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Nieuwsbrief, januari 2016 
Zesde jaargang, eerste editie 

 
Gelukkig Nieuwjaar De beste wensen voor 2016 

Bestuur en vrijwilligers van het dorpshuis wensen 
iedereen een heel goed 2016 toe!   

 

23 januari 
zaterdag 

16.30 uur 

Nijjoarsklokje wordt traditie 
Ook dit jaar proosten we samen met de Vereniging 
Dorpsbelangen op het nieuwe jaar. Komt allen naar 
het Nijjoarsklokje van zaterdag 23 januari! 
 
De ontmoeting start om 16.30 uur. We vertonen de 
film ‘Waar zij waren’, die vorig jaar is opgenomen 
rond het huis aan de dijk van de familie Rietema. 
Later op de middag serveren we een heerlijk 
stamppottenbuffet. Kosteloos voor iedereen die zich 
heeft aangemeld.  Graag ontvangen we jullie opgave 
vóór 20 januari via  info@dorpshuispieterburen.nl of 
bel T442758.  

Zonder aanmelding vragen wij een bijdrage van € 5.  

 

 

 

 

Terugblik 2015  Het gaat goed met het Dorpshuis! 
Het jaar 2015 is afgesloten. We kunnen met trots 
terugkijken op hoe het Dorpshuis dit eerste volle 
kalenderjaar gedraaid heeft. Er hebben meer dan 160 
activiteiten plaatsgevonden. De toppers waren de drie 
uitverkochte theatervoorstellingen, met elk meer dan 
100 bezoekers. Het gemiddelde aantal bezoekers ligt 
rond de 120–150 per maand (prognose was destijds 
300 op jaarbasis). De reële cijfers overtreffen in alles 
de prognoses van het projectplan. Veel dorpsbewoners 
en omwonenden blijven tevreden terugkeren naar de  
activiteiten van en in het dorpshuis. 

Financieel gaat het ook goed. In het 1ste kwartaal van 
2015 zijn alle fondsgelden ten behoeve van de 
verbouwing via de accountant verantwoord en 
goedgekeurd. De jaarrekening van 2015 schrijft keurig 
zwarte cijfers. En de verwachtingen voor 2016 zijn 
opnieuw positief.   

Het bestuur kijkt met plezier terug op de verschillende 
activiteiten en festiviteiten. Denk bijvoorbeeld aan het 
nieuwjaarsfeest, de seizoensopening met het 
tapasbuffet, de wintermarkt, het sinterklaasfeest, de 
kerstworkshop en nieuw het zondagmiddagcafé. Het in 
2015 gestarte initiatief ‘creatief met …’ is inmiddels 
ook een vast onderdeel van de reguliere activiteiten. 
Daar staat tegenover dat het jeugdbiljart op de 
vrijdagavond na de zomervakantie is gestopt. Maar zo 
blijft het dorpshuis in beweging. Er komen dingen bij 

 

 
Opera della Casa 

 

 
Zomerbarbecue 
(hoezo zomer?) 

 

 
Kerstworkshop 
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en er vallen weer dingen af.  

Wat misschien niet iedereen zich realiseert, is dat veel 
groepen en instellingen gebruik maken van de zalen 
en faciliteiten in het dorpshuis. Het afgelopen jaar 
hebben we onderdak geboden aan de provincie 
Groningen, gemeente De Marne, Buog van theater ‘de 
Oorsprong’, Vereniging Groninger Dorpen, Vereniging 
Vrienden van Waddencamping Boetn Toen, 
Waddenvereniging, Vereniging Dorpsbelangen 
Pieterburen, Bende van Acht, biljartclub Dicht bie Diek 
en de Waddenwichter.  

Een bijzondere vermelding verdient de samenwerking 
met Anne Marie Smits en Wil Boekbinder 
van Waddenhoes Gastenverblijven. Deze ondernemers 
huren de bovenetage en runnen er het Dorpslogement 
met negen B&B kamers. Een groot deel van de vaste 
lasten van het dorpshuis wordt hiermee gefinancierd. 

Het bestuur eindigt deze terugblik met een hartelijk en 
welgemeend dankwoord aan alle vrijwilligers. Ook zijn 
we zeer erkentelijk voor enkele donaties die het 
dorpshuis in 2015 heeft mogen ontvangen. Tot slot 
hopen wij boven alles dat het dorpshuis ook in 2016 
weer bruist van leuke activiteiten en dat veel 
dorpsgenoten hiervan blijven genieten.  

