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Zomerstop bijna
voorbij!

Dorpshuis 1 september open
Nog twee weken en dan start alweer het nieuwe
seizoen. Het shantykoor van de Waddenwichter en de
biljarters Dicht Bie Diek trappen af op donderdag 1
september. Voorts staan op het programma weer
verschillende gezellige en sociaal culturele activiteiten,
zoals koffietijd, creatief met, de eetsalon en het
zondagmiddagcafé. En speciaal voor alle bewoners in
het dorp een Groningse middag, op zondag 18
september, in samenwerking met het Oranjefonds.

Groningse middag
zondag 18 sept

Burendag met oude foto’s en gratis buffet
Op zondag 18 september bent u van harte welkom
voor een echte Groningse middag. Om 15 uur staan
eerst kopjes koffie en thee met wat lekkers klaar.
Rienk Dijkstra neemt u vervolgens mee naar het
Pieterburen van vroeger. Oude foto’s en interessante
verhalen van ons dorp, over ons dorp en de
dorpsgenoten. Dat wilt u niet missen! Aansluitend
wordt nog een heerlijk Gronings buffet aangeboden.
Wij verzoeken u zich hiervoor aan te melden voor 15
september. Zie voor meer informatie het september
programma hieronder.

Zondagmiddagcafé
zondag 25 sept

Muziek, zang en vertelkunst
Iedereen opgelet. Het zondagmiddagcafé gaat deze
maand weer van start. Altijd op de laatste zondag van
de maand. Muzikanten, zangers en dichters zijn
welkom om hun kunsten te vertonen. Voor het publiek
zijn er vele interessante en gratis optredens.

Filmen aan de dijk

KRO/NCRV Petticoat in Pieterburen
In de maand juni zijn bij het huisje aan de dijk van de
familie Rietema opnames gemaakt voor de tv serie
Petticoat. Het dorpshuis deed onderwijl dienst als
thuisbasis. Op de oude parkeerplaats stond een
groene cateringbus, voor het eten en drinken van de
crew. In het dorpshuis werd gegeten, verkleed en
geschminkt. De salon was ingericht als centrale
productieruimte. Leuk om eens mee te maken.

Smakelijk eten!

ZomerBBQ zeer geslaagd
De zomerbarbecue van juni was zeer geslaagd ook al
konden er wat vraagtekens gezet worden bij het
adjectief zomer...De organisatie had er goed op
ingespeeld. De barbecues stonden opgesteld in een
tent buiten. De salades en overige zaken stonden
binnen in de zaal. De deelnemers konden dan zelf
kiezen waar ze wilden eten. Binnen of buiten aan de
statafels.
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Het smaakte allemaal heerlijk. Verse gerookte
makreel, spareribs, vleesspiesjes, worstjes,
hamburgers, vegetarische gerechten en ga zo maar
door. Peter en Hans hebben alles heerlijk bereid en
kregen ook een welverdiend applaus van de gasten,
evenals de andere hulpkrachten van de barbecue.
Workshops

Creatieve kunstwerken en bloemenkransen
Op donderdag 24 juni waren er leuke workshops in het
dorpshuis: decopatchen en bloemenkrans maken.
Anneke Poel verzorgde de ‘groene tak’. Ze had
prachtige bloemen en planten meegenomen om te
gebruiken. De dames kregen tips wat ze het beste
konden gebruiken en hoe ze het mooiste resultaat
konden krijgen. Daarnaast was een kleine club aan de
slag met het kleuren en decoreren van een groot bord.
De 17 deelnemers waren zeer tevreden en gingen
trots met hun kunstwerk naar huis. Op vrijdag 14
oktober worden nieuwe workshops gehouden.

Blaaskapel
op bezoek

Spontaan concert Orpheus
Het fanfareorkest Orpheus uit Eenrum heeft maandag
4 juli op het plein van het dorpshuis een spontaan
muziekconcert gegeven. De spelers hadden niet alleen
hun eigen instrumenten mee maar ook een eigen stoel
om op te zitten. De dirigent had een leuk
zomerprogramma opgezet. Mooie marsen en vrolijke
nummers. Iedereen speelde volmaakt zijn eigen partij.

Wat te doen?

In SEPTEMBER

1 sept
donderdag

Waddenwichter, aanvang 9 uur
Nieuwe seizoen van het shantykoor

1 sept
donderdag

Dicht bie Diek, aanvang 19 uur
Jaarvergadering en start biljartcompetitie.
Nieuwe leden en geïnteresseerden zijn welkom

7 sept
woensdag

Creatief met, aanvang 19.30 uur.
Nieuwe creaties en herstelwerk. Inleg € 2.
Info T0620486474. 1ste woensdag van de maand.

12 sept Koffietijd en bibliotheek, aanvang 10 uur
maandag Ontmoeting en boeken uitleen. Koffie met wat lekkers.
Tweewekelijks op maandagmorgen.
14 sept Eetsalon, aanvang 18 uur.
woensdag 3-gangen huiskamermenu. Opgave voor 12 sept bij
Inge van Dijk, T0625090154.
18 sept Burendag/Groningse middag, aanvang 15 uur.
zondag Ontvangst met koffie, thee en wat lekkers. Rienk
Dijkstra presenteert oude foto’s van Pieterburen.
Aansluitend Gronings buffet.
S.v.p. aanmelden voor het buffet voor 15 september.
Zonder aanmelding vragen wij een eigen bijdrage van
€ 5. Opgave kan via antwoordstrook van de huis-aanhuis agenda, of via mail info@dorpshuispieterburen.nl
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of bel T0654353052.
20 t/m 25 sept Inzamelingsactie oudpapier
Papiercontainer staat achterin de hoek van Pieterplein,
naast de zeehondencrèche.
25 sept Zondagmiddagcafé, aanvang 15 uur
zondag Inloopmiddag voor muzikanten, zangers, dichters,
vertellers en publiek! Vele optredens, toegang gratis.
Info T(06)12414111.
26 sept Koffietijd en bibliotheek, aanvang 10 uur
maandag Ontmoeting en boeken uitleen. Koffie met wat lekkers.
Tweewekelijks op maandagmorgen.
Donderdag Waddenwichter
wekelijks Shantykoor. Aanvang 9 uur. Info bij Trijn Oldenburger.

Donderdag Biljartclub Dicht Bie Diek
wekelijks Jaarvergadering op 1 sept. Geïnteresseerden en nieuwe
leden welkom. Info T528262.

Het dorpshuis geeft De vrijwilligers die geklust hebben in de zomer
een pluim aan …….. Het valt misschien niet meteen op als bezoeker van het
dorpshuis maar ook deze zomermaanden is er weer
geklust in en rond het dorpshuis. De buitendeur van de
bovenetage is geverfd, evenals de zijdeur van de
biljartzaal, nieuwe tuinperkjes zijn aangelegd en de
ombouw van de bar is nog onderhanden. Een grote
pluim voor de harde werkers!
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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