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Nieuwsbrief, januari 2015 

Vijfde jaargang, eerste editie 
 

Wat te doen? In JANUARI en FEBRUARI  

Di 20 jan  

t/m zo 25 jan. 

Oudpapier container op het Pieterplein 

Inzamelingsactie oudpapier van dinsdag t/m zondag. 

De actie heeft vorig jaar € 945 opgebracht voor de 

dorpshuizen in Pieterburen en Westernieland.  

Alle inzamelaars reuze bedankt! 
 

Ma. 19 jan.  

2 en 16 feb. 

Koffietijd, aanvang 10 uur.  

Koffie met wat lekkers erbij. 
 

Wo. 11 feb.  Eetclub, aanvang 18 uur. Italiaanse avond met 

lasagne. Huiskamermenu. € 10 per maaltijd.  

Opgave bij Rita Vegter, T 442758 

 

Vr. 20 feb. Klaverjassen, aanvang 20 uur. Vrije deelname,  

inleg €2. Opgave bij Jan van Kalker, T.528262 
 

Za. 7 feb THEATER, De Grote Schok, aanvang 20.15 uur. 

 

Theater te Water speelt zaterdag 7 februari hun 

wintervoorstelling in het theater van het dorpshuis. 

Een eigentijds verhaal, over de aardbevingen in 

Groningen, vol humor en met een amoureus tintje.  

Al meer dan 80 tickets besteld!  

Kaarten kosten € 15 en zijn online te koop via 

www.dorpshuispieterburen.nl  

Wordt verwacht: Mijn Tweede van NNT met Marcel 

Hensema op donderdag 19 maart. 20.15 uur. 

       

Terugblik 

jaarwisseling 

Vlammend vreugdevuur 

Het vreugdevuur op de parkeerplaats achter het 

dorpshuis gaf een schitterende start aan het nieuwe 

jaar. Complimenten voor Rienk Dijkstra en zijn 

hulptroepen. Aansluitend zijn verschillende 

Pieterbuursters naar het dorpshuis gegaan. Even 

gezellig bij elkaar. Arie en Piet achter de bar en Bart 

voor de bonnen. Hapje, drankje, muziekje en leuke 

mensen. Wat wil je nog meer? 

 

 

 

 Nijjoarsklokje en fototentoonstelling 

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst werd door de 

voorzitters van Dorpsbelangen en het Dorpshuis, na 

een kort praatje, met alle aanwezigen geproost op een 

goed 2015. Sytske Feitsma, Jelle van Nimwegen en 

Hanny Hiddema hadden een leuke presentatie van 

foto's van de visie van het dorp rond 2006 tentoon-
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gesteld. Het leven van toen, nog van voor het 

masterplan, maar met veel bekende gezichten.  

 

Het stampottenbuffet liet zich vervolgens goed 

smaken. Mous, stopverf, hutspot, zuurkool en veel 

lekkers erbij. Dit zou wel eens een hele mooie traditie 

kunnen gaan worden.  

 

Verenigingsnieuws Broodactie Waddenwichter 

De Waddenwichter hebben in december hun jaarlijkse 

broodactie gehouden. Zoveel krentenbroden en 

suikerbroden heeft u vast nog nooit bij elkaar gezien. 

De actie was zeer geslaagd.  

Na alle concerten en broodverkopen was het daarna 

tijd voor wat ontspanning. De dames zijn op 10 januari 

bij elkaar gekomen op een supergezellige nieuwjaars-

bijeenkomst. Met superheerlijke stampotten!  

 

 

 Kersttoernooi biljartclub 

Het kersttoernooi van de biljartclub is gewonnen door 

Dick Wiebenga. Arie Molenhuis is tweede geworden en 

Willem Groeneveld derde. Op de foto zien we rechts de 

prijswinnaar staan. 

Wil je ook een keer een keutje komen leggen?  

De biljarters komen wekelijks op donderdag om 19 uur 

bij elkaar. Op dit moment telt de club 14 leden.  

In maart wordt een biljarttoernooi gespeeld met het 

dorpshuis van Westernieland 

 

 

 Alie en Jan winnaars klaverjassen 

Alie Postema en Jan Dijkmans hebben vrijdag 16 

januari samen de eerste prijs van het klaverjassen 

gewonnen. Katja Rotte en Annelies Borchert wonnen 

beiden de derde prijs.  

De volgende klaverjasavond is op vrijdag 20 februari. 

Iedereen is welkom. Inleg € 2. Opgave bij Jan van 

Kalker, T 528262.  

 

 

Projecteinde 

 Realisatie 

Dorpshuis 

Pieterburen 

Controle accountant 

Na de opening op 3 oktober 2014 heeft het bestuur de 

rapportagecijfers van het project Realisatie Dorpshuis 

Pieterburen opgesteld en voorgelegd aan Noorda 

Accountants te Groningen. De accountant heeft de 

boekhouding inmiddels gecontroleerd en goedgekeurd. 

De controleverklaringen zijn deze maand met de 

eindverslagen verzonden naar de verschillende 
fondsen. 

Het projectgeld heeft volledig zijn bestemming 

gekregen. Er is geen tekort en geen overschot.  

Een leerpunt is dat in de begroting geen post stond 

opgenomen voor voorbereidende bouwwerkzaam-

heden, b.v. tekeningen en aanbesteding, en de 

bestrating was vergeten. Dit hebben we opgelost door 

meer zelfwerkzaamheid, gebruik andere materialen en 

het schrappen van onderdelen zoals de overkapping 

van de buitentrap naar de B&B kamers. Ook bleek 

gaandeweg dat bepaalde kosten, zoals van de  notaris 

en vergunningen, niet subsidiabel waren. Dit hebben 
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we opgelost door te participeren met de KNHM.  

Hieronder volgt een samenvatting van de financiële 
verantwoording. De bedragen zijn exclusief BTW.  

Projectplan  

mei 2012 

Dekking 

2012-2013 

Realisatie 

2014 

Aankoop kerk 

€ 150.000 

 Hyp.lening 

 € 150.000 

Aankoop kerk 

€ 141.339 

Bouw, instal- 

latie, elektra 

 

€ 400.000 

 Fondsen (*) 

 

 

 € 401.020 

Bouw, installatie, 

elektra, bestrating, 

tekenwerk 

€ 351.325 

Inrichting 

 

€ 50.000 

 Lening Gem.   

 De Marne 

 €   50.000 

Inrichting en 

zelfwerkzaamheden 

€ 109.179 

Totaal 

€ 600.000 

 Totaal 

 € 601.020 

 Totaal 

€ 601.843 

(*) Fondsen: Leader, Kammingafonds, NAM, Oranje Fonds, 
Skanfonds, Stichting Doen, RKL fonds, VSB fonds en Waddenfonds 
 

De belastingdienst heeft het dorpshuis, als horeca- 

ondernemer en verhuurder van de bovenetage en zalen 

op de begane grond, eind 2013 omzetbelasting 

opgelegd. Dit betekent BTW afdracht op de omzet 

maar ook BTW teruggave op de investeringen.  

We hebben hiermee eerst de bouwnota’s kunnen 

voorfinancieren en eind december 2014 is de 

hypothecaire lening met vijftigduizend euro afgelost, 

van € 150.000 naar € 100.000. Dat scheelt weer in de 

exploitatielasten.  

Bestuur Stichting Dorpshuis Pieterburen, 

Annelies Borchert, Hanny Hiddema en Rita Vegter 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 


