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Nieuwsbrief, december 2016 

Zesde jaargang, negende editie 
 

Kerstworkshop 
do. 8 december 

Maak je eigen kerstkrans of kerstschaal!  
Een eigen gemaakte kerstkrans bij je deur? Of een 

kerstschaal op je tafel? Dat kan als je deelneemt aan 

de kerstworkshop in het dorpshuis. Anneke Poelma 

begeleidt deze avond. Zij legt uit hoe je het beste kunt 

beginnen en wat de stappen zijn. Je eigen fantasie en 

creativiteit doen de rest.  

 

Deelname € 17,50, inclusief kerstmateriaal en groen. 

Aanvang 19.30 uur, zaal open 19.15 uur. Opgave bij 

Rita T442758 of mail info@dorpshuispieterburen.nl 

 

 
Deelnemers, dec. 2015 

Cursusochtend  
di. 13 december 
 

De engel, de kunstenaar en de filosoof 
Diana de Esch organiseert in december een filosofische 

ochtend over de engel van onze geschiedenis, met 

onder andere Walter Benjamin, Wim Wenders en Port 

Bou. Gebruik van veel multimedia en natuurlijk de 

engel: het symbool van de engel in het algemeen en de 

betekenis van de Angelus Novus in het bijzonder.  

Diana is docente filosofie, taaltrainster, vertaalster en  

initiatiefnemer, zie www.cultureeffort.wordpress.com. 

Meer informatie op te vragen bij Diana T(06)27221914. 

Zie ook bijgevoegde flyer.  
 

Eetsalon 
wo. 14 december 

Gourmetten 
De decembermaand is toch wel de maand van lekker 

eten en veel gezelligheid. Het dorpshuis doet hier 

graag aan mee. Dus staat er gourmetten op het menu. 

Vis, vlees en vegetarische lekkernijen staan deze 

avond voor u klaar. Doet u mee? Aanmelden kan tot 12 

december, T442758 of info@dorpshuispieterburen.nl  
Gourmetavond, dec. 2015 

Zondagmiddagcafé  
zo. 18 december 
 

Dichters en muziek in Pieterburen 
Ook deze feestmaand weer een verrassend programma 

van zang, muziek en optredens. Blues en smartlappen. 

Aanvang 15 uur, zaal open vanaf 14.30 uur.  

Nieuwe spelers voor de inloopmiddag kunnen zich  

aanmelden via T(06)83026388 en T(06)12414111.   
 

 

Sint en Pieten Vol verwachting klopt ons hart 
De intocht van Sinterklaas in Pieterburen vond 

afgelopen zaterdag plaats. Na een hartelijk welkom op 

het Pieterplein, ging het feest los in het dorpshuis. Met 

tekeningen, liedjes, dansen en muziek. De kinderen 

maakten aan het einde van de middag nog mooie 

kunstwerkjes van lekkernijen zoals hagelslag, smarties, 

pepernoten, marsepein en koeken. Sinterklaas was 

heel tevreden en trok met zijn zeven pieten weer 

verder. En nou maar afwachten wat er in de schoen 

komt … Spannend hoor.  
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Huisje aan de dijk 
op de televisie 

Petticoat gestart 
Op 24 november is de 1ste aflevering van Petticoat 

uitgezonden op NPO 1. Pattie woont nog op het 

Groningse platteland (Pieterburen dus!) en wil beroemd 

worden. Leuk om de acteurs, die in juni een hele week 

in het dorpshuis op bezoek waren. op tv te zien. 

Uitzending nog te zien via Programma gemist.  

Toneel Optreden Rederijkerskamer Praedinius 
Zondag 20 november speelden zij de eenakter 

"Evengoed nog een lange zit" van Wim T. Schippers. 

De bezoekers waren getuige van een korte treinreis in 

de 1ste klas. Het was nog de tijd van de gulden en er 

mocht nog gerookt worden. Het verhaal was 

humoristisch met een ondeugend tintje van verleiding. 

