Nieuwsbrief, juni/juli 2019
Negende jaargang, zesde editie
Dorpshuis installeert AED met buitenkast
Het dorpshuis heeft vanaf juni een eigen AED, ook wel
genoemd een hartstarter. Het apparaat krijgt een
verwarmde buitenkast en kan dus altijd gebruikt
worden. De aanschaf is mede mogelijk gemaakt door
een financiële bijdrage van onze oude gemeente De
Marne. De Automatische Externe Defibrillator is een
draagbaar toestel, dat wordt gebruikt bij de reanimatie
van een persoon met een hartstilstand. Indien de
hartstilstand het gevolg is van bepaalde
levensbedreigende ritmestoornissen kan een
elektrische schok van een AED het gestoorde hartritme
doen stoppen. Opdat wij in het dorp de AED ook zelf
kunnen bedienen, wordt er op donderdag 6 juni een
instructieavond georganiseerd. Er zijn een beperkt
aantal plaatsen. Belangstellenden kunnen zich tot
maandag 3 juni opgeven bij Rita, T442758. Vol = vol.
Het is weer zomer…

Informatieavond

Collecteweek

dus tijd om te gaan barbecuen
Woensdag 12 juni is het weer de dag van de
traditionele zomerbarbecue We hopen natuurlijk op
mooi weer maar het wordt hoe dan ook weer gezellig.
Traditiegetrouw wordt op de BBQ vlees en vis bereid.
Daarnaast staan op het buffet verschillende lekkere
salades, stokbroden en sauzen geserveerd.
Deelnemers wordt gevraagd zich van te voren aan te
melden bij Rita. Wel zo handig voor de inkoop…
Zelfregie bij afscheid en uitvaart
Natuurlijk staan we er liever niet bij stil…maar vroeg of
laat verliezen we allemaal een naaste of we moeten
zelf het leven los laten. Op dinsdag 25 juni organiseert
Onder Ons Uitvaart een avond in het dorpshuis over
regie bij afscheid en uitvaart. Want hoe moeilijk het
ook is, goed afscheid nemen is belangrijk en het helpt
als naasten dat zelf vormgeven. Daardoor wordt het
‘eigen’ en dat maakt het passend, bij de overledene én
de naasten. De avond bijwonen kost niets, behalve een
beetje moed. Het begint om 20.00 uur met inloop
vanaf 19.30 uur. U krijgt koffie/thee met iets lekkers
en rust in het achterhoofd.
Oranjefonds: 11 t/m 15 juni
Vrijwilligers van het dorpshuis zamelen in de tweede
week van juni geld in voor de deurcollecte van het
Oran Fonds. De helft van de opbrengst gaat naar een
sociaal initiatief in de provincie en de overige helft mag
gebruikt worden voor eigen doelstellingen.

AED nu in Pieterburen
bij het Dorpshuis,
altijd binnen handbereik

Zorgzaam voor elkaar

BBQ 2018

Mariele Mijnlieff van
Onder Ons Uitvaart

Collecte 2019

Lustrumcommissie

aan de slag voor het Lustrumfeest
Vorige maand is de lustrumcommissie voor het eerst
bij elkaar gekomen. Zij is samengesteld uit Hans
Barends, Wil Boekbinder, Margreet Bakker en Rita
Vegter. Het enthousiaste team heeft al prachtige eerste
ideeën voor het programma uitgewisseld. Heb je zelf
ook een leuk idee, laat het ze dan vooral weten!
Lustrumcommissie v.l.n.r.
Volgens de laatste informatie start het feest op
Hans, Rita en Wil
zaterdag 28 september om 15 uur!
(Margreet ontbreekt)

Prijswinnaars

bij de Indische maaltijd
De prijswinnaars van de pubquiz waren op 8 mei te
gast bij de Eetsalon. De dames wisselden hun dinerbon
in voor een heerlijke Indische maaltijd. Pindasoep van
Chris, nasi compleet met groenten van Poul en frisse
toet van Wil. In totaal waren zo'n 22 dorpsbewoners bij
het eten aanwezig.

