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Het Stichtingsbestuur heeft met ingang van 1 september 2019 afscheid genomen van 
voorzitter Geerard Brouwer. Hillie van den Brug is hem opgevolgd. 
Het bestuur bestaat vanaf 1 september 2019 uit Hillie van den Brug (voorzitter), Jurjen 
Rosier (penningmeester), Ans van der Valk (secretaris), Henk Valk (gebouwonderhoud), 
Maaike Terpstra (inkoop), Marieke Andringa (communicatie), Arend Klontje (vrijwilligers). 
Het Stichtingsbestuur komt om de twee weken bij elkaar. 
 
De Interieurcommissie bestaat uit Doetie van der Zee, Thea Wieringa, Anja Dijkstra.  
De Activiteitencommissie bestaat uit Henriëtte Hovinga (voorzitter), Marieke Raap, Sieta 
Dijkstra, Trienke Dekema, Marieke Andringa en Ans van der Valk.  
 
De vaste  huurders van de ruimtes in MFA De Dobbe zijn NAM, huisarts, fysiotherapeut, 
thuiszorg, kinderdagverblijf/BSO, protestantse kerk Anjum, PostNL, begrafenisvereniging, 
kapper, Rabobank, muziekvereniging, trombosedienst, muziekschool en biljartvereniging. 
Twee keer per jaar heeft het bestuur een bijeenkomst met de huurders over de algehele 
gang van zaken. 
 
De oplevering van het pand was weliswaar 15 december 2017, maar ook in 2019 is er hard 
gewerkt aan de restpostenlijst over. De definitieve afronding hiervan is in de eerste helft 
van 2020. 
 
Terwijl het gebouw nog niet ‘definitief’ af is, heeft er al een eerste grotere verbouwing 
plaats gevonden. Het Kinderdagverblijf is uitgebreid. Voor het nieuwe schooljaar was een 
ruimte nodig voor de buitenschoolse opvang (BSO). 
De tuin bij de aula/Kolken is aangelegd met een jeu de boules baan met prachtige 
verlichting en een grote berging. 
De bestrating en groen rondom het gebouw heeft een flinke opknapbeurt gehad. 
De Kolken heeft inmiddels ook een flink podium welke kan worden voorzien van 
professionele podium verlichting welke in ons bezit is. Ook beschikt de zaal nu over een 
digitale beamer + groot scherm. Tevens is het dorpshuis gedeelte afgekoppeld van het gas 
en zijn 2 warmtepompen en 64 extra zonnepanelen op het dak van het dorpshuis geplaatst. 
Ook zijn de glazen in de nok van de Kolken voorzien van dubbel glas. Bij de entree van de 
MFA hangt een groot monitorscherm waarop informatie gepresenteerd zal worden omtrent 
activiteiten, mededelingen van het dorpshuis/huurders en een weergave van de opbrengst 
van onze 190 zonnepanelen. Voor het gebouw zijn we bezig een informatiezuil te plaatsen. 
Het raamwerk is geplaatst en in 2020 zal deze informatiezuil operationeel worden.  
 
In 2020 zal zaal De Raskes sfeervoller worden ingericht zodat deze ruimte 
(Dorpshuiskamer)  tegen een bescheiden bedrag kan worde gehuurd voor feesten en 
partijen en de gebruikers hun eigen eten en drinken mee mogen nemen. Ook is het de 
bedoeling om de grote zaal de Kolken te voorzien van (verduistering/akoestische) 
gordijnen en zal de aula aan de buitenkant worden opgeknapt. (nieuw dakpannen/goten, 
zandstralen en voegen muren)  Het platte dank van zaal de Rietkraag wordt voorzien van 
nieuw mastiek waarop mogelijk een sedum vegetatie op wordt aangebracht. Om dit 
allemaal te realiseren hebben wij een IMF subsidie aangevraagd bij de provincie Fryslân. 
 
Dat de Anjumers blij zijn met De Dobbe, blijkt wel uit de grote opkomsten bij de 
evenementen die onder meer door de Activiteitencommissie zijn georganiseerd: 
Januari:  Biljart- en klaverjastoernooi, Familie Bingo 
Februari: Spokentocht, Filmmiddag kinderen, Pubquiz 
Maart:  Voorstelling Noorderbos en Ko, Voorstelling ‘It wie op in simmerjûn’, 
  Darttoernooi 



April:   Koningsdag 
Mei:   Kledingbeurs 
Juli:   Ringsteken brommers/fietsen 
Augustus:  BBQ wedstrijd 
September:  Filmavond oud Anjum 
Oktober:  Kinderactiviteit 
November:  Voorstelling Tryater 
December:  Kerstworkshop 
 
Naast wat door De Dobbe zelf wordt georganiseerd, weten ook anderen de weg naar De 
Dobbe te vinden. Er worden ook bruiloften gehouden, het Concours van de muziekfederatie 
vindt plaats, afscheid van wethouders en afscheid van de directeur van basisschool De 
Eker. 
 
Voor 2020 staan op het programma: darttoernooi, klaverjastoernooi, biljarttoernooi, 
familiebingo, spokentocht, pubquiz, dorpsmaaltijd, kledingbeurs, themafeest, 
toneelgezelschap ‘Fleurig Fierder, optreden Pro Rege, game toernooi, slimste dorp, Frysk 
seniorenorkest. 