Het einde moest helaas worden ingekort i.v.m. het 

treinongeluk in Winsum. Dit had de voorstelling anders 

een te groot pijnlijk accent gebracht. De spelers uit 

Winsum ontvingen na afloop applaus van het publiek 

en een bloemetje van Rita. De nazit van bezoekers en 

acteurs bleef nog lang gezellig. 

 

 

Jaarlijkse 
lampionnetjestocht 

Sint Maarten, Sint Maarten 
Voordat de kinderen op pad gingen, kwamen zij vrijdag 

11 november eerst naar het dorpshuis. Zij werden 

hartelijk ontvangen met worstbroodjes en andere 

lekkere hapjes. Cynthia Groeneveld verwelkomde 

iedereen en gaf een korte toelichting op het waarom en 

hoe van deze traditie. De kinderen daarna langs de 

deuren om een liedje te zingen. De dorpsbewoners 

trakteerden op snoep en ander lekkers. Het was weer 

een geslaagde avond.  

 

 

Maandelijks op de 
1ste woensdag 

Handige handjes  
Woensdag 3 november was het weer de avond voor 

'Creatief met'. De dames gingen meteen aan de slag. 

Met de handen, met de naaimachine, met geduld en 

met fantasie. Het werd weer een hele gezellige avond. 

En er kwamen prachtige kunstwerken klaar, zoals de 

prachtige gehaakte deken van Willie. Schitterend!  

De volgende ‘Creatief met’ is op 6 december.  

  

Wat te doen? In DECEMBER  

5 dec 
maandag 

Koffietijd en bibliotheek, aanvang 10 uur 
Ontmoeting en boeken uitleen. Koffie met wat lekkers. 

Tweewekelijks op maandagmorgen.  

        

7 dec 
woensdag 

 

Creatief met, aanvang 19.30 uur.  

Nieuwe creaties en herstelwerk. Inleg € 2.  

Info T0620486474. 1ste woensdag van de maand. 
 

8 dec 
donderdag 

 

Kerstschaal/kerstkrans maken, aanvang 19.30 uur 
Een eigen gemaakt kerststuk? Workshop o.l.v. Anneke 

Poelma. € 20 incl. koffie/thee, kerstmateriaal en groen 

 

13 dec 
dinsdag 

De engel, de kunstenaar en de filosoof 
Filosofische cursusochtend, 9.30 – 13.00 uur.  

Deelname € 25 of naar draagkracht. S.v.p. aanmelden 

voor 11 dec.: dianaee@gmx.com of T(06)27221914. 
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 14 dec 
woensdag     

Eetsalon, aanvang 18 uur.  

Feestelijke gourmet avond. € 10 per persoon. 

Opgave voor maandag 11 dec bij Rita, T442758.  

Of via mail info@dorpshuispieterburen.nl  
 

18 dec 
zondag 

Zondagmiddagcafé, aanvang 15 uur  
Inloopmiddag voor muzikanten, zangers, dichters, 

vertellers en publiek! Vele optredens, toegang gratis.  

Info T(06)12414111.   

19 dec 
maandag 

Koffietijd en bibliotheek, aanvang 10 uur 
Ontmoeting en boeken uitleen. Koffie met wat lekkers. 

Tweewekelijks op maandagmorgen.  

        

Donderdag 
wekelijks 

Waddenwichter 
Shantykoor. Aanvang 9 uur. Info bij Trijn Oldenburger. 

 

 
Donderdag 

wekelijks 
Biljartclub Dicht Bie Diek 
Aanvang 19 uur. Info bij Jan van Kalker, T528262. 

 

 
Het dorpshuis geeft 

een pluim aan … 
Johannes en Michiel Arkema 
Johannes en Michiel van het Warmholtje hebben deze 

week de bomenrij ten westen van het dorpshuis 

gekapt. De takken zijn vervolgens allemaal versnipperd 

en afgevoerd. Hoogwerker, wegplaten, zaagmachines 

en een houtversnipperaar kwamen er aan te pas.  

Wat een klus!  
 

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 

 

 


