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Nieuwsbrief, maart 2016 
Zesde jaargang, derde editie 

 
Oudpapier 
 

Bijna 30 ton ingezameld in 2015 
De dorpsbewoners hebben vorig jaar weer vele kilo’s 
oudpapier gebracht naar de papiercontainers van 
Pieterburen en Westernieland. Het meeste papier is  
ingezameld in de maand januari. En de grootste 
uitkering is betaald in juli, omdat toen de dagprijs 
hoog stond. De dorpshuizen hebben beiden in 2015  
een jaarbedrag van € 689,23 ontvangen. Top! 

 

Biljarttoernooi 
 

Kloosterburen–Pieterburen 10-10! 
De biljartclubs Dicht Bie Diek uit Pieterburen en Krijt 
Op Tijd uit Kloosterburen hebben donderdag 3 maart 
de finale van hun biljarttoernooi gespeeld. De strijd 
bleef tot het einde toe enorm spannend en eindigde 
dan ook in gelijk spel. Maar Kloosterburen ging er met 
de wisselbeker vandoor want zij hadden de beste 
spelers gemiddelden behaald. Volgend jaar beter…. 

 

Dorpsavond 
23 mrt 
 

Informatiebijeenkomst dorpshuis 
Op woensdag 23 maart zijn alle dorpsbewoners 
uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst in het 
dorpshuis. Gezamenlijke terugblik op het kalenderjaar 
2015 en de verwachtingen voor 2016, ideeën uit het 
dorp en informatie over de stichtingsraad, waarvoor 
nog enkele kandidaten gezocht worden.  

Zondagmiddagcafé 
27 mrt 
 

Inloopmiddag. Dichters, musici, publiek welkom 
Het volgende zondagmiddagcafé vindt plaats op 27 
maart, tevens Eerste Paasdag. Doe mee of laat je 
verrassen door talent van eigen bodem en omstreken. 
Aanvang 15 uur, zaal open vanaf 14.30 uur. 
Informatie T (06)12414111.  

 

De Harrelzuikers 
10 apr 

Gratis voorjaarsconcert  
De blaaskapel van De Harrelzuikers uit Eenrum komen 
zondag 10 april naar Pieterburen. Bij mooi weer spelen 
ze op het terras van het dorpshuis en blij slecht weer 
binnen. De muzikanten hebben nieuwe nummers 
ingestudeerd en bieden een schitterend gevarieerd 
programma aan. Aanvang 15 uur, terras/zaal open 
vanaf 14.30 uur.  

 

 

NL Doet 
23 apr 
 

Tuinieren op vrijwilligersdag 
Zaterdag 23 april gaat het dorpshuis aan de slag met 
NL Doet! We gaan bloemen en vaste planten in de tuin 
en bloembakken rond het dorpshuis aanplanten en 
struiken snoeien. Wie doet er mee? Vele handen 
maken licht werk en het is nog gezellig ook. Ontvangst 
met koffie en lekkers om 10 uur en we sluiten af met 
een heerlijke lunch als dank voor het harde werken.  
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Wat te doen? In MAART  

23 mrt 
woensdag 

Dorpsavond, aanvang 20 uur 
Informatiebijeenkomst over het dorpshuis 

              

27  mrt 
zondag 

Zondagmiddagcafé, aanvang 15 uur 
Eerste Paasdag. Talent welkom. Muziek, zang en 
gedichten. Toegang gratis. Zaal open vanaf 14.30 uur.   
  

28 mrt 
maandag 

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

22 t/m 27 mrt Inzamelingsactie oudpapier 
Papiercontainer staat achterin de hoek van Pieterplein, 
naast de zeehondencrèche.  

 
 In APRIL 

 
 

6 apr 
woensdag 

 

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

    

10 apr 
zondag 

 

Harrelzuikers, aanvang 15 uur.  
Gratis voorjaarsconcert van de blaaskapel uit Eenrum. 
Prachtig programma. Bij mooi weer buiten op het 
terras van het dorpshuis, bij slecht weer binnen.  
  

11 apr 
maandag 

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

 13 apr 
woensdag     

Eetsalon, aanvang 18 uur. Huiskamermenu voor 
maar 10 euro. Opgave bij Rita Vegter, T442758.  

 
23 apr 

zaterdag 
NL Doet, aanvang 10 uur 
Tuinieren op vrijwilligersdag. Koffie, thee en lunch. 
Fijn als je laat weten dat je mee doet. T442758 of mail 
naar info@dorpshuispieterburen.nl  
 

 

 

25 apr 
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 …….. 

Het coöperatiefonds van de Rabobank 
Het dorpshuis heeft de afgelopen maand een prachtige 
elektrische piano kunnen aanschaffen. Dit is mogelijk 
gemaakt met een bijdrage van het coöperatiefonds van 
de Rabobank Noordenveld West Groningen. De piano 
kan vanaf vandaag worden ingezet bij muzieklessen, 
concerten, theatervoorstellingen en het zondagmiddag- 
café. 

 

 

Geïnteresseerd? Ga naar de website www.dorpshuispieterburen.nl.   
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U kunt zich daar in- en uitschrijven voor de 
nieuwsbrief. Of mail rechtstreeks naar 
info@dorpshuispieterburen.nl 

 


