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Fijne feestdagen

Dorpshuis in 2013
Iedereen fijne feestdagen gewenst! Wij hopen u te
ontmoeten op het nieuwjaarsfeest van 4 januari!
Zie hieronder de verdere berichtgeving over het
Nijjoarsklokje.

31 december 2013
Aanvang 14 uur

Oudejaars klaverjassen
Bij een bijzondere dag hoort een bijzondere activiteit.
Alie Postema organiseert ook dit jaar weer het
oudejaars klaverjassen in Pieterburen.
Samen kaarten om 14 uur op 31 december. Inleg € 2.
S.v.p. aanmelden voor 28 december bij Alie, T 785188

Nijjoarsklokje
Filmpremiere
Diverse artiesten

Dorpshuis in 2014
We proosten zaterdag 4 januari samen met
Dorpsbelangen op het welslagen van het nieuwe jaar.
Aanvang 19 uur. Met een prachtig en gevarieerd
programma.

4 januari 2014
Aanvang 19 uur

Op deze avond wordt voor het eerst de documentairefilm vertoond, die gemaakt is op en rondom het
ontmoetingsweekend van ALTIED AAN T WAD.
Het programma start met de ontvangst van de sterren
van het witte doek op de rode loper. Zij spelen
allemaal een of andere rol in de film. Bereidt u maar
voor op interessante anekdotes en verhalen, van nu
en van vroeger.
Vanaf 20.30 uur zijn er ook optredens van diverse
artiesten. Rond half tien/tien uur wordt het podium
vrijgemaakt voor de bandleden van BEHANGMUZIEK.
Albert van Dort, Jan Dresmé en Wilco Tukker uit
Pieterburen hebben een speciaal optreden voor u in
petto.

Dorpshuis dicht

Gebouw tijdelijk gesloten vanaf 5 januari
In verband met de verbouwing gaat het gebouw van
het dorpshuis per ingang van 5 januari tijdelijk dicht.
Dit betekent dat verschillende verenigingen en
activiteiten in ieder geval het eerste kwartaal en naar
verwachting ook het tweede kwartaal van 2014 ergens
anders onderdak hebben moeten zoeken.
Het bestuur bedankt alle mensen die hebben
meegedacht en meegeholpen aan het vinden van

alternatieve ruimten. Hieronder kunt u zien waar alles
naar toe gaat. Binnenkort volgt meer nieuws over de
verbouwing.
Waddenwichter
De dames van het shantykoor wijken uit naar het
dorpshuis Den Diekstaal te Westernieland. Zij hebben
daar in november ook hun jubileumconcert gehouden.
Biljarten
De biljartclub van het dorpshuis gaat elke donderdag
avond bij Jan van Kalker thuis spelen. T 528262
Eetclub
De eetclub heeft haar toevlucht gevonden bij de Elize
Catharina Heerd van Alice Streekstra. Samen eten op
de 2de woensdag van de maand aan de Hoofdstraat
103 te Pieterburen. Volgende keer is 8 januari. S.v.p.
van te voren aanmelden bij Rita Vegter, T442758.
Klaverjassen en Koffietijd
De kaarters en koffiedrinkers wijken uit naar de
theeschenkerij van Domies Toen, Hoofdstraat 76 te
Pieterburen.
Volgende klaverjasavond is 24 januari. S.v.p. van te
voren aanmelden bij Jan van Kalker, T 528262

Sponsors

De realisatie van het dorpshuis en de negen hotelkamers wordt mede mogelijk gemaakt met bijdragen
van de KNHM, het Scholten Kamminga fonds,
Oranje Fonds, Skanfonds, Stichting Doen, VSB fonds,
Gemeente De Marne, Leader, Provincie Groningen en
Waddenfonds.

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

