
 1 

 
Nieuwsbrief, juni-juli 2017 

Zevende jaargang, zesde editie 
 

Finale wedstrijd  
wo. 24 mei, 20:30u. 

Ajax-Manchester United  
We versturen deze nieuwsbrief iets eerder dan jullie 
gewend zijn, omdat we graag willen laten weten dat 
het dorpshuis op woensdag 24 mei 's avonds geopend 
is. Om gezamenlijk de voetbalwedstrijd van Ajax tegen 
Manchester United te kunnen volgen.  
"Een droomfinale" volgens van der Sar. Hopelijk wordt 
die droom ook een prachtige werkelijkheid en wint Ajax 
dit jaar de European League. De wedstrijd begint om 
21 uur. Het dorpshuis is open vanaf 20.30 uur.  

 

 
24 mei 

Zondagmiddagcafé 
zo. 28 mei, 15 uur 
 

Laatste ZMC van het seizoen 
Op 28 mei vindt de laatste editie van het ZMC plaats. 
Blues café en inloopmiddag voor muzikanten, dichters 
en publiek. Meer informatie te verkrijgen bij Gert 
Koolhof, T(06)83026388 

Het Zondagmiddagcafé van 30 april ontwikkelde zich 
als een heerlijk akoestisch huiskamerconcert. Het was 
volle bak in de kleine zaal. De uitvoerende artiesten 
traden op in verschillende samenstellingen. Het publiek 
genoot van Nederlandstalige liederen, oude 
bluesnummmers, rock en easy listening. 

 
28 mei 

 

 
ZMC april 2017 

Zomerstop tot 1 sept 
 

Laatste activiteiten juni  
Het seizoen is voorbijgevlogen. De eerste helft van 
2017 zit er alweer bijna op. Dat is ook te merken aan 
het aanbod van de activiteiten in juni. De competitie 
van de biljarters is 11 mei afgesloten en ZMC geeft  
28 mei de laatste optredens van live muziek. De 
klappers van de maand juni zijn nog de BBQ op 14 juni 
en het warme eten op 20 juni. De Waddenwichter zijn 
eigenlijk de enige doordouwers die in juli nog 
doorgaan. Zij houden hun reces gelijk met de 
schoolvakanties.  

Op 1 september opent het dorpshuis weer zijn deuren. 
Natuurlijk voor de vaste activiteiten maar ook gaan er 
enkele bijzondere ‘events’ plaatsvinden, zoals:   
- 24 september, Tocht om de Noord in Pieterburen 
- 1 oktober, Groningse middag/burendag  
- 4 november, Theatervoorstelling van WAARK  

 
 24 sept 

 
1 okt 

 
4 nov 

Woensdag, 14 juni, 
aanvang 17.30 uur 
 
 

Borrelen en zomerbarbecue  
BBQ voor alle inwoners en introducees van Broek, 
Wierhuizen en Pieterburen. Hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd. De kosten zijn € 10 per persoon. De borrel 
begint om half zes. Er is vis, vlees en desgewenst ook 
vega. Graag ontvangen wij jullie aanmelding voor 
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maandag 12 juni. Bel Rita Vegter, T442758  of mail 
naar info@dorpshuispieterburen.nl.  

Borrel BBQ 2016 

 

Biljarten 2016-2017 Henk van der Horn clubkampioen 
Henk is de nieuwe kampioen van de biljartvereniging 
Dicht Bie Diek. De tweede prijs van de competitie was 
voor Arie Molenhuis en Rienk Dijkstra is derde 
geworden. Ter afsluiting van het seizoen hielden de 
leden op 11 mei nog een klein toernooi. Ook daar 
vielen Henk en Arie in de prijzen, respectievelijk 3de en 
1ste plek, aangevuld met Siemon Niehof op de 2de 
plaats. Jan van Kalker reikte aan het einde van de 
avond de wisseltrofee en andere prijzen uit (rollades, 
karbonades en worsten).  

 

 

Wat te doen? In JUNI  

5 juni 
maandag 

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

7 juni 
woensdag 

 

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

 

14 juni 
woensdag     

Zomerbarbecue, aanvang 17.30 uur.  
Vlees, vis en salades. € 10 per persoon. 
Opgave voor maandag 12 juni, bij Rita, T442758.  
Of via mail info@dorpshuispieterburen.nl  

 

19 juni 
maandag 

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

20 juni 
dinsdag 

Warm eten, aanvang 12 uur 
Warme maaltijd en toetje. € 8 per persoon. 
Opgave voor maandag 19 mei, bij Rita, T442758. 
Of via mail info@dorpshuispieterburen.nl 

 

 In JULI 
 

 

25 t/m 30 juli Inzamelingsactie oud papier 
Papiercontainer achterin hoek Pieterplein 
 

 
Zomerstop tijdens 

schoolvakantie 
Waddenwichter 
Donderdags, 9 uur. Info bij Trijn Oldenburger.  

Zomerstop tot 7 sep Biljartclub Dicht Bie Diek 
Donderdags, 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 

 

 

 


