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Nieuwsbrief, mei 2017 

Zevende jaargang, vijfde editie 
 

Zondagmiddagcafé 
zo. 30 april en  
zo. 28 mei, 15 uur 
 

Muziek en gedichten  
Aanstaande zondag op oud Koninginnedag is het weer 
tijd voor live music en optredens in het dorpshuis.  
De toegang is gratis. Dit keer wordt onder meer het 
Pieterbuurster volkslied ten gehore gebracht. Vele 
optredens, aanvang 15 uur.  
  
Volgende maand vindt het ZMC Pieterburen plaats op 
zondag 28 mei. Blues café en inloopmiddag voor 
muzikanten, dichters en publiek. Meer informatie te 
verkrijgen bij Gert Koolhof, T(06)83026388 

 
ZMC 26 februari 2017 

 

Dorpshuis als  
ontmoetingscentrum 

Brandweer en gemeente De Marne te gast 
Het dorpshuis functioneert goed als ontmoetings-
centrum voor bijeenkomsten. De afgelopen maand 
heeft de brandweer voor de inwoners van Broek een 
voorlichtingsbijeenkomst gegeven. De reden hiervoor 
was de grote brand die 6 maart woedde in een woning 
aan de Broeksterweg in Pieterburen. Er was 
gelegenheid tot het stellen van vragen en ervaringen te 
delen.  
 
De gemeente De Marne organiseerde 20 april in het 
dorpshuis de slotbijeenkomst van Veilig door De Marne, 
in aanwezigheid van wethouder Mariëtte Visser. De 
organisatie behandelde de initiatieven ter verbetering 
van de verkeersveiligheid. Allemaal door de inwoners 
van De Marne zelf ontplooid. Ook werd een prikkelende 
cartoonfilm vertoond en RTV Noord nam voor de radio 
diverse interviews af. Beide avonden waren goed 
bezocht.   

 
Voorlichting brandweer 

 

 
Veilig door De Marne 

 

Wat een 
kunstenaars! 

Geslaagde workshopavond op 7 april 
De voorjaarseditie van de workshopavond in het 
dorpshuis van Pieterburen was een groot succes. 
Twintig deelnemers, 3 workshops en prachtige 
resultaten. Anneke Poelma gaf uitleg over het maken 
van een bloembollenboeket, met leuke gele accenten 
voor de Paastijd. Sasha Trul begeleidde het schilderen 
van de tuinborden en Linda Scholtens-Kamstra het 
maken van de tekstborden.  

De cursisten gingen meteen gepassioneerd aan de 
slag. De juiste materialen bij elkaar zoeken, een eigen 
ontwerp maken en alle creativiteit gebruiken die er in 
je zit. Het resultaat was verbluffend. De deelnemers 
hadden prachtige kunstwerken gemaakt maar bovenal 
was het een hele gezellig avond geweest.  

 
Vrolijke boeketten 

 

 

 
Creatieve tekstborden 
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Wat te doen? In MEI  

3 mei 
woensdag 

 

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

 

8 mei 
maandag 

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

10 mei 
woensdag     

Eetsalon, aanvang 18 uur.  
3-gangen huiskamermenu. € 10 per persoon. 
Opgave voor maandag 8 mei, bij Rita, T442758.  
Of via mail info@dorpshuispieterburen.nl  

 

11 mei 
donderdag 

Finale-avond Dicht Bie Diek, aanvang 19 uur 
Alweer het einde van het seizoen, dat wordt afgesloten 
met een biljarttoernooi(tje) voor de leden. Tevens 
worden deze laatste avond de prijzen en wisselbeker 
uitgereikt aan de winnaars van het jaar 2016-2017. 

 

 

16 mei 
dinsdag 

Warm eten, aanvang 12 uur 
Warme maaltijd en toetje. € 8 per persoon. 
Opgave voor maandag 15 mei, bij Rita, T442758. 
Of via mail info@dorpshuispieterburen.nl 

 

22 mei 
maandag 

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

24 t/m29 mei Inzamelingsactie oud papier 
Papiercontainer achterin hoek Pieterplein 
 

 

28 mei 
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.   

Donderdag 
4, 11 en 18 mei 

Waddenwichter 
Shantykoor. Aanvang 9 uur. Info bij Trijn Oldenburger.  

Donderdag 
4 en 11 mei 

Biljartclub Dicht Bie Diek 
Aanvang 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 

 

 

 


