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Zomerbarbecue
woensdag 15 juni

S.v.p. aanmelden voor 13 juni
Zomer. Dus weer tijd voor de zomerbbq. Komt u ook?
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Vlees, vis, lekkere
salades, sausen, stokbrood, enz. Kosten € 10 per
persoon. Aanvang 18 uur, borrel vanaf 17.30 uur.
Opgave via info@dorpshuispieterburen.nl of bel Rita
Vegter, T442758.

Crea Doe avond
vrijdag 24 juni

Leuke workshops onder deskundige begeleiding
Decopatch en mozaïeken, bloemschikken, tuinbord
schilderen. Er is voor iedereen iets te doen. Voor de
fijnproevers zijn er ook heerlijke bonbons en petit-fours
bij de koffie (likeur) tafel. Loop hiervoor gerust even
langs. Opgave voor de workshops bij Sieneke Brouwer,
T528512. Aanvang 19 uur.

Vrijwilligersactie
tuin en terras

Dorpshuis buiten weer netjes!
Zaterdag 23 april hebben 10 vrijwilligers voor de actie
van NL Doet de tuin, het terras en de bloembakken
van het dorpshuis onder handen genomen. Een dag
eerder hadden twee dorpsgenoten al de rozentuin
geschoffeld en onkruidvrij gemaakt. Tuin en terras
knapten zienderogen op. Zelfs de vlaggenmast werd
gestreken en schoongepoetst. Aan het einde werd in
het dorpshuis nog een heerlijke lunch geserveerd.

Spetterende finale

Laatste Zondagmiddagcafé van het seizoen
Op 24 april kwamen weer vele muzikanten uit de regio
naar Pieterburen. Leve de swing, blues en folk! Dick
Guillot droeg eerst eigen geschreven gedichten voor.
Daarna was het podium voor de muzikanten, zangers
en zangeressen. Met een speciale vermelding voor het
optreden van The Pieterbuurster girls. Hans Barends,
Lyda Kraan en Piet Witteveen kunnen als culturele
commissie tevreden terugblikken op dit eerste jaar.

Dicht Bie Diek

Willem prolongeert kampioenstitel
De biljartclub Dicht Bie Diek heeft donderdag 28 april
het speelseizoen afgesloten. Willem Groeneveld is
opnieuw winnaar geworden. Hij prolongeerde daarmee
zijn titel en nam trots de wisseltrofee in ontvangst.
De tweede plaats was voor Arie Molenhuis en Rienk
Dijkstra werd derde.

Eten in
Italiaanse sferen

Ook laatste Eetsalon van het seizoen
Woensdag 11 mei is ook alweer het seizoen van de
Eetsalon afgesloten. Iedere maand waren er zo’n 20
tot 25 gasten. Het menu bestond standaard uit drie
gangen, met vaak culinaire gerechten uit andere
landen. Zoals deze keer een Italiaanse maaltijd:
stracciatella soep, pasta’s (rossa en verda) en torta
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mela toe (appeltaartcrunch). De verrassing van het
lekkere eten, de afwisseling van de gasten en de altijd
aanwezige gezelligheid bleken ook dit jaar weer dé
juiste ingrediënten om er een succes van te maken.
Bijzondere repetitie

De Waddenwichter hebben donderdag 19 mei samen
met andere koorleden in het dorpshuis geoefend voor
het evenement Altied wat aan 't Wad, dat op 28, 29
en 30 oktober gaat plaatsvinden. De repetitie werd
geleid door de vaste dirigente Harma Weber. Meer dan
tachtig koorleden waren bijeen en zongen de sterren
van de hemel. Met Groningse liederen in de Groningse
taal. Het gelegenheidskoor zal uiteindelijk uit 150
koorleden bestaan. Dat belooft nog wat.

Wat te doen?

In JUNI

1 juni
woensdag

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

6 juni Koffietijd en bibliotheek, aanvang 10 uur
maandag Ontmoeting en boeken uitleen. Koffie met wat lekkers.
Tweewekelijks op maandagmorgen.
15 juni Zomerbarbecue, aanvang 18 uur, borrel vanaf 17.30
woensdag uur. Vlees, vis, salades, sauzen, stokbrood enz.
Opgave voor 13 juni bij Rita Vegter, T442758.
20 juni Koffietijd en bibliotheek, aanvang 10 uur
maandag Ontmoeting en boeken uitleen. Koffie met wat lekkers.
Tweewekelijks op maandagmorgen.
24 juni Crea Doe Avond
Koffie (likeur) tafel, bonbons, petit-fours en diverse
workshops. Opgave bij Sieneke Brouwer, T528512.
Donderdag Waddenwichter
wekelijks Shantykoor. Aanvang 9 uur. Info bij Trijn Oldenburger.
Zomerstop vanaf 14 juli tot 1 september
Donderdag Biljartclub Dicht Bie Diek
wekelijks Zomerstop tot 1 september
In JULI
26 t/m 31 juli Inzamelingsactie oudpapier
Papiercontainer staat achterin de hoek van Pieterplein,
naast de zeehondencrèche.
Het dorpshuis geeft De collectanten van het Oranjefonds
een pluim aan …….. Zes vrijwilligers van het dorpshuis hebben in de week
van 17 t/m 21 mei geld ingezameld voor het
Oranjefonds. Zij hebben gecollecteerd in Pieterburen,
Wierhuizen, Broek en Westernieland. Elke euro uit de
collectebus wordt besteed aan sociale initiatieven in de
provincie. Alle gevers ook een pluim voor hun donatie!
Geïnteresseerd?

Ga naar de website www.dorpshuispieterburen.nl.
U kunt zich daar in- en uitschrijven voor de
nieuwsbrief. Of mail rechtstreeks naar
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info@dorpshuispieterburen.nl
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