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Nieuwsbrief, oktober 2014 
Vierde jaargang, achtste editie 

 
Grandioos 

openingsfeest! 

Herwil van Gelder en Mineke Venhuizen  

hebben vrijdag 3 oktober het dorpshuis  geopend. 

Eerst het officiële openingswoord van de wethouder en 

toen liep Mineke parmantig door de feestpoort met 

gekleurde linten naar binnen. Fantastisch dat er zo 

veel Pieterbuursters bij aanwezig waren. Leuk en 

hartverwarmend ook alle positieve reacties en 

complimenten over de verbouwing.  

Het feest ging die avond nog wel even door. De aftrap 

was natuurlijk voor de muziek van het draaiorgel van 

Steven en Stefan Hollemans. Toen was het podium 

voor de sterren Storm, Liv en Tim van Pieterburen’s 

got Talent. En de bandleden van Alles in 1 zorgden 

met hun live muziek voor een spetterende finale.  

 

 
Jong en oud vieren feest 

         
 Tim (foto boven) en  
     Mark op de sax 

           
Open dag Dag van de Regio  

Het dorpshuis is samen met het dorpslogement boven  

op zaterdag 4 oktober de hele dag opengesteld voor 

het publiek. De bezichtiging werd gecombineerd met 

een speltproeverij, ter gelegenheid van de Week van 

de Smaak. De bezoekers lieten het zich de diverse 

gerechtjes goed smaken. Een heerlijke pompoensoep, 

bietensoep speltrisotto, speltsalades en ja, zelfs 

speltpannenkoeken gevuld met zalm. Aan het einde 

van de middag waren zo’n dertig belangstellenden 

langs geweest.  

 

 

 

 
        speltproeverij 

Facebook Dorpshuis Pieterburen nu ook social? 

Jazeker, het dorpshuis heeft sinds deze maand ook 

een eigen pagina op Facebook. Eindelijk dan toch!  

Er staan al leuke foto’s op van de eerste activiteiten. 

Kijk en oordeel zelf. Woensdag 8 oktober het gezellige 

huiskamer eten, genieten van de diverse heerlijke 

Indisch vleesgerechten. En de klaverjasavond van 17 

oktober. Catrien Seite heeft de wedstrijd gewonnen 

met maar liefst 4.095 punten. De 2de plek was voor 

Katja Rotte en de 3de prijs ging naar Betty Schelling. 

 

 
  1ste prijs Catrien Seite 

Welkom terug 

verenigingen 

Waddenwichter, biljartclub en kaartclub 

De verenigingen zijn ook weer terug op het honk. Op 

de website kun je lezen wat ze doen en wanneer ze 

bijeen komen.  

 

Een bijzonder hartelijk welkom voor de jongelui die 

meedoen met het jeugdbiljart op vrijdagavond. 

   

  

                      

Wat te doen? In november!  
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Ma. 10 en 24 nov. 

Wo. 12 nov. 

 

 

Vr. 7 nov. 

 

 

 

 

Vr. 21 nov. 

 

Za. 29 nov. 

 

 

Do.ochtend 

Do.avond 

Vr.avond 

KOFFIETIJD, aanvang 10 uur 

EETCLUB, aanvang 18 uur. Huiskamermenu.  

Eten wat de pot schaft. Dit keer pasta met vis en 

zeevruchten. Aanmelden bij Rita, T 442758 

TONEEL, ‘Mijn Ede’ met Marcel Hennemans  

N.B. Uitverkocht! Aanvang 20.15, zaal open 19.30 uur. 

Gereserveerde kaarten moeten half uur voor de 

voorstelling zijn afgehaald. Zo niet, dan komen ze weer 

in de kaartverkoop.  

KLAVERJASSEN, aanvang 20 uur.  

Vrije deelname, inleg €2, info Jan van Kalker T.528262 

SINTERKLAAS met zijn Pieten, aanvang 14 uur.  

Het feest voor jong en oud.  

 

Waddenwichter wekelijks op donderdag, 9 uur. 

Biljartclub wekelijks op donderdag, 19 uur. 

Jeugdbiljart wekelijks op vrijdag, 19.30 uur  

 

             

        

 

         

 

 

 

25 t/m 30 nov. Inzamelingsactie oud papier 

Eind november 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. U doet toch mee? 

 
Even voorstellen… Mineke Venhuizen 

Ja wat moet je nog over haar schrijven. Mineke is door 

haar openingshandeling zo ongeveer de beroemdste 

inwoonster van Pieterburen geworden. En natuurlijk 

kenden de meeste dorpsbewoners haar al. Want ze 

heeft jarenlang de recepten van de huisartsen in 

Eenrum verzorgd en rondgebracht. Altijd paraat en 

altijd actief. Dat ligt nu wel wat jaartjes terug. 

Inmiddels is ze 89 jaar geworden maar ze woont nog 

steeds helemaal zelfstandig. Mineke was ook wel wat 

beduusd van alle aandacht tijdens de opening maar ze 

vond het een hele eer om te doen. Bedankt Mineke! 

  

      

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, Appie Boelens te Pieterburen. Het bestuur 

bedankt ook alle gulle gevers van bloemen enz. bij 

opening en alle donateurs van de podium actie.   

 

       

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 

 

 


