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Nieuwsbrief, oktober 2018 
Achtste jaargang, achtste editie 

 
Theater za. 3 nov.  
20.15 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Vliegende Hollander 
Theatergroep Het Nieuwe Masker uit Hoogeveen 
speelt zaterdag 3 november in het dorpshuis de 
komedie  
De Vliegende Hollander. Het verhaal gaat over de 
zoektocht naar dat beruchte spookschip, waarbij 
ruwe zeeën worden aangedaan. Spanning en 
sensatie, doorspekt met doldwaze humor en vol 
technische hoogstandjes. De voorstelling komt uit 
de koker van Theater te Water, dat belooft dus wat. 
Just Vink is de auteur en Ronald van Essen de 
regisseur.   

Wie komt bij ons aan boord? Prijs € 10 inclusief 
pauzedrankje.  

Kaarten zijn te bestellen via de website.  

 

 
Spanning, sensatie en 

doldwaze humor 

Septembermaand  
was actiemaand 

Thermometer slaat uit naar € 800! 
De actie om geld in te zamelen voor het project 
Duurzaam (Onder) Dak was een groot succes. 
Hartverwarmend dat zoveel dorpsgenoten en 
belangstellenden hebben meegedaan door lootjes te 
kopen voor het Rad van Avontuur en de grote 
Verloting tijdens Burendag. De rode meter is 
bovenaan geëindigd bij een stand van precies € 
799,00.  

Winnende nummers van de verloting  
21-26-35-107-120-129-130-154-182-193-201-219-
230-257-277-329-370-379-397-416-438-454-486-
622-679-785-798-806-848 en 890. 
Prijswinnaars van de kleine tot en met de grote 
prijzen  kunnen contact opnemen met Chris 
Baarveld T(06)45608058 om daarna de prijzen op 
te halen (lot meenemen). 

 

 
Grote thermometer 

B&B 
Dorpslogement 

Zoekt nieuwe huurder(s) 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste ondernemer 
voor de B&B functie boven het dorpshuis. Het 
contract met de huidige huurders van Waddenhoes 
Gastenverblijven loopt binnenkort af. Naar 
aanleiding van het publicatiebord in de tuin bij het 
dorpshuis, kwam Radio Noord op 24 september 
vroeg in de ochtend op bezoek bij Annelies 
Borchert. Het radio-interview bracht vele reacties. 
Op dit moment zijn we in gesprek met enkele 
geïnteresseerden. Meer informatie over de B&B 
staat op de website.  

 

 
Gezocht enthousiaste  
B&B ondernemer(s) 
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Rad van Avontuur… brengt geld en plezier tijdens Eetsalon 
Tijdens de Eetsalon van 12 september hebben Henk 
Bolman en Chris Baarveld met het Rad van 
Avontuur twee spelrondes gedraaid. Henk had het 
rad al in het voorjaar in elkaar geknutseld. De 
avond bracht geld in het laatje voor het project 
Duurzaam (Onder) Dak, leuke  lachmomenten en 
tevreden prijswinnaars. Poul de Haan won de BBQ 
als hoofdprijs en Hanny Hiddema  een spetterende 
oranje reiskoffer. 
 
Het was weer de eerste keer na de zomerstop dat 
de dorpsbewoners samen hebben gegeten. De 
kookploeg had een uitgebreid buffet bereid en de 
gasten kregen heerlijke taart toe. Wil je ook een 
keer mee-eten? De volgende Eetsalon vindt plaats 
op woensdag 10 oktober. 

 

 
Henk bij de prijzentafels  

 
Eten en bijpraten 

Impressie 
Burendag 

‘Pieterburen beweegt’ 
Picknicktafel onthuld, geschonken door het Oranje 
Fonds - Speurtocht op kickbickes vanwege het 
slechte weer geschrapt – Leuk binnenprogramma 
met diverse spelen – Marijke Masseling winnares 
sjoelen – Mark Lester winnaar darten – Interessante 
film van Rienk Dijkstra uit 1939 over de Linthorst 
Homanpolder - Niet veel drukte maar wel veel 
gezelligheid – Janneke Derks heeft geholpen bij het 
trekken van de lootjes.  

 

30 
prijzen verloot 

Nieuw, nieuw  Muziekcafé op 28 oktober 
Op zondag 28 oktober start om 15 uur ons eigen 
kleine muziekcafé. Cultuurpodium van live muziek 
en sfeervolle optredens. Altijd op de laatste zondag 
van de maand. De toegang is gratis. Muzikanten, 
zangers en vertellers wordt gevraagd zich aan te 
melden bij Mark Lester T(06)54793716.  

 

Update project 
Duurzaam (Onder) 
Dak 

Schilderwerk en reiniging muren 
Begin september kwamen de schilders van Zijlstra 
met groot materieel voor het schilderwerk van de 
gootlijsten en hoge ramen. Lange steigers zijn 
geplaatst en de schilders hebben het houtwerk goed 
onderhanden genomen. Afkrabben, schuren en 
gronden. Het definitieve afschilderen vindt op een 
later moment plaats. Medio september heeft 
Spouwmuur Isolatie Noord de achter- en zijgevels 
gereinigd ter voorbereiding op het impregneren. 
Ook hebben deze maand vrijwilligers van het 
dorpshuis aan het project gewerkt. Zij hebben een 
rot raamkozijn hersteld en schilderwerk aan de lage 
ramen verricht. In oktober start de dakrenovatie.   
 

 
Schilders aan de slag 

Wat te doen? In OKTOBER  

1 okt 
maandag 

Zingen op maandag, aanvang 20 uur. 
Start van het nieuwe seizoen. Belangstellenden zijn 
welkom voor gratis proefles. Even weken.  
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3 okt 
woensdag 

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

 

8 okt 
maandag 

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

8 okt 
maandag 

Psychologische typen, aanvang 19.30 uur 
Werkgroep, eerste bijeenkomst  
Info Janwillem Brouwer T(06)48132375 

 

 

10 okt 
woensdag     

Eetsalon, aanvang 18 uur.  
Huiskamermenu, 3-gangen, € 10 p.p.  
Opgave voor ma. 8 okt T442758 of via mail 
info@dorpshuispieterburen.nl 

 

 

15 okt 
maandag 

Zingen op maandag, aanvang 20 uur. 
Eigentijds zangkoor, alle stijlen. Info Rita T442758 
Even weken.  

16 okt 
dinsdag 

 

Warm eten, aanvang 12 uur. 
Warme maaltijd en toetje. € 8 per persoon. 
Opgave voor ma. 15 okt T442758 of via mail 
info@dorpshuispieterburen.nl 

 

22 okt 
maandag 

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

28 okt 
zondag 

 

Muziekcafé, aanvang 15 uur  
Cultureel podium, live muziek, gratis entree 
Info artiesten T(06)54793716 

 

29 okt 
maandag 

Zingen op maandag, aanvang 20 uur. 
Eigentijds zangkoor, alle stijlen. Info Rita T442758 
Even 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 

 

 

 


