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Nieuwsbrief, april 2018 
Achtste jaargang, vierde editie 

 
Voorjaar 2018 
20 april, 19 uur 

 

Creatieve workshops 
Vrijdag 20 april vindt de voorjaarseditie plaats van drie 
creatieve workshops. Je kunt je opgeven voor het 
maken van een schorsbloemstuk bij Anneke € 15,00,  
het schilderen en tekenen van een hapjesplank met 
schaaltjes bij Saskia  € 17,50 en het creëren van een 
tuinbord met zes tekstplankjes bij Linda € 22,50. 

Aanmelden kan bij Rita T442758 of via mail  
info@dorpshuispieterburen.nl.  

 

 
Tuinbord maken 

 

 

ZMC Pieterburen  
29 april 

Kom eens kijken en luisteren 
Pieterbuursters, jullie zijn van harte welkom op het 
zondagmiddagcafé van 29 april. Het begint om 15 uur.  

Even lekker eruit op zondagmiddag in het eigen dorp, 
gratis entree en boeiende live muziek. Komende maand 
met optreden van een jazz zangeres.   

ZMC 25 maart 

Projectplan en 
toekomst dorpshuis 

 

Informatie- en meedenkavond 
Vrijdag 23 maart vond in het dorpshuis de presentatie 
van het project Duurzaam (Onder) Dak plaats. De 
belangstellenden konden zich prima vinden in de 
voorgestelde onderhoudswerken en 
duurzaamheidsmaatregelen. Ook is gesproken over de 
fondsenwerving en planning van het project. Tijdens 
het tweede gedeelte van de avond is actief gepeild hoe 
het volgens de aanwezigen met de huidige functies van 
het dorpshuis is gesteld en hoe men verder wil om het 
dorpshuis te ontwikkelen. Er waren mooie winstpunten 
zoals een dorpsklankbordgroep voor de leefbaarheid, 
jaarlijkse informatiebezoeken van de buurtagent, 
faciliteren van de helpende hand en ondersteuning van 
ouderen om langer zelfstandig in het dorp te kunnen 
blijven wonen. Ook borrelden weer allemaal leuke 
nieuwe inspirerende activiteiten op, zoals een leesclub, 
filmhuis, toneel, schilderen, zelf muziek maken, yoga 
en meer bewegen. Wordt vervolgd.   
 

 

 

 
meedenken, meedoen, 

meewerken 

 
vrijdag 23 maart 

Zangavond  
2-wekelijks 

Zingen op maandag populair 
Het zangkoor, dat oktober vorig jaar onder leiding van 
dirigent Jeljer Vlieg is gestart, groeit nog steeds. Het 
aantal leden is inmiddels de dertig gepasseerd. Op het 
repertoire staat een hele rij aan eigentijdse liedjes. 
Veel Engelstalig maar ook in het Duits en Nederlands. 
Er wordt driestemming gezongen: sopranen, alten en 
bas/tenor partijen. 

 

 
zangavond 19 maart 

Eetsalon 
14 maart 

Lekkere lasagna 
De 30 bezoekers van de eetsalon kregen in maart een 
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heerlijke Italiaanse dis voorgeschoteld. Lasagna en 
insalata verde e rossa. Het smaakte allemaal prima.   

Op woensdag 11 april vindt de volgende eetsalon 
plaats. Aanmelden voor dit populaire 3-gangen 
huiskamermenu kan nog tot 9 april. 

 
samen koken en eten  

Dorpshuis Doet!  
9 maart 
 

Vrijwilligersdag verliep uitstekend 
Vrijdag 9 maart hebben 12 vrijwilligers van het 
Dorpshuis Pieterburen gewerkt voor NL Doet! De 
jaarlijkse vrijwilligersactie van het Oranje Fonds werd 
een groot succes. Bijna alle klussen zijn gedaan en 
afgerond. Maar bovenal bracht de dag plezier en 
gezelligheid. De vrijwilligersactie werd afgesloten met 
een heerlijke lunch en Hanny Hiddema gaf de harde 
werkers als dank een vrolijk bosje tulpen mee naar 
huis. 

 

 
NL Doet! 2018 

 

 

In memoriam  
 

Cees Schelling  
Zaterdag 17 maart is in Pieterburen Cees Schelling 
overleden. Cees was co-auteur van het boek 
Pieterburen Wad’n dorp en hij heeft zich altijd zeer 
actief ingezet voor de gemeenschap. Hij was onder 
meer voorzitter van Domies Toen, Voetbalclub PWC en 
Vereniging Dorpsbelangen Pieterburen. Ook was hij een 
van de initiatiefnemers van het huidige dorpshuis.  
 
We wensen zijn vrouw en de familie veel sterkte toe.  

 

 
Cees Schelling 

1927-2018 

Wat te doen? In APRIL  

3 apr 
dinsdag 

Zingen op maandag, aanvang 20 uur. 
Belangstellenden zijn welkom voor gratis proefles.   
Even weken.  

4 apr 
woensdag 

 

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

 

9 apr 
maandag 

Koffietijd en bibliotheek, aanvang 10 uur 
Ontmoeting en (luister)boeken. Koffie met wat lekkers. 
Oneven weken.  

       

11 apr 
woensdag     

Eetsalon, aanvang 18 uur.  
Italiaanse keuken, 3-gangen. € 10 per persoon. 
Opgave voor ma. 12 mrt. bij Rita, T442758  
Of via mail info@dorpshuispieterburen.nl  

 

17 apr 
dinsdag 

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

 

20 apr 
woensdag 

Creatieve workshops, aanvang 19 uur. 
Workshopavond voorjaar 2018. 
- schorsbloemstuk € 15,00 
- hapjesplan met schaaltjes € 17,50 
- houtbord met tekstplankjes € 22,50 
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23 apr 
maandag 

Koffietijd en bibliotheek, aanvang 10 uur 
Ontmoeting en (luister)boeken. Koffie met wat lekkers. 
Oneven weken.  

       

23 apr 
maandag 

Zingen op maandag, aanvang 20 uur. 
Belangstellenden zijn welkom voor gratis proefles.   
Even weken.  

29 apr 
zondag 

Zondagmiddagcafé, aanvang 15 uur. 
Culturele middag met live muziek en gedichten. Vele 
optredens, toegang gratis. Nieuwe artiesten kunnen 
zich aanmelden bij Gert of Hans. Info T (06) 8302 6388 
of T (06) 1241 4111. 

           

Wekelijks op 
donderdag 

Waddenwichter 
Donderdags, 9 uur. Info bij Trijn Oldenburger. 

 

 
Wekelijks op 

donderdag 
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 

 

 

 


