
 
 

Nieuwsbrief, januari 2019 
Negende jaargang, eerste editie 

 
Fijne feestdagen en een heel gelukkig nieuwjaar! 

Bestuur en vrijwilligers wensen jullie allemaal veel 
goeds voor 2019. Wij hopen dat de bezoekers bekend 
met het dorpshuis weer vaak terugkeren. Wij hopen 
ook dat nieuwe bezoekers de stoute schoenen 
aantrekken en zich ook eens laten verrassen door wat 
er zoals plaatsvindt. Laat het ook vooral weten als je 
interessante tips of nieuwe ideeën hebt voor ons 
prachtige opgeknapte Huis van het Dorp.  
 
Het jaar 2018 was een reuze actief jaar. Er werden 
meer activiteiten dan ooit georganiseerd, er zijn meer 
bezoekers binnengekomen en de zalen van het 
ontmoetingscentrum zijn vaker verhuurd geweest voor 
bijeenkomsten en vergaderingen. Alle betrokkenen 
bedankt! 

 

 
Alle goeds voor het 

nieuwe jaar 
 
 
 

 

Afgerond! Project Duurzaam (Onder) Dak 
Mooi wapenfeit van 2018 is dat alle voorgenomen 
onderhouds- en duurzaamheidsmaatregelen van het 
project DOD zijn gerealiseerd: dak- en gevelrenovatie, 
zinkwerk, gootlijsten, muurisolatie, ventilatiewerk, 
zonnepanelen en een warmtepomp. De voorzijde van 
het gebouw ziet er door het stralen en voegen van de 
gevel weer prachtig uit. De werken zijn mogelijk 
gemaakt door bijdragen van Elk Dorp een Duurzaam 
Dak, het Oranjefonds, J.B. Scholten en H.S. 
Kammingafonds, VSB fonds, de inzamelingen van het 
rad van avontuur en de septemberloterij en de inzet 
van Spouwmuur Isolatie Noord, Installatiebedrijf 
Zijlstra, Gebr. Kranenborg Dakdekkersbedrijf, A. 
Kolkena Grond- & Straatwerk, vrijwilligers en bestuur. 
Het project is binnen budget en tijdslijn gerealiseerd.  

2018 project DOD 

 
Dorpshuis Pieterburen 

verduurzaamd en 
toekomstbestendig 

     

Afscheid en een nieuw begin  
De overgang naar het nieuwe jaar betekent tevens een 
afscheid van de huidige huurders van de bovenetage 
Wil Boekbinder en Anne Marie Smits van Waddenhoes 
Gastenverblijven. Het avontuur, dat zij met ons bij de 
opening in 2014 zijn aangegaan, heeft goed uitgepakt. 
Het bestuur dankt de dames voor de jarenlange goede 
samenwerking!   

Miranda Schutter en Linda Hoekstra zetten per 1 
januari 2019 met hun V.O.F. de activiteiten van het 
Dorpslogement voort. 

 

 
 

 

 Ondertekenen van het nieuwe huurcontract 
Op de foto hiernaast staat de ondertekening van het 
nieuwe huurcontract van de bovenetage vereeuwigd.  

 



Links de nieuwe huurders Linda Hoekstra en Miranda 
Schutter en rechts Hanny Hiddema en Annelies 
Borchert van het bestuur. De biljartzaal van het 
Dorpshuis gaat tijdens de ochtenduren dienst doen als 
ontbijtruimte voor de gasten van boven. 

Wij wensen de kersverse ondernemers nogmaals heel 
veel succes!  

 
29 november 2018 

Schoonmaaksters Afscheid van Mini en Sieneke 
Per ingang van het nieuwe jaar krijgt het dorpshuis ook 
nieuwe schoonmaaksters. Mini Dijkstra en Sieneke 
Brouwer, die vanaf de opening al het dorpshuis schoon 
hebben gemaakt, stoppen er mee. Zij ontvingen op 
hun laatste werkdag een prachtig boeket bloemen als 
dank voor al hun goede zorg en diensten.   

Hartelijk dank dames! 
Eerste activiteit 
5 januari 2019 

Nijjoarsklokje en pubquiz 
Zaterdag 5 januari gaan we ter gelegenheid van het 
nieuwe jaar 2019 eerst uitgebreid samen proosten. We 
starten deze avond om 20 uur. Daarna is het weer tijd 
voor de traditionele pubquiz. Alleen toegankelijk voor   
bewoners Pieterburen en vaste bezoekers van het 
dorpshuis. Er zijn al veel aanmeldingen binnen. Je kunt 
je individueel opgeven of als team (max. 5 personen). 
De hoofdprijs voor de winnaars is een diner bon van 
het dorpshuis.  

 

 
Pubquiz 2018 

Muziekcafé 
Pieterburen 

Volgende datum is  
zondag 27 januari! 
 

Live muziek en cultuurpodium  
Zondag 16 december vond alweer de derde editie en 
tevens laatste Muziekcafé van het jaar 2018 plaats. De 
gelegenheidsband van Mark Lester, Erik Visser, Ruud 
Hofman, John Doon en Louis Godschalk beklom eerst 
het podium. Zij ontwikkelen steeds meer hun eigen 
jazzy sound. Geert Wolvers trad daarna solistisch op, 
later schoof Dolf Derks er nog bij aan. Zij speelden 
enkele blues toppers. Na de pauze zongen Sytske 
Feitsma, Els Krieg en Dick van Dijk prachtige a capella 
liederen uit Macedonië. De middag eindigde met een 
jamsessie van alle muzikanten samen.  
 
Het volgende Muziekcafé vindt plaats op 27 januari. 
Zoals altijd op de laatste zondag van de maand. Altijd 
kans om mee te spelen of om te luisteren. De middag 
begint om 15 uur. Toegang is gratis.  

Jazz, swing, blues, zang 

 
 

Biljarttoernooi Dicht Bie Diek 
De mannen van de biljartclub hebben donderdag 20 
december traditiegetrouw hun jaarlijkse kersttoernooi 
gespeeld. Dick Wiebenga veroverde de eerste plaats, 
Arie Molenhuis werd tweede en Theo Poelma derde.  
Piet Witteveen reikte namens het bestuur aan het 
einde van de avond de vleesprijzen uit.   

wedstrijd Arie en Theo 
Wat te doen? In JANUARI  

5 jan 
zaterdag 

Nijjoarsklokje en pubquiz, aanvang 20 uur 
Voor dorpsbewoners en vaste bezoekers. Individuele 
aanmelding mogelijk, opgave gratis/info T0653884073  

       
7 jan 

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

 



Info Rita, T442758 

 
9 jan 

woensdag     
Eetsalon, aanvang 18 uur.  
Huiskamermenu, 3 gangen. € 10 p.p.  
Opgave voor ma. 7 jan bij Rita, T442758  

14 jan 
maandag 

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

       

14 jan 
maandag 

 

Psychologische typen, aanvang 19.30 uur 
Werkgroep, 4de bijeenkomst. Info Janwillem Brouwer 
T0648132375 

 
15 jan 

dinsdag 
Warm eten, aanvang 12 uur. 
Warme maaltijd en toetje. € 8 per persoon. 
Opgave voor ma. 14 jan bij Rita, T442758  

21 jan 
maandag 

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

 

 

27 jan 
zondag 

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

 

28 jan 
maandag 

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

       

28 jan 
maandag 

 

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

 
22 jan t/m 27 jan Inzamelingsactie oudpapier 

Container 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 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 

 

 


