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Het Stichtingsbestuur heeft tijdens de opening op 22 maart 2018 afscheid genomen van de 
voorzitter Sjouke Faber en bestuurslid Lieuwe Dijkstra. Ook van de adviseurs Doetie van 
der Zee en Kees Moeyes is toen afscheid genomen. Adviseur Marieke Andringa is vanaf dat 
moment bestuurslid geworden. Het bestuur bestaat vanaf de opening uit Geerard Brouwer 
(voorzitter), Jurjen Rosier (penningmeester), Ans van der Valk (secretaris), Henk Valk 
(gebouwonderhoud), Maaike Terpstra (inkoop), Marieke Andringa (communicatie), Arend 
Klontje (vrijwilligers). Het Stichtingsbestuur kwam tot september nog wekelijks bij elkaar 
en vanaf september om de week.  
 
De Interieurcommissie bestaat uit Doetie van der Zee, Thea Wieringa, Anja Dijkstra. 
Samen met Maaike Botma van Adema is er een prachtig resultaat neer gezet. 
De Activiteitencommissie bestaat uit Marieke Raap, Henriëtte Hovinga, Margriet Kampen, 
Marieke Andringa, Sieta Dijkstra, Trienke Dekema, Dianne Tilma, Grietje Bouma en Ans van 
der Valk.  
 
De vaste  huurders van de ruimtes in De Dobbe zijn NAM, huisarts, fysiotherapeut, 
Thuiszorg, kinderdagverblijf, podoloog, kapper, Rabobank, muziekvereniging en 
biljartvereniging. Twee keer per jaar heeft het bestuur een (vragen-)avond met de 
huurders over de algehele gang van zaken. 
 
De oplevering van het pand was weliswaar 15 december 2017, maar er bleef nog een flinke 
restpostenlijst over, die aan het einde van 2018 nog niet zijn weggewerkt. Ook de 
onderhandelingen over deze restpunten verlopen moeizaam. 
Door de Interieurcommissie is heel wat werk verzet en zij ontvingen dan ook alom lof over 
de sfeervolle inrichting. 
 
MFA De Dobbe en het kantoor van de NAM is op 22 maart feestelijke geopend met het hele 
weekend festiviteiten, openhuis-playbackshow-revue-enz., om dit heuglijke feit te vieren. 
 
Dat de Anjumers blij zijn dat De Dobbe weer open is blijkt wel uit de grote opkomsten bij 
de evenementen die onder meer door de Activiteitencommissie wordt georganiseerd: 
Maart: gelegenheidscabaret 
April: workshop bloemschikken, koningsdag 
Mei: filmmiddag voor de kinderen, Teake van der Meer 
Juli: kinderdisco 
Augustus: eiergooien 
September: familiebingo, start tweewekelijkse middag Dorpshuiskamer (koersbal en 
spelletjes) 
Oktober: 90’s party, filmmiddag voor de kinderen 
November: optreden Halleluja, mini-vlooi, darttoernooi, proeflessen Yoga 
December: kerstworkshop 
Voor 2019 staan op het programma: darttoernooi, klaverjastoernooi, familiebingo, 
spokentocht, pubquiz, dorpsmaaltijd, Noordenbos en Ko, PIER21 it wie op in simmerjûn, 
90’s party, kledingbeurs. 
 


