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Nieuwsbrief, februari 2018 
Achtste jaargang, tweede editie 

 
Goede opkomst Nijjoarsklokje 2018 

Zo'n 45 buurtbewoners hebben zaterdag 6 januari het 
traditionele Nijjoarsklokje bezocht. De voorzitter van 
het dorpshuis, Annelies Borchert, heette iedereen van 
harte welkom en hield een korte nieuwjaarsrede. Zij 
sprak met trots over de kracht van de gemeenschap en 
het vrijwilligerswerk in Pieterburen. In 2017 zijn in het 
ontmoetingscentrum meer dan 160 activiteiten 
georganiseerd en meer dan 4.000 bezoeken afgelegd. 
Het nieuwe jaar belooft ook weer een druk en gezellig 
te worden. Maar ook zeker spannend. Het bestuur is 
namelijk in gesprek met het programma Elk Dorp Een 

Duurzaam Dak om budget te krijgen voor het 
renoveren van dak en enkele specifieke 
duurzaamheidsmaatregelen. De voorzitter gaf tot slot 
nog  een primeur weg: dorpsbewoner en quizmaster 
Chris Baarveld is met ingang van 1 januari toegetreden 
tot het bestuur. Zie ook verderop in de nieuwsbrief. En 
toen … was het tijd voor de pubquiz. 

 

 
Nieuwjaarsrede 2018 

 
        Gezellige drukte 
 
 

Familie van Kalker  wint de pubquiz 2018 
Er waren negen tafels en elk team had een eigen 
teamkleur. Chris stelde de vragen met de nodige 
humor en speelsheid. Evenals vorig jaar was er een 
beeld- en geluidsronde, maar ook twee rondes met 
nieuwe thema's, Groningen en de jeugd. De vragen 
werden over het algemeen als pittig beoordeeld. De 
teamleden voerden dan ook druk overleg en teams 
kenden onderling een gezonde competitiestrijd.  
 
Aan het einde van de avond was het tijd voor de 
einduitslag en de prijzen. Het varia’s team ontving van 
Chris de poedelprijs van consumptiebonnen en de 

familie van Kalker de hoofdprijs van vijf dinerbonnen. 

Druk beraad 

 
De vijf prijswinnaars 

Het dorpshuis doet 9 maart weer mee met NL Doet! 
Let op, de vrijwilligersactie vindt dit jaar in het 
dorpshuis plaats op de vrijdag. Wie wil er meehelpen?  
Wie wil er samen met andere dorpsgenoten de handen 
uit de mouwen steken? Er zijn verschillende klussen te 
doen, naar keuze binnen of buiten.  
De vrijwilligers beginnen morgens om 10 uur. De actie 
wordt ’s middags afgesloten met een lekkere lunch.  
Je kunt je aanmelden bij Rita T442758. 

 

 
NL Doet 2017 

Inzamelingsactie  oud papier 2017 
De inzamelingsactie voor de dorpshuizen van 
Pieterburen en Westernieland heeft vorig jaar bijna 
1000 euro opgebracht. € 966,90 om precies te zijn. 
Alle inzamelaars hartelijk bedankt!  

 



 2 

De tendens, dat minder papier wordt ingeleverd, zet 
helaas door. Dit jaar van 29.340 ton naar 27,860 ton. 
Maar omdat de prijs per kilo licht stijgt, heeft dat tot 
nu toe geen negatief effect. De containers staan iedere 
twee maanden een week in onze dorpen: eind januari, 
maart, mei, juli, september en november. Doen jullie 
weer mee?  

 
Papier hier, papier hier 

Even voorstellen … nieuw bestuurslid Chris Baarveld 
M.i.v. 1 januari 2018 heb ik zitting genomen in het 
bestuur van het dorpshuis. Ik ben getrouwd met 
Marjan en (nog) werkzaam als leerkracht op een 
VMBO-school in Leek en ben 65 jaar, dus met dat 
werken schiet het al aardig op. Wij wonen sinds 
december 2015 aan de Frederiksoordweg in 
Pieterburen. Vanaf het eerste moment maken wij 
“gebruik” van het Dorpshuis, we bezoeken 
voorstellingen, komen bij de Eetsalon, we gaan naar 
het Zondagmiddagcafé enz. Mijn gezicht was dus niet 
geheel onbekend en toen er aan uitbreiding van het 
bestuur werd gedacht, heeft men mij gevraagd en ik 
heb daar positief op gereageerd, omdat ik denk dat het 
Dorpshuis een belangrijke plaats in deze gemeenschap 
inneemt en aangezien dat ook bestuurd moet worden, 
dacht ik : ”Doen”, zodoende. 

 

 
Chris Baarveld 

nieuw gezicht in het 
bestuur 

Wat te doen? In FEBRUARI  

5 feb 
maandag 

Zingen op maandag, aanvang 20 uur. 
Belangstellenden zijn welkom voor gratis proefles.   
Even weken.  

7 feb 
woensdag 

 

Creatief met, aanvang 19.30 uur.  
Nieuwe creaties en herstelwerk. Inleg € 2.  
Info T(06)20486474. 1ste woensdag van de maand. 

 

12 feb 
maandag 

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

       

14 feb 
woensdag     

Eetsalon, aanvang 18 uur.  
Huiskamermenu, 3-gangen. € 10 per persoon. 
Opgave voor ma. 12 feb. bij Rita, T442758  
Of via mail info@dorpshuispieterburen.nl  

 

19 feb 
maandag 

Zingen op maandag, aanvang 20 uur. 
Belangstellenden zijn welkom voor gratis proefles.   
Even weken.  

20 feb 
dinsdag 

Warm eten, aanvang 12 uur. 
Warme maaltijd en toetje. € 8 per persoon. 
Opgave voor ma. 19 feb. bij Rita, T442758 
Of via mail info@dorpshuispieterburen.nl 

 

25 feb 
zondag 

Zondagmiddagcafé, aanvang 15 uur. 
Culturele middag met live muziek en gedichten. Vele 
optredens, toegang gratis. Nieuwe artiesten kunnen 
zich aanmelden bij Gert of Hans. Info T (06) 8302 6388 
of T (06) 1241 4111. 
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26 feb 
maandag 

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

       

Wekelijks op 
donderdag 

Waddenwichter 
Donderdags, 9 uur. Info bij Trijn Oldenburger. 

 

 
Wekelijks op 

donderdag 
Biljartclub Dicht Bie Diek 
Donderdags, 19 uur. Info bij Jan van Kalker, T528262. 

 

 

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 

 

 

 


