zeeën worden aangedaan. Spanning en sensatie, 

doorspekt met doldwaze humor en vol technische 

hoogstandjes. De voorstelling komt uit de koker van 

Theater te Water, dat belooft dus wat. Just Vink is de 

auteur en Ronald van Essen de regisseur.   

Wie komt bij ons aan boord? Prijs € 10 inclusief 

pauzedrankje. Kaarten zijn te bestellen via de website.  

 
Hartelijk welkom  

dit nieuwe seizoen 
 

 
Sjoelen Burendag 2017 

 
Pieterburen beweegt 

2018 
 

 
De Vliegende Hollander 

 

Project Duurzaam 

(Onder) Dak 

Fondsenwerving succesvol 

Tijdens de zomerstop heeft niet alles stilgestaan.  

Nadat het Oranje Fonds al in april een bijdrage had 

toegekend, hebben de fondsen van VSB, Scholten en 

Kamminga en het programma Elk Dorp een Duurzaam 

Dak in juni en juli ook allemaal positief op onze 

aanvragen gereageerd en gehonoreerd met de 

maximale bijdragen.  

 

Bedrijven gaan aan de slag! 

Alle werken van het project kunnen dus worden 

uitgevoerd. Het bestuur heeft meteen op de toezegging 

 

 
Fondsen project 2018 
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van de fondsen diverse bedrijven uitgenodigd en 

verschillende offertes getoetst, waarbij vooral naar 

prijs en voorwaarden is gekeken. Het aanbod van drie 

bedrijven bleek uiteindelijk het beste bij onze wensen 

aan te sluiten. Spouwmuur Isolatie Noord uit Joure 

neemt de muren onderhanden (muurisolatie, gevel- en 

schoorsteenrenovatie, impregneer- en metselwerk). De 

gebr. Kranenborg uit Garnwerd voeren de dakrenovatie 

uit. Zijlstra te Leens vernieuwt het zinkwerk, schildert 

de gootlijsten en hoge ramen en installeert nieuwe 

zonnepanelen en een warmtepomp. 

 

Rad van Avontuur en verlotingsacties 

De komende maanden zijn er ook diverse eigen acties 

om geld voor het project te verwerven. Tijdens de 

Eetsalon van 12 september wordt er gespeeld met een 

echt Rad van Avontuur. Henk Bolman heeft dit rad met 

verlotingsplankjes eigenhandig gebouwd. Zodra er 33 

plankjes (elk 3 loten) verkocht zijn, draait het rad vijf 

keer. Want voor elke draaironde zijn er vijf prijzen.  

De plankjes kosten € 3,00 per stuk, twee voor € 5,00. 

Een nummer dat al in de prijzen is gevallen, doet erna 

niet meer mee. De tweede actie in september is een 

verloting. De hele maand kunnen hiervoor loten 

worden gekocht bij Chris Baarveld. Iedereen kan 

meespelen. De trekking van de winnaars vindt plaats 

tijdens de Burendag. De winnende loten worden op de 

website en in de nieuwsbrief gepubliceerd.  

 

Er zijn vele leuke prijzen te winnen. De hoofdprijzen 

bestaan uit een fiets, een barbecue, een vuurkorf en 

drie echte Princess reiskoffers.  

 

 
De spouwmuren zijn al  

op 19 juli geïsoleerd 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bijeenkomsten in 

okt, nov en dec 

Werkgroep Psychologische Typen 

Janwillem Brouwer woont in Pieterburen en start in 

oktober een werkgroep ‘Psychologische Typen’ 

verdeeld over 6 bijeenkomsten. De werkgroep is 

bedoeld voor mensen, die meer van zichzelf en 

anderen willen leren begrijpen en vooral verschillen 

tussen mensen helderder willen krijgen. Hiertoe 

worden twee theorieën besproken en in praktijk 

gebracht. In beide theorieën worden verschillende 

psychologische geaardheden ('typen') in kaart 

gebracht. De twee theorieën die worden besproken zijn 

de mentaliteitenleer van P.C. van de Griend en de 

psychologische typen van C.G. Jung. De laatste heeft 

de begrippen introvert en extravert geïntroduceerd.  

Zie nieuwsbericht op www.dorpshuispieterburen.nl voor 

meer info. Bent u geïnteresseerd? Laat het vooral 

weten. S.v.p. aanmelden voor maandag 3 september. 

T(06)48132375 of mail janwillembrouwer@hetnet.nl. 

 

 
opgave voor 3 sept. 

Nieuws, nieuws, 

laatste nieuws 

Dorpslogement zoekt nieuwe huurder 

Boven het dorpshuis zit het prachtige Dorpslogement 

met negen kamers. Het huidige huurcontract, met Wil 

Boekbinder en Annemarie Smits van Waddenhoes 

Gastenverblijven, loopt af. En zoals wellicht bekend, 

willen zij er binnenkort mee stoppen wegens andere 

bezigheden en prioriteiten. Wij zijn daarom op zoek 

naar ondernemende mensen, die het leuk vinden om in 

goed overleg de Bed-and-Breakfast-functie voort te 

willen zetten.   
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De eerste gesprekken met mogelijke kandidaten zijn  

gestart. Mocht jij ook interesse hebben, of ken je 

personen die dit interessant vinden, laat het ons 

weten. Meld je bij Annelies Borchert T(06)53884073, of 

een van de andere leden van het bestuur, of mail naar 

info@dorpshuispieterburen.nl 

Wat te doen? In SEPTEMBER  

5 sept 

woensdag 

Creatief met, aanvang 19.30 uur.  

Nieuwe creaties en herstelwerk. Inleg € 2.  

Info T(06)20486474. 1ste woensdag van de maand. 
 

10 sept 

maandag 

Koffietijd en bibliotheek, aanvang 10 uur 

Ontmoeting en (luister)boeken. Koffie met wat lekkers. 

Oneven weken.  
       

12 sept 

woensdag     

Eetsalon, aanvang 18 uur.  

Huiskamermenu: soep, salades en toetjesbuffet.  

€ 10 p.p. Opgave voor ma. 10 sept bij Annelies, 

T0653884073 of info@dorpshuispieterburen.nl 

 

Rad van Avontuur, draairondes van vijf prijzen 

€ 3 per plankje (3 loten), € 5 voor 2 plankjes (6 loten) 

actie t.b.v. project duurzaam (onder) dak 

 

 

18 sept 
dinsdag 

 

Warm eten, aanvang 12 uur. 

Warme maaltijd en toetje. € 8 per persoon. 

Opgave voor ma. 17 sept bij Annelies, T0653884073 

Of via mail info@dorpshuispieterburen.nl 
 

23 sept 

zaterdag 

Pieterburen beweegt, aanvang 15 uur 

Burendag met speurtocht, sjoelwedstrijden en film 

  

Verloting, trekkingsrondes van vijf prijzen 

€ 1 per lot, € 5 voor 6 loten 

actie t.b.v. project duurzaam (onder) dak 

 

24 sept 

maandag 

Koffietijd en bibliotheek, aanvang 10 uur 

Ontmoeting en (luister)boeken. Koffie met wat lekkers. 

Oneven weken.  
       

25 t/m 30 sept Inzamelingsactie oudpapier 

Container staat achter in de hoek van het Pieterplein 

 
Wekelijks op 

donderdag 

Waddenwichter 

Donderdags, 9 uur. Info bij Trijn Oldenburger. 
 

 
Wekelijks op 

donderdag 

Biljartclub Dicht Bie Diek 

Donderdags, 19 uur. Info bij Jan van Kalker, T528262. 
 

 

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 

 

 

 


