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Dorpshuis
Tweede seizoen

Dorpshuis 1 september weer van start
Het dorpshuis heeft na de zomervakantie weer de
deuren geopend.

Woensdag
14 november
‘Winterse snert’
Eetclub, € 8 p.p.

Met de vaste activiteiten zoals KOFFIETIJD op
maandag, EETCLUB op woensdag, STAMTAFEL
op vrijdag. Daarnaast zijn er de verenigingen en
clubs die van het gebouw gebruik maken.
De WADDENWICHTER en de BILJARTCLUB op
donderdag,
KLAVERJASAVOND
op
vrijdag.
De breiclub heeft echter haar activiteiten op
dinsdag tijdelijk stopgezet.

Aanmelden bij
Rita Vegter,
T 442748

Heb jij nieuwe ideeën? Wil jij iets organiseren?
Wil jij mee helpen? Laat het weten aan een van
de vrijwilligers of de leden van het bestuur.
Kijk voor meer informatie op de agenda, die
maandelijks huis-aan-huis wordt verspreid.
Sinterklaas
24 november

Sinterklaas
intocht
op
zaterdag
De boot van de Goedheilig man en zijn Zwarte
Pieten meert zaterdag 24 november om 14 uur
aan
bij
het
Hoogholtje
in
Pieterburen.
Het kinderfeest wordt daarna voortgezet in het
dorpshuis. Kinderen, ouders, opa’s, oma’s en alle
andere belangstellenden …Sinterklaas verwacht
jullie allemaal!
Organisatie: Vereniging Dorpsbelangen

Bouwnieuws

Verbouwing nog niet gestart
De plannen voor de verbouwing hebben we
moeten bijstellen. De fondswerving verloopt naar
tevredenheid maar er is simpelweg meer tijd
nodig. We zitten nog midden in het traject van de
financiële
verplichtingen
(voorwaarden
en
contracten) en de voorbereidingen van de
verbouwing (bouwtekeningen, vergunningen en

potentiële bouwpartners).
We verwachten in 2013 aan de slag gaan.
Workshop
‘Kerststuk’
13 december

Maak je eigen kerststuk!
Op donderdag 13 december kan je deelnemen
aan de workshop ‘Kerststuk’. De een is er wat
handiger in dan de ander....maar wij verzekeren
je, dat je onder leiding van Anneke Poelma aan
het einde van de avond met een prachtig
kerststuk naar huis gaat.
De kosten bedragen € 25 en dat is inclusief
materialen, koffie en thee. Binnenkort wordt
meer informatie over de workshop verspreid.

Theater te Water
7 maart 2013

Nieuwe voorstelling Theater te Water
Het gezelschap van het Theater te Water had
vorig jaar al aangegeven weer graag te komen.
En aangezien we nog niet in de verbouwing
zitten, komt dat goed uit. Noteer donderdag
7 maart 2013 dus snel op de kalender.
Theater te Water speelt deze winter de productie Luchtkastelen 2012
‘Een blijvertje’. Een mooie variant na de
‘Luchtkastelen’ van vorig jaar.

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

