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Nieuwsbrief, juni 2018 
Achtste jaargang, zesde editie 

 
Zondagmiddagcafé 
zo 27 mei 

 

Debuutoptreden zangkoor en live muziek 
Het koor van Zingen op Maandag geeft zondag 27 mei 
om 16 uur tijdens het Zondagmiddagcafé een 
concert(je). Eigentijds, eigenwijs en meerstemmig.  
Natuurlijk is er voor en na het zangkoor live muziek 
van de artiesten van ZMC Pieterburen. Alweer de 
laatste editie voor de zomerstop. De muzikanten spelen 
vaak in wisselende combinaties en de toegang is gratis. 
De middag begint om 15 uur. Zangkoor om 16 uur 

 

Zomerbarbecue 
wo 13 juni, 17 uur 

 

Vlees, vis, vega, stokbrood, salades en sausen 
Op woensdag 13 juni vindt de jaarlijkse barbecue 
plaats. We hopen natuurlijk op net zulk mooi weer als 
vorig jaar. Kosten 10 euro per persoon. Opgave bij Rita 
T442758 of via mail info@dorpshuispieterburen.nl. 
Mocht je vega wensen, wil je dat dan van te voren 
laten weten? We starten om 17 uur met borrelen. 
Het eten begint om 18 uur.   
 

 
BBQ 2017 

 

Introductie 
do 14 juni,  
15.30 en/of 19.30u. 

Psychologische Typen 

Janwillem Brouwer woont in Pieterburen en wil graag 
dit najaar een werkgroep ‘Psychologische Typen’ 
starten met mensen, die meer van zichzelf en anderen 
willen leren begrijpen. Doel is om dit te bereiken door 
middel van het in praktijk brengen van twee theorieën. 
In beide theorieën worden verschillende psychologische 
geaardheden ('typen') in kaart gebracht. De twee 
theorieën die worden besproken zijn de 
mentaliteitenleer van P.C. van de Griend en de 
psychologische typen van C.G. Jung. De laatste heeft 
de begrippen introvert en extravert geïntroduceerd.  

Op donderdag 14 juni start Janwillem met een 
introductiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst 
vertelt hij meer over zichzelf, waarom hij deze 
werkgroep wil starten en wat je praktisch kunt 
verwachten. Uiteraard kunnen er vragen gesteld 
worden. S.v.p. uw opgave voor maandag 7 juni. 
janwillembrouwer@hetnet.nl of T0648132375.  

Meer informatie staat op www.dorpshuispieterburen.nl  
Bent u geïnteresseerd? Laat het vooral weten.  

 

 
Introductie en  

interesse peiling 
werkgroep najaar 2018 

Juli en augustus Zomerstop dorpshuis 
Tijdens de zomerstop vinden er vanaf 1 juli, met 
uitzondering van het zingen van de Waddenwichter, 
geen activiteiten plaats in het dorpshuis. Op 1 
september gaat alles weer van start voor het nieuwe 
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seizoen.   

Privacywetgeving AVG binnenkort van kracht 
Op 25 mei wordt in Nederland de nieuwe 
privacywetgeving Algemene Verordening 

Gegevensbescherming ingevoerd. Deze is ook van 
toepassing op vrijwilligersorganisaties. De wet dient ter 
bescherming van persoonsgegevens en hun 
verwerking. Het moet duidelijk zijn waarvoor een 
organisatie persoonsgegevens nodig heeft (doel), 
gebruikt en bewaard (verwerking), en aan wie 
persoonsgegevens verstrekt worden (delen). 

Persoonsgegevens en foto’s dorpshuis  
In bepaalde gevallen worden er via de website van het 
dorpshuis persoonsgegevens verwerkt, doordat er 
gebruik gemaakt wordt van diensten, zoals abonneren 
op de nieuwsbrief, bestellen van theatertickets en/of 
gebruik contactformulier. Hiervoor is recentelijk een 
Privacyverklaring persoonsgegevens gemaakt (zie 
Algemene Info website). Daarnaast publiceert het 
dorpshuis regelmatig foto's en/of video's van 
activiteiten. Bezoekers zijn hier vaak geheel of 
gedeeltelijk herkenbaar afgebeeld. Gezien het grote 
aantal foto’s en de vele gezichten op deze foto’s is het 
in de regel niet mogelijk iedereen van te voren om 
toestemming te vragen voor publicatie maar we willen 
graag foto's blijven maken en publiceren. Daarom 
hebben we ook een privacyverklaring foto’s gemaakt 
en vragen we bij de hoofdingang bezoekers om, 
voorafgaand aan een activiteit aan bestuur en/of 
organisatoren kenbaar te maken, indien zij niet 
gefotografeerd wensen te worden. Dan wordt hiermee 
rekening gehouden.  

 

 
 

Nieuwe seizoen  prijsverhoging dranken 
De prijs voor frisdranken, sappen, 0% dranken en 
alcoholische dranken wordt per 1 september € 2,00 per 
consumptie. De prijs voor koffie en thee blijft € 1,50 
per consumptie. Twee eenheidsprijzen waarmee 
gemakkelijk en snel te rekenen valt (één van de 
aanbevelingen tijdens de informatie- en meedenkavond 
van 24 maart) en we zijn ermee voorbereid op de 
verhoging van het lage btw tarief. De prijslijst uit 2014 
wordt voor dit doel tijdig aangepast.   

Wat te doen? In JUNI  

4 juni 
maandag 

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

       

4 juni 
maandag 

Zingen op maandag, aanvang 20 uur. 
Laatste repetitie voor de zomerstop.  

 

13 juni 
woensdag     

Zomerbarbecue, borrel 17 uur, eten 18 uur.  
Vlees, vis, vega, enz.  
Opgave voor ma. 11 juni bij Rita, T442758  
Of via mail info@dorpshuispieterburen.nl  
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14 juni 
donderdag 

 

Introductiecursus ‘psychologische typen’ 
Tevens interesse peiling werkgroep najaar 2018. 
Aanvang 15.30 uur en/of om 19.30 uur.  
Opgave voor ma. 7 juni via 
janwillembrouwer@hetnet.nl of bel T0648132375.  

 

 

18 juni 
maandag 

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

       

24 t/m 29 juli Inzamelingsactie oudpapier 
Container achter in de hoek van het Pieterplein 

 
1 juli t/m 31 aug Zomerstop dorpshuis  

Wekelijks op 
donderdag 

Waddenwichter 
Donderdags, 9 uur. Info bij Trijn Oldenburger. 
Zomerstop van 19 juli t/m 16 augustus 

 

 

Wekelijks op 
donderdag 

Biljartclub Dicht Bie Diek 
Donderdags, 19 uur. Info bij Jan van Kalker, T528262. 
Zomerstop van 1 mei t/m 31 augustus 

 

 

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 

 

 

 


