Nieuwsbrief, maart 2015
Vijfde jaargang, tweede editie
Wat te doen?

In MAART

Zondag 29 maart

Paasmarkt
Een gezellige Paasmarkt in het dorpshuis.
Verschillende kraampjes met paasgoed en andere
leuke snuisterijen. Open van 10 tot 16 uur.

Di 24 mrt
t/m zo 29 mrt.
Ma.
2, 16 en 30 mrt.
Wo.
4 mrt.

Wo.
11 mrt.

Do. 5 mrt.
Vr. 13 mrt.

Do.
19 mrt.

Oudpapier container, op het Pieterplein.
Inzamelingsactie oudpapier van dinsdag t/m zondag.
Koffietijd, aanvang 10 uur.
Koffie met wat lekkers erbij.
Creatief met …, aanvang 19.30 uur.
Voor naaldkunstenaars, breivirtuosen, hobbyisten.
Inleg € 2. Inloopavond. Nieuwe creaties en
herstelwerk. T0620486474
Eetclub, aanvang 18 uur. Indonesische gerechten.
Huiskamermenu. € 10 per maaltijd.
Opgave bij Rita Vegter, T 442758
Biljarttoernooi, aanvang 19 uur, Pieterburen.
Tegenstander is biljartclub dorpshuis Westernieland.
(5 en 12 maart wordt in Westernieland gespeeld)
THEATER Mijn Tweede, aanvang 20.15 uur.
Marcel Hensema van NNT speelt donderdag 19 maart
zijn tweede voorstelling in het theater van het
dorpshuis. Zaal open vanaf 19.30 uur.
Voorstelling is uitverkocht!

Vr. 20 mrt.

Klaverjassen, aanvang 20 uur. Vrije