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Negende jaargang, zevende editie 

 
Lustrumfeest Dorpshuis bestaat vijf jaar! 

Van de lustrumcommissie. Op zaterdag 28 september 

2019 vieren wij dat het dorpshuis 5 jaar bestaat. Als 

lustrumcommissie hebben wij een leuk programma 

samengesteld met voor iedereen wat wils. We starten 

om 15.00 uur met verschillende workshops en voor de 

kinderen een stoeptekenwedstrijd. Verder is er een 

walking dinner en natuurlijk hebben we muziek. Meer 

informatie vinden jullie straks op de website en op 

onze flyer. 

 

 
Dorpshuis 2014-2019 

 

Collecte Oranje Fonds 

Vrijwilligers van het dorpshuis hebben tijdens de 

deurcollecte van het Oranje Fonds in de dorpen 

Pieterburen en Westernieland totaal € 270,66 

ingezameld. De helft van dit bedrag is naar het 

dorpshuis gegaan en de andere helft naar een ander 

sociaal initiatief in onze Groningse provincie.  

 

 

 
Collecte 2019 

 

Zingen op Maandag 

start op 30 sept. 

Nieuw seizoen 2019-2020 

Het gemengde zangkoor start maandag 30 september 

met het nieuwe verenigingsjaar. Er zijn momenteel 33 

personen lid. De sfeer is gezellig en gemoedelijk. Het 

zangrepertoire is eigentijds en eigenwijs. De dirigent 

Jeljer Vlieg bewerkt de zangstukken vooraf tot  

ingenieuze 3- of 4-stemmen arrangementen. Dat 

maakt dat elke repetitie op zich een muzikale belevenis 

is. Wij zingen op maandag, altijd op de even weken. 

Geïnteresseerd? Meld je dan snel aan voor een gratis 

proefles bij Rita Vegter, T442758.  

 

 

 

 
Zangmiddag 28 mei 2018 

 

   

WAARK speelt BEVINGS op zaterdag 26 oktober 

De muzikale voorstelling Bevings geeft een stem aan 

de emoties die leven bij de Groningers. Om het uit te 

zingen, om te jammeren, te schelden, te lachen en 

daarbij de rug recht te houden. Want hier weg? Dacht 

het toch niet…  

Bevings wordt geregisseerd door Annemarie Prins, 

actrice, schrijfster, regisseur en WAARK-maker van het 

eerste uur. De tekst is van acteur, schrijver en 

regisseur Gerardjan Rijnders, voormalig artistiek leider 

van Toneelgroep Amsterdam en in het Gronings 

vertaald door schrijver en regisseur Ben Smit. De 

muziek is van Jan Meiborg. Tickets zijn te bestellen via 

www.dorpshuispieterburen.nl. 

 

 
Zaterdag 26 oktober, 
aanvang 20.15 uur 



24 t/m 29 sept 

 

Inzamelingsactie oudpapier 

In de laatste week van september kunt u weer oud 

papier brengen naar de container die achterin op het 

Pieterplein staat. Goed voor het milieu en de 

opbrengsten gaan naar de dorpshuizen van 

Westernieland en Pieterburen. 

 

 

Wat te doen? In SEPTEMBER  

9 sept 

maandag 

Koffietijd en bibliotheek, aanvang 10 uur 

Ontmoeting en (luister-)boeken. Koffie met wat 

lekkers. Oneven weken.  

        

11 sept 

woensdag     

Eetsalon, aanvang 18 uur  

2e woensdag v.d. maand. Huiskamermenu. €10 p.p.  

Opgave voor ma. 9 sept bij Rita, T442758 

  

17 sept 

woensdag     

Warm eten, aanvang 12 uur  

3e dinsdag v.d. maand. Middagmaal en toetje. €8 p.p.  

Opgave voor ma. 16 sept. bij Rita, T442758 

  

23 sept 

maandag 

Koffietijd en bibliotheek, aanvang 10 uur 

Ontmoeting en (luister-)boeken. Koffie met wat 

lekkers. Oneven weken.  

        

28 sept 

dinsdag 

Lustrumfeest: Dorpshuis bestaat 5 jaar! 

Vanaf 15 uur uitgebreid programma: workshops, 

speurtocht, stoeptekenwedstrijd, Grunnens Laid, 

walking dinner, drinken en live muziek 

  

30 sept 

maandag 

Zingen op maandag, aanvang 19.30 uur 

Eigentijds zangkoor, alle stijlen. Even weken.  

Info Rita, T442758 
 

Wekelijks op 

donderdag 

Waddenwichter 

Donderdags, 9 uur. Info bij Trijn Oldenburger. 
 

Wekelijks op 

donderdag 

Biljartclub Dicht Bie Diek 

Donderdags, 19 uur. Info bij Piet Witteveen 
 

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 

 

 


