Nieuwsbrief, oktober 2016
Zesde jaargang, zevende editie
Creatieve workshops Mozaïeken, bloemschikken en tuinborden verven
op vrijdag 7 okt
Voor de tweede keer dit jaar worden in het dorpshuis
verschillende creatieve workshops georganiseerd.
Geschikt voor jong en oud. De avond start om 19 uur.
€ 15/€17,50 p.p. inclusief materiaal. S.v.p. aanmelden
bij Sieneke Brouwer, T528512.
Zondagmiddagcafé
september

Intiem concert Pieterburen
Gert Koolhof, Mark Lester, Dolf Dercks en Yvonne Klei
hebben afgelopen zondag in het dorpshuis een intiem
concert gegeven. Intiem vanwege de zachte blues en
ballads en vanwege het kleine bezoekersaantal.
De gang moet er duidelijk nog wat in komen. Maar de
kop is eraf. Deze eerste keer was het podium voor
gitaar, saxofoon, trommels en zang. De muziek klonk
weer heerlijk en dat smaakt naar meer. De toehoorders
genoten er zeker van gezien hun applaus. Het volgende
Zondagmiddagcafé vindt plaats op 30 oktober.

Bijzonder geslaagd!

Groningse middag met oude foto’s en buffet
Het dorpshuis heeft zondag 18 september voor het
eerst een Groningse middag gehouden. Rienk Dijkstra
presenteerde foto's en verhalen van vroeger.
Pieterbuursters van geboorte vulden de verhalen van
Rienk aan. Nieuwkomers waren vooral verrast door de
hele oude foto's. Aan het einde van de middag
serveerde het dorpshuis een schitterend Gronings
buffet uit. De bezoekers lieten het zich lekker smaken.
Bijna alles werd opgegeten, de vrijwilligers hadden eer
van hun werk.

Eetsalon september

Lekker eten in de buitenlucht
Het aantal deelnemers van de Eetsalon groeit nog
steeds en dat is goed nieuws. Het huiskamermenu
bestond dit keer uit een heerlijke zelfgemaakte
courgettesoep, rijst met kipkerrie en versgebakken
appeltaart. Het weer was ook nog zo mooi dat de
organisatie alles naar buiten had verhuisd. Gezellig
samen eten en genieten van de nazomer. Woensdag 12
oktober staan kip en mosselen op het menu.

Stichtingsraad

Geeft advies
Woensdag 31 augustus kwam de stichtingsraad van het
dorpshuis voor het eerst bijeen. Zij besprak de stand
van zaken rond de financiering, organisatie van
activiteiten en vrijwilligers, inkoop horeca en het
onderhoud van gebouw en buiten. De raad komt
meerdere keren per jaar bij elkaar en adviseert het
bestuur. Op de foto v.l.n.r. Anne Marie Smits, Chris
Baarveld, Michel Sondag, Inge van Dijk. Piet Witteveen
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was verhinderd.
Wat te doen?

In OKTOBER

5 okt
woensdag

7 okt
vrijdag

Creatief met, aanvang 19.30 uur.
Nieuwe creaties en herstelwerk. Inleg € 2.
Info T0620486474. 1ste woensdag van de maand.
Crea doe avond, aanvang 19 uur
Workshops mozaïeken, bloemschikken en tuinbord
schilderen. € 15/€17,50 p.p. Aanmelden bij Sieneke,
T528512

8 okt Boetn Toen, aanvang 14.30 uur.
zaterdag Besloten bijeenkomst

10 okt Koffietijd en bibliotheek, aanvang 10 uur
maandag Ontmoeting en boeken uitleen. Koffie met wat lekkers.
Tweewekelijks op maandagmorgen.
12 okt Eetsalon, aanvang 18 uur.
woensdag 3-gangen huiskamermenu. Kip en mosselen. Opgave
voor 10 okt bij Annelies Borchert, T(06)54353052.
24 okt Koffietijd en bibliotheek, aanvang 10 uur
maandag Ontmoeting en boeken uitleen. Koffie met wat lekkers.
Tweewekelijks op maandagmorgen.
30 okt Zondagmiddagcafé, aanvang 15 uur
zondag Inloopmiddag voor muzikanten, zangers, dichters,
vertellers en publiek! Vele optredens, toegang gratis.
Info T(06)12414111.
Donderdag Waddenwichter
wekelijks Shantykoor. Aanvang 9 uur. Info bij Trijn Oldenburger.

Donderdag Biljartclub Dicht Bie Diek
wekelijks 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
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