Proost! V.l.n.r. Marijke,
Gerry, Hanny en Ira

Voorlichtingsavond

Brandweer regio Groningen
Brandweerman Arno Schreuder gaf op dinsdag 14 mei
in het dorpshuis voorlichting over wat je zoal kunt doen
om brand te voorkomen. Er werden filmpjes vertoond
ter demonstratie waar en hoe vaak branden ontstaan.
Belangrijk om je te realiseren is vooral ook, dat bij de
huidige materialen in huis, een brand al in 3 a 4
minuten helemaal fataal kan zijn. Arno had ook
Arno demonstreert
verschillende apparaten bij zich, die de aanwezigen
werking van verschillende
rookmelders
uitgebreid konden bekijken. Erg interessant en nuttig.

Plannen

Verkeerscommissie
De Verkeerscommissie heeft dinsdag 21 mei in het
dorpshuis haar plannen gepresenteerd, ter verhoging
van de verkeersveiligheid in Pieterburen. Het doel was
vooral ook om na te gaan, wat het draagvlak is van de
voorstellen die de verkeerscommissie aan het
gemeentebestuur wil voorleggen. Infrastructurele
maatregelen (meanders en druppels), mogelijke
V.l.n.r. Lies Vedder,
uitbreiding van de shared space, parkeergedrag bij de
Janwillem Brouwer, Jan
school en staat van onderhoud van de Wierhuisterweg. Dresmé en Chris Baarveld
De sfeer was uitstekend. De ruim 25 dorpsbewoners
maakten volop gebruik van de mogelijkheid om vragen
te stellen. De verkeerscommissie heeft alle op- en
aanmerkingen verzameld en publiceert deze binnenkort
op hun website.

Mooie afsluiting

Muziekcafé Pieterburen
Zondag 26 mei beleefde het Open Podium van het
Muziekcafé Pieterburen alweer de laatste editie van het
seizoen. De afsluiting betekende ook een hele mooie
finale. De zangers, muzikanten en muziekliefhebbers in
het publiek genoten van de gespeelde jazz, blues en
pop. Het volgende seizoen van het Muziekcafé gaat op
27 oktober weer maandelijks van start. Altijd op de
laatste zondag van de maand.

Zomerstop

Tot 1 september
Het dorpshuis is in de maanden juli en augustus
grotendeels gesloten. De Waddenwichter komen in
deze periode nog wel bijeen om te repeteren.

Artiesten uit verschilende
windstreken bij elkaar

Daarnaast staan enkele kleinere onderhoudsklussen
ingepland. Bestuur en vrijwilligers wensen jullie allen
een fijne zomer(vakantie) toe.
23 t/m 28 juli

Inzamelingsactie oudpapier
In de laatste week van juli kunt u weer oudpapier
brengen naar de container die achterin op het
Pieterplein staat. Goed voor het milieu en de
opbrengsten gaan naar de dorpshuizen van
Westernieland en Pieterburen.

Wat te doen?

In JUNI

3 juni Koffietijd en bibliotheek, aanvang 10 uur
maandag Ontmoeting en (luister-)boeken. Koffie met wat
lekkers. Oneven weken.

6 juni AED instructie, aanvang 19.30 uur
donderdag Opgave voor ma. 3 juni bij Rita T442758.
Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen, vol = vol.

12 juni Zomerbarbecue, aanvang borrel om 17 uur.
woensdag Vlees, vis, salades, stokbrood enz. €10 p.p.
Opgave voor ma. 10 juni bij Rita, T442758

17 juni Koffietijd en bibliotheek, aanvang 10 uur
maandag Ontmoeting en (luister-)boeken. Koffie met wat
lekkers. Oneven weken.

25 juni Onder Ons Uitvaart, aanvang 20.00 uur
dinsdag Zelfregie bij afscheid en uitvaart. Informatieavond.
Zaal open om 19.30 uur, gratis entree

Wekelijks op Waddenwichter
donderdag Donderdags, 9 uur. Info bij Trijn Oldenburger.
Wekelijks op Biljartclub Dicht Bie Diek
donderdag Zomerstop tot september. Info bij Piet Witteveen
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

