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Theater te Water

De Laatste Bus
Zaterdag 5 februari heeft het Theater te Water in het
dorpshuis De Laatste Bus gespeeld. De jonge acteurs
schitterden op het podium van de uitverkochte zaal.
De dorpelingen genoten van het sublieme spel en de
prachtige zang. Het is jammer dat ze er mee
ophouden en dat dit de laatste winterproductie was.

Nijjoarsklokje

Oude foto’s en stamppottenbuffet
Het Nijjoarsklokje van 23 januari verliep super. Naast
het heerlijke stamppottenbuffet waren de oude foto’s
van Rienk toch wel het succesnummer van de avond.
Rienk vertelde erbij van de families van toen en nu, de
schoolkinderen, markante juffen en meesters, de
schoenmaker, slagers en bakkers die allemaal nog hun
eigen winkel hadden en de bouw van de huizen aan de
Frederiksoordweg in de zestiger jaren. De aanwezigen
wisselden onderling blikken van herkenning uit en je
hoorde iemand roepen "Kijk, dat is nu mijn huis". En
zeker was er verwondering en bewondering voor de
rijke historie van ons toch wel unieke dorpje. De
presentatie werd zeer gewaardeerd en hier wordt
zeker een vervolg aan gegeven.

Zonnestroom

Informatiepaneel in de hal
Tijdens de grote verbouwing in 2014 zijn op het dak
van het dorpshuis 34 zonnepanelen geplaatst. De NAM
heeft deze duurzaamheidsverbetering grotendeels
gefinancierd. Deze maand is in de hal een verlicht
paneel geïnstalleerd met informatie over de zonnestroom. Wat is het vermogen op dit moment, hoeveel
totaal vandaag, hoeveel totaal vanaf 1 februari en de
vermeden uitstoot.

Biljarttoernooi
25 feb en 10 mrt

K.O.T. Kloosterburen – D.B.D. Pieterburen
Op 25 februari en 10 maart wordt in het dorpshuis en
café Willibrord gestreden om de wisselbeker van het
biljarttoernooi Kloosterburen en Pieterburen. Winnaar
is de biljartclub met de meest gewonnen wedstrijden.

Zondagmiddagcafé
28 feb en 27 mrt

Inloopmiddag. Dichters, musici, publiek welkom
Op 28 februari, altijd de laatste zondag van de maand,
wordt het volgende zondagmiddagcafé gehouden.
Doe mee of laat je verrassen door talent van eigen
bodem en verder. Informatie T (06)12414111.

Dorpsavond
23 mrt

Informatiebijeenkomst in het dorpshuis
Op woensdag 23 maart zijn alle dorpsbewoners
uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst in het
dorpshuis. Gezamenlijke terugblik op het kalenderjaar
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2015 en de verwachtingen voor 2016.
Theater

Das Kabarett verschoven naar 2017
Geen cabaretmusical op 20 mei. De productie heeft de
voorstelling verschoven naar februari 2017.
Nog even geduld dus.

Wat te doen?

In MAART

2 mrt
woensdag

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

9 mrt
woensdag

Eetsalon, aanvang 18 uur. Huiskamermenu voor
maar 10 euro. Voorgerecht, Mexicaanse chili con
carne, dessert. Opgave bij Rita Vegter, T442758.

14 mrt Koffietijd en bibliotheek, aanvang 10 uur
maandag Ontmoeting en boeken uitleen. Koffie met wat lekkers.
Tweewekelijks op maandagmorgen.
23 mrt Dorpsavond, aanvang 20 uur
woensdag Informatiebijeenkomst over het dorpshuis
27 mrt Zondagmiddagcafé, aanvang 15 uur
zondag Talent welkom. Muziek, zang en gedichten.
Toegang gratis. Zaal open vanaf 14.30 uur.
28 mrt Koffietijd en bibliotheek, aanvang 10 uur
maandag 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.

Donderdag Waddenwichter
wekelijks Shantykoor. Aanvang 9 uur. Info bij Trijn Oldenburger.
Donderdag Biljartclub Dicht Bie Diek
wekelijks Aanvang 19 uur. Info bij Jan van Kalker, T528262
Het dorpshuis geeft Hans Baars, Lida Kraan en Piet Witteveen
een pluim aan …….. Zij vormen samen de culturele commissie en
organiseren het zondagmiddagcafé op de laatste
zondag van de maand. Hiernaast een foto van deze
kanjers tijdens de laatste inloopmiddag voor dichters,
vertellers en musici.
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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