
 
 

Nieuwsbrief, februari 2019 
Negende jaargang, tweede editie 

 
Muziekcafé 
-27 januari afgelast 
-24 februari 
eerstvolgende editie 

Live muziek en cultuurpodium 
Het muziekcafé van 27 januari gaat NIET door. Het 
eerstvolgende Muziekcafé vindt plaats op zondag 24 
februari. Jazz, swing, blues en zang. Zangers, 
muzikanten, vertellers en publiek zijn allemaal van 
harte welkom. Info artiesten T (06) 5479 3716. Altijd 
kans om mee te spelen of om lekker te luisteren. De 
muziekmiddag begint om 15 uur. Toegang is gratis. 16 december 2018  

Blues van Geert en Dolf 

Nijjoarsklokje en 
Pubquiz 

Gezelligheid en teamstrijd 
In het eerste weekend van 2019 is de nieuwjaarsvisite 
en de traditionele pubquiz gehouden. Annelies 
Borchert, voorzitter van het dorpshuis, gaf een korte 
terugblik op het jaar 2018 en samen werd er geproost 
op het nieuwe jaar. Daarna kon de pubquiz starten. De 
teams bezetten zeven tafels. Quizmaster Chris 
Baarveld loodste iedereen door de vragen heen. 
Thematische opdrachten, muziekfragmenten, 
fotovragen, van alles kwam aan bod. Rita Vegter en 
Sieneke Brouwer verzorgden op de achtergrond de 
hapjes en drankjes erbij. De aanwezigen overlegden 
intensief en af en toe klonken er wat zuchten over hoe 
moeilijk het was. Om de spanning wat op te krikken 
gaf de jury ook regelmatig tussenstanden door. Na 
acht speelrondes was de winnaar bekend. Het roze 
team (Koffietijd) had nipt gewonnen van het oranje 
team (Vrije Vogels). De dames en heer ontvingen een 
dinerbon van € 10,00. De poedelprijs ging naar het 
gele team (Eetsalon).  

 

 
Proosten op het nieuwe 

jaar 

Teams in actie     

In memoriam Inge van Dijk 

Inge is zaterdag 5 januari in haar woonplaats 

Pieterburen overleden. Inge was altijd actief en 

betrokken bij het wel en wee van het dorp. In 1995 

heeft ze samen met Hanny Hiddema en Tjaart van 

Hoorn de Vereniging Dorpsbelangen Pieterburen 

opgericht en vervolgens jaren in het bestuur gezeten. 

Daarvoor was ze al actief als secretaris van de oude 

voetbalvereniging Pieterburen Westernieland 

Combinatie. De laatste jaren kennen wij haar vooral als 

dé supervrijwilligster van het Dorpshuis Pieterburen. 

Koken voor de maandelijkse Eetsalon en het Warme 

Eten, gastvrouw tijdens het Muziekcafé en de 

organisatie van de activiteiten tijdens het wekelijkse 

uurtje Proatn en Doun met het bestuur.  

 

Wij zullen haar enorm missen. We wensen haar man en 

de familie heel veel sterkte toe.  

 

 

 
Annemieke Ingeborg 

Lester - van Dijk 
1947 - 2019     



Wat te doen? In FEBRUARI  

4 feb 
maandag 

Zingen op maandag, aanvang 19.30 uur 
Eigentijds zangkoor, alle stijlen. Even weken.  
Info Rita, T442758 

 

 

11 feb 
maandag 

Koffietijd en bibliotheek, aanvang 10 uur 
Ontmoeting en (luister-)boeken. Koffie met wat 
lekkers. Oneven weken.  

       

11 feb 
maandag 

 

Psychologische typen, aanvang 19.30 uur 
Werkgroep, 5de bijeenkomst. Info Janwillem Brouwer 
T0648132375 

 
13 feb 

woensdag     
Eetsalon, aanvang 18 uur.  
Huiskamermenu, 3 gangen. € 10 p.p.  
Opgave voor ma. 11 feb bij Rita, T442758  

18 feb 
maandag 

Zingen op maandag, aanvang 19.30 uur 
Eigentijds zangkoor, alle stijlen. Even weken.  
Info Rita, T442758 

 

 

19 feb 
dinsdag 

Warm eten, aanvang 12 uur. 
Warme maaltijd en toetje. € 8 per persoon. 
Opgave voor ma. 18 feb bij Rita, T442758  

24 feb 
zondag 

Muziekcafé, van 15 tot 18:30 uur 
Cultureel podium, live muziek, gratis entree 
Info artiesten T0654793716  

 

25 feb 
maandag 

Koffietijd en bibliotheek, aanvang 10 uur 
Ontmoeting en (luister-)boeken. Koffie met wat 
lekkers.Oneven weken.  

       

25 feb 
maandag 

 

Psychologische typen, aanvang 19.30 uur 
Werkgroep, 6de en laatste bijeenkomst.  
Info Janwillem Brouwer T0648132375 

 
Wekelijks op 

donderdag 
Waddenwichter 
Donderdags, 9 uur. Info bij Trijn Oldenburger. 

 

 
Wekelijks op 

donderdag 
Biljartclub Dicht Bie Diek 
Donderdags, 19 uur. Info bij Piet Witteveen 

 

 
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 

 

 


