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Nieuwsbrief, november 2018 
Achtste jaargang, negende editie 

 
Vliegende Hollander 
3 november  

 

vaart af naar Pieterburen 
Kom aan boord op zaterdag 3 november. Theatergroep  

Het Nieuwe Masker speelt de voorstelling van 'De 

Vliegende Hollander'. Het verhaal gaat over de 

zoektocht naar dat beruchte spookschip, waarbij ruwe 

zeeën worden bevaren. De toneelavond belooft 

spanning en sensatie, is doorspekt met doldwaze 

humor en zit vol technische hoogstandjes. 

De voorstelling komt uit de koker van Theater te 

Water, dat belooft dus wat. De speelgroep kreeg 

lovende recensies in de media. Kaarten zijn te 

bestellen via www.dorpshuispieterburen.nl.  

De voorstelling begint om 20.15 uur.   
Kom jij ook aan boord?  

Muziekcafé  
28 oktober 
 

Live muziek en cultuurpodium van start 
Een unieke muziekmiddag, waarbij artiesten solistisch 

of met elkaar het podium betreden. Blues, jazz, pop, 

van alles kan. Entree gratis, de middag begint om 15 

uur.  

 

Muzikanten, zangers en vertellers worden verzocht zich 

voor het optreden aan te melden bij Mark Lester, T(06) 

5479 3716.  

 
28 okt, 25 nov en 16 dec 

Update Project 
Duurzaam (Onder) 
Dak 

Dak, muren, zink en zonnepanelen 
Ook de hele maand oktober is er gewerkt aan het 

project. De dakdekkers van de Gebr. Kanenborg 

hebben het volledige dak gerenoveerd (folie, nieuwe 

panlatten en dakpannen). Installatiebedrijf Zijlstra 

heeft het zinkwerk rondom vervangen en op het dak 

aan beide zijden zonnepanelen geplaatst. In het 

gebouw is de warmtepomp geïnstalleerd en zijn de 

nodige werkzaamheden voor aansluitingen en 

elektriciteit uitgevoerd. Spouwmuurisolatie Noord heeft 

in de laatste week van oktober de muur aan de 

voorzijde van ons pand grondig onderhanden 

genomen: stralen van de stenen en nieuwe voegen. 

Het streven is om alle klussen volgende maand af te 

ronden. We hebben al veel geluk met het weer gehad, 

hopelijk blijft dat nog eventjes zo.  

 

 
Steigers en hoogwerkers 

 
Stofhappen en stralen 

Deze maand Veel bijzondere activiteiten 
In november worden veel bijzondere activiteiten 

georganiseerd in het dorpshuis.  

Het begint donderdag 1 november met de workshop 

Pompoen bloemstuk maken van Annekes Poelma. De 

avond start om 19.00 uur. Geïnteresseerden worden 

verzocht zich van te voren aan te melden bij Rita, 

T442758.  

 

 
POMPOENEN 
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Vervolgens is er op zaterdag 3 november de 

toneelavond over De Vliegende Hollander, zie tekst 

hierboven.  

Dan vindt ook nog in de eerste week, op woensdag 7 
november, het eerste Repair café van het dorpshuis 

plaats. Neem gerust naaigoed of herstelwerk mee. Je 

bent op deze inloopavond welkom van 19.30 tot 21.00 

uur.  

Weer een week later, op woensdag 14 november, 
wordt tijdens de Eetsalon de WMO scan van het 
dorpshuis aangeboden aan wethouder Mariëtte de 

Visser.  

Nog een week later, op woensdag 21 november, 
zetelt het stembureau van de 
gemeenteraadsverkiezingen de hele dag in het 

dorpshuis.  

Heel belangrijk voor de kinderen is dan het 

Sinterklaasfeest op zaterdag 24 november, aanvang 

14.00 uur. Ontvangst en feest in het dorpshuis.  

Met een dag later op zondag 25 november het nieuw 

opgezette Muziekcafé Pieterburen. Cultuurpodium voor 

muzikanten, zangers en vertellers. Het begint om 

15.00. Gratis entree. Artiesten kunnen zich van te 

voren aanmelden bij Mark T(06)54793716.  

THEATER 
 
 

REPAIR CAFE 
 
 

WMO SCAN 
 

 
STEMBUREAU 

 

 
SINTERKLAAS 

 
MUZIEKCAFE 

 

Wat te doen? In NOVEMBER  

1 nov 
donderdag 

Workshop pompoen bloemstuk, aanvang 19.00 u.  

Laat Halloween je inspireren. Opgave T442758 

Begeleiding Anneke Poelma. Kosten € 10.   

 

 

3 nov 
zaterdag 

De Vliegende Hollander, aanvang 20.15 uur.  

Een doldwaze komedie. Entree €10, incl. pauzedrankje 

Zaal open vanaf 19.30 uur.  

 

Kaarten te bestellen via www.dorpshuispieterburen.nl  

5 nov 
maandag 

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

Oneven weken.  
       

5 nov 
maandag 

Psychologisch Typen, aanvang 19.30 uur 

Werkgroep. Info Janwillem Brouwer T0648132375 

 

 

7 nov 
woensdag 

Repair Café Naaiwerk, aanvang 19.30 uur 

Heeft u naaigoed of herstelwerk? Kom langs en laat het 

repareren in het dorpshuis.  
 

12 nov 
maandag 

Zingen op maandag, aanvang 19.30 uur 

Eigentijds zangkoor, alle stijlen. Even weken.  

Info Rita, T442758 

 

 

14 nov 
woensdag     

Eetsalon, aanvang 18 uur.  

Huiskamermenu, 3-gangen. € 10 p.p.  

Opgave voor ma. 12 nov bij Rita, T442758 

 

Tevens aanbieding van de WMO scan aan Mariette de 

Visser, wethouder van de gemeente De Marne 
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19 nov 
maandag 

Koffietijd en bibliotheek, aanvang 10 uur 

Ontmoeting en (luister)boeken. Koffie met wat lekkers. 

Oneven weken.  
       

19 nov 
maandag 

Psychologisch Typen, werkgroep 

Info Janwillem Brouwer T0648132375 

 

 

20 nov 
dinsdag 

 

Warm eten, aanvang 12 uur. 

Warme maaltijd en toetje. € 8 per persoon. 

Opgave voor ma. 19 nov bij Rita, T442758 
 

 

21 nov 
woensdag 

 

Stembureau, open van 7:30 tot 21 uur 

Gemeenteraadsverkiezingen Het Hogeland 

 

 

24 nov 
zaterdag 

Sinterklaas, aanvang 14 uur 

Ontvangst en feest in het dorpshuis 

 

 

25 nov 
zondag 

Muziekcafé, van 15 tot 18:30 uur 

Cultureel podium, live muziek, gratis entree 

Info artiesten T(06)54793716  

 
26 nov 

maandag 
Zingen op maandag, aanvang 19.30 uur 

Eigentijds zangkoor, alle stijlen. Even weken.  

Info Rita, T442758 

 

 

22 t/m 25 nov Inzamelingsactie oudpapier 
Container staat achter in de hoek van het Pieterplein 

 
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 

 

 

 


