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Nieuwsbrief, januari 2018 
Achtste jaargang, eerste editie 

 
Vaarwel 2017 en welkom 2018 

Wij wensen iedereen een heel voorspoedig nieuw jaar 

toe. Het oude jaar 2017 is voorbij gevlogen. Een jaar 

dat voor het dorpshuis prima is verlopen. Het aantal 

bezoekers stijgt nog steeds en er zijn weer nieuwe 

vaste activiteiten bijgekomen: een keer per maand 

warm eten tijdens lunchtijd op dinsdag, het 

tweewekelijks zingen op maandag en niet te vergeten 

de pubquiz! Bijzonder geslaagd vonden wij dit jaar de 

theatervoorstellingen van Kabarett en Waark, de Tocht 

om de Noord en dan vooral complimenten voor het 

werk van de organisatie (Waddenkust, Domies Toen, 

Petruskerk en Dorpshuis) en de drukke foto- en 

filmmiddag van de Historische Kring Eenrum met Rienk 

Dijkstra. Al met al hebben er in 2017 meer dan 160 

activiteiten in het dorpshuis plaatsgevonden en komen 

er per maand gemiddeld zo’n 110 mensen op bezoek. 

Mooi om te zien hoe nieuwe ontmoetingen ontstaan en 

bestaande contacten elkaar blijven opzoeken.  

 

Maar dit alles kan niet bestaan zonder de groep actieve 

vrijwilligers. Onze hartelijk dank voor jullie inzet en 

werk. Geweldig gedaan! 

 
Hierbij onze wens voor 

 
         
 

 
WEES GELUKKIG MET 

ELKAAR EN VERBLIJF IN 
GOEDE GEZONDHEID! 

 
Rita Vegter,  

Hanny Hiddema en 
Annelies Borchert 

 
 Bestuur Dorpshuis 

Pieterburen 
 

 

Nijjoarsklokje  
Zaterdag 6 januari  
Aanvang 20 uur 

Proosten en Pubquiz 
Uitnodiging voor alle dorpsbewoners en vaste 

bezoekers van het dorpshuis om samen op zaterdag 6 

januari het glas te komen heffen op het nieuwe jaar. 

Aansluitend spelen we weer de pubquiz. We houden 

acht speelrondes. De hoofdprijs voor de winnaars is 

een dinerbon voor de Eetsalon of het Warme eten.  

Verschillende teams hebben zich al aangemeld maar je 

kunt je ook nog steeds individueel opgeven. Gratis 

opgave/info T(06)53884073.  

 

 
Pubquiz 2017 

 

Oud papier 
23 t/m 29 januari 

Inzamelingsactie  
Doet u weer mee tijdens de inzamelingsweek? De 

container wordt dinsdag 23 januari geplaatst, achterin 

de hoek van de parkeerplaats van het Pieterplein 

(naast het zeehondencentrum). De opbrengst komt ten 

goede aan de dorpshuizen van Pieterburen en 

Westernieland en het milieu is er ook bij gebaat. 
 

Papier hier, papier hier 

Leuke activiteiten 
in december 

Gourmetavond 
De Eetsalon heeft het jaar afgesloten op 13 december 

met een feestelijke gourmetavond. De organisatie had 

heerlijke gerechtjes gemaakt en voorbereid. Er werd 

lekker gesmuld en de stemming zat er goed. Meer 

foto’s staan op de website 

www.dorpshuispieterburen.nl.   
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Woensdag 10 januari wordt weer een nieuw 3-gangen 

huiskamermenu geserveerd. Opgeven bij Rita.  

Gourmetavond 

 Kerstborrel ‘Zingen op maandag’ 
Het zangkoor van de maandag heeft na de repetitie 

van 11 januari ook nog even samen de keel gesmeerd. 

De glühwein smaakte prima, ook al was het buiten niet 

echt koud. Voor de gelegenheid werd er ook een 

dienblad van wel een meter met lekkere hapjes 

geserveerd. Het werd een gezellige bedoening.   
 

Zangavond 

 Live muziek en gedichten 

Op zondag 17 december vond alweer de laatste editie 

ZMC Pieterburen van 2017 plaats. Gedichten en 

muziek. Het 1e blok vooral easy listening en jazzy, het 

2e blok wat meer funky en rock, inclusief keyboard. 

Annelies Borchert complimenteerde aan het einde van 

de middag artistiek leider Gert Koolhof en de leden van 

de culturele commissie Lyda Kraan en Hans Baarveld 

voor hun werk. Het is alweer de derde jaargang van dit 

culturele podium en iedere keer opnieuw verrast en 

vermaakt het de bezoekers. Een mooie prestatie. Zij 

kregen daarvoor een lekker flesje bubbels mee naar 

huis.   

 
Zondagmiddagcafé 

 

Het dorpshuis geeft … een pluim aan Immy Joling 
Immy heeft in de maand december voor het dorpshuis 

een schitterend kerststuk gemaakt. Het gaf meteen 

een sfeer van gezelligheid en bracht de feestdagen ook 

in het ontmoetingscentrum dichtbij. Hiernaast op de 

foto staat het bloemstuk. Prachtig toch? 
 

Wat te doen? In JANUARI  

3 jan 
woensdag 

 

Creatief met, aanvang 19.30 uur.  

Nieuwe creaties en herstelwerk. Inleg € 2.  

Info T(06)20486474. 1ste woensdag van de maand. 
 

6 jan 
vrijdag 

Nijjoarsklokje en Pubquiz, 20.00 uur 

Nieuwjaarsreceptie en pubquiz voor dorpsbewoners en 

vaste bezoekers. Individuele aanmelding mogelijk.  

Opgave gratis/info T0653884073 of via mail 

info@dorpshuispieterburen.nl  

8 jan 
maandag 

Zingen op maandag, aanvang 20 uur. 

Belangstellenden zijn welkom voor gratis proefles.   

Even weken.  

10 jan 
woensdag     

Eetsalon, aanvang 18 uur.  

Huiskamermenu, 3-gangen. € 10 per persoon. 

Opgave voor ma. 8 jan. bij Rita, T442758  

Of via mail info@dorpshuispieterburen.nl  
 

15 jan 
maandag 

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

Oneven weken.  
       

16 jan 
dinsdag 

Warm eten, aanvang 12 uur. 

Warme maaltijd en toetje. € 8 per persoon. 

Opgave voor ma. 15 jan. bij Rita, T442758 

Of via mail info@dorpshuispieterburen.nl 
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22 jan 
maandag 

Zingen op maandag, aanvang 20 uur. 

Belangstellenden zijn welkom voor gratis proefles.   

Even weken.  

28 jan 
zondag 

Zondagmiddagcafé, aanvang 15 uur. 
Inloopmiddag voor muzikanten, zangers, dichters, 

vertellers en publiek! Vele optredens, toegang gratis.  

Info T(06)83026388 of T(06)12414111.            

29 jan 
maandag 

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

Oneven weken.  
       

23 t/m 29 jan 
di t/m zo 

Inzamelingsactie oudpapier 
Container op Pieterplein 

 

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 

 

 

 