Annelies Borchert, Hanny Hiddema en Rita Vegter 

 
Dicht bie Diek 

 

 
B&B Dorpslogement 

 

 
Vrijwilligers bezig 

26 jan t/m 1 feb 
 

Inzamelingsactie oudpapier op Pieterplein 
Doet u eind januari weer mee met het inzamelen van 
oud papier? De opbrengsten komen ten goede van de 
dorpshuizen Pieterburen en Westernieland.  

 

Start maandag 
4 januari 

10 uur 

Bibliotheek in het dorpshuis? 
Jazeker! Een groep vrijwilligers start het nieuwe jaar 
met het verzamelen en uitlenen van (kinder)boeken, 
strips en DVD’s in het dorpshuis. De regels zijn 
‘afgeven is weggeven’ en ‘ruilen is welkom’. De 
bibliotheek is geopend op de maandagochtend van  
10-11 uur tijdens de tweewekelijkse Koffietijd.  

 

Kerstbiljart Siemon Niehof is kampioen 
Dicht Bie Diek heeft op 17 december voor de leden het 
kerstbiljarttoernooi gehouden. Na de afvalrace bleek 
Siemon Niehof de beste te zijn. Willem Groeneveld 
werd tweede en Roel Jan Beukema derde. Op de foto 
hiernaast zien we het bestuur de prijzen uitreiken.  

 

Zaterdag  
6 februari 
20.15 uur 

Theater te Water speelt ‘De Laatste Bus’   
Als juf Winnie haar vriendje afzet bij een bushalte 
stapelen de vragen zich op. Waarom doet ze dat? Er 
rijdt immers geen bus. Houdt ze niet meer van hem? 
Wat is dat eigenlijk voor jongen en wat wil hij toch? En 
hoe zit het met die asielzoekers? Hilariteit, leuke 
verhaallijnen en een happy end. Toneel zoals wij dat  
kennen van het Theater te Water. Laatste kans om het 
gezelschap nog een keer te zien schitteren want dit is 
hun laatste voorstelling. De voorstelling begint om 
20.15 uur. Zaal open vanaf 19.30 uur. Entree € 15. 
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Kaarten te bestellen via www.dorpshuispieterburen.nl   

Wat te doen? In JANUARI   

4 jan 
maandag 

Koffietijd en bibliotheek, aanvang 10 uur 
Ontmoeting en boeken uitleen. Koffie met wat lekkers. 
Tweewekelijks op maandagmorgen.  

      

6 jan 
woensdag 

 

Creatief met …, aanvang 19.30 uur.  
Nieuwe creaties en herstelwerk. Inleg € 2.  
Info T0620486474. 1ste woensdag van de maand. 

    

 13 jan 
woensdag     

Eetsalon, aanvang 18 uur. 
Huiskamermenu voor maar 10 euro.  
Poolse zuurkool. Opgave bij Rita Vegter, T442758.  

 

18 jan 
maandag 

Koffietijd en bibliotheek, aanvang 10 uur 
Ontmoeting en boeken uitleen. Koffie met wat lekkers. 
Tweewekelijks op maandagmorgen.  
        

23 jan 
zaterdag 

Nijjoarsklokje, aanvang 16.30 uur 
Met film en stamppottenbuffet.  
S.v.p. voor het buffet aanmelden vóór 20 januari. 
info@dorpshuispieterburen.nl of bel T442758 

 

31 jan 
zondag 

Zondagmiddagcafé, aanvang 15 uur 
Talent welkom. Muziek, zang en gedichten.  
Toegang gratis. Zaal open vanaf 14.30 uur.   
  

Donderdag 
wekelijks 

Waddenwichter 
Shantykoor. Aanvang 9 uur. Info bij Trijn Oldenburger. 
24 en 31 december geen zang.  

 

 

Donderdag 
wekelijks 

Biljartclub Dicht Bie Diek 
Aanvang 19 uur. Info bij Jan van Kalker, T528262  
24 en 31 december geen biljarten.  

 

 

Het dorpshuis geeft 
een pluim aan …….. 

Bart Frieling en Rienk Dijkstra 
Zij hebben een donatie verstrekt om voortaan 
horecamunten te kunnen gebruiken, geldig op de 
speciale avonden. Dus geen gehannes meer met de 
papieren consumptiebonnen. Mannen bedankt!         

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 

 

 


