Nieuwsbrief, aug-sept 2017
Zevende jaargang, zevende editie
Dorpshuis open

ZMC Pieterburen
17 september

September start weer het nieuwe seizoen
De Waddenwichter beginnen zelfs al een dag eerder op
31 augustus. Maar officieel opent het dorpshuis op
vrijdag 1 september de deuren. Wij hopen jullie
allemaal weer te ontmoeten. Daarom een hartelijk
welkom voor de vrouwen van Creatief met, de mannen
van Dicht Bie Diek, de vrijwilligers die alles mogelijk
maken, de muziekliefhebbers van het
Zondagmiddagcafé, de smulpapen van de Eetsalon en
het Warme Eten, de zanglijsters van het Shantykoor en
vooral een speciaal welkom voor de sportieve
wandelaars en bezoekers van de Tocht om de Noord.
Muziek en cultuur
Wij hopen dat de start van het nieuwe seizoen van het
Zondagmiddagcafé op 17 september net zo’n groot
succes wordt als de laatste editie in mei voor de
zomerstop. Toen bracht de zeskoppige band Alidele met Pieterbuursters Els Krieg en Dolf Dercks - tijdens
het eerste blok een repertoire van Jiddische liederen.
In de pauze pakte Freddy zijn gitaar op en gaf hij
buiten op het terras een feestelijk miniconcert. Binnen
volgde daarna nog een 2de blok van artiesten, met aan
het einde een spontaan concert van alle talenten
samen… De redactie is benieuwd welke musici en
dichters het dorpshuis zondag 17 september gaat
ontvangen.

Zondag,
24 september

Wandelaars Tocht om de Noord
Op zondag 24 september wandelen de deelnemers van
de Tocht om de Noord door Pieterburen. De wandelaars
maken dagtochten van 25 en 40 km. Naar verwachting
zullen de meeste deelnemers in de ochtend door ons
dorp trekken. Vrijwilligers van het Bezoekerscentrum
Waddenkust, het Zeehondencentrum, de Petruskerk en
het Dorpshuis hebben gezamenlijk een leuk en
gevarieerd programma met activiteiten georganiseerd.
In het dorpshuis treden de Waddenwichter op om 9.30
uur, 10.15 uur en om 11 uur. Ook zijn op diverse
plaatsen in het dorp dranken, soep en broodjes te
verkrijgen.

Zondag,
1 oktober

Burendag/Groningse middag
Op zondagmiddag 1 oktober organiseren we weer een
rasechte Groningse middag tijdens Burendag. Dit jaar
wordt ook echte poffert oet Grunn geserveerd. Rienk
Dijkstra presenteert weer een mooie selectie van foto’s
van oud-Pieterburen en omgeving. En misschien wel
een oude film …
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allen hartelijk welkom
bij het nieuwe seizoen
van het dorpshuis

ZMC 29 mei, v.l.n.r. Remi,
Monique, Dolf en Gert

24 sept

Maandag,
2 oktober

Samen zingen onder leiding van Jeljer Vlieg
Pieterburen krijgt een nieuw zangkoor. Een nieuw
zangkoor voor mannen, vrouwen, jongens en meisjes.
Er worden allerlei muziekstijlen gezongen, zoals pop,
rock, beat, sixties, rhytem & blues, klassiek. Je kunt
het zo gek niet bedenken. Het koor komt tweewekelijks
op de maandagavond om 20 uur bij elkaar. Jeljer wordt
onze dirigent. Lijkt je dit leuk? Heb je belangstelling?
Kom dan maandag 2 oktober vrijblijvend langs.

Zomerbarbecue

Zonnig en gezellig
Heerlijk zomers weer, eigen gerookte vis, smakelijk
barbecuevlees, lekkere salades en veel gezellige
dorpsbewoners. De jaarlijkse zomerbarbecue op 14 juni
was een groot succes. De BBQ-mannen Hans en Peter
hadden alles prima voor elkaar en de 44 gasten lieten
het zich goed smaken. Het motto is dan ook: "Eten doe
je in Pieterburen gezellig samen!"

Collecte
Oranje Fonds

Driehonderdenvierenvijftig euro ingezameld
De collecte voor het Oranje Fonds in Pieterburen en
Westernieland heeft € 354,46 opgebracht. Vrijwilligers
van het dorpshuis hebben in de week van 6 tot en met
10 juni met de collectebus gelopen. De helft van het
geld geeft het Oranje Fonds aan sociale activiteiten in
de regio, de andere helft is gegaan naar ons dorpshuis.
Hartelijk dank collectanten en gevers!

Wat te doen?

In SEPTEMBER

6 sept Creatief met, aanvang 19.30 uur.
woensdag Nieuwe creaties en herstelwerk. Inleg € 2.
Info T(06)20486474. 1ste woensdag van de maand.
7 sept Dicht Bie Diek, aanvang 19 uur.
donderdag Jaarvergadering. Leden en belangstellenden welkom.
11 sept Koffietijd en bibliotheek, aanvang 10 uur
maandag Ontmoeting en (luister)boeken. Koffie met wat lekkers.
Tweewekelijks op maandagmorgen.
13 sept Eetsalon, aanvang 18 uur.
woensdag Indonesische ajam paniki. € 10 per persoon.
Opgave voor ma. 11 sept, bij Annelies, T(06)54353052
Of via mail info@dorpshuispieterburen.nl
17 sept Zondagmiddagcafé, aanvang 15 uur.
zondag Inloopmiddag voor muzikanten, zangers, dichters,
vertellers en publiek! Vele optredens, toegang gratis.
Info T(06)83026388 of T(06)12414111.
19 sept Warm eten, aanvang 12 uur.
dinsdag Warme maaltijd en toetje. € 8 per persoon.
Opgave voor ma. 18 sept, bij Annelies T(06)54353052.
Of via mail info@dorpshuispieterburen.nl
24 sept Tocht om de Noord, ochtendprogramma
zondag Diverse activiteiten, diverse optredens Waddenwichter
Koffie, thee, soep en broodjes
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25 sept Koffietijd en bibliotheek, aanvang 10 uur.
maandag Ontmoeting en (luister)boeken. Koffie met wat lekkers.
Tweewekelijks op maandagmorgen.
19 t/m 24 sept Inzamelingsactie oud papier.
Papiercontainer achterin hoek Pieterplein.

Wekelijks op Waddenwichter
donderdag Donderdags, 9 uur. Info bij Trijn Oldenburger.
Wekelijks op Biljartclub Dicht Bie Diek
donderdag 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
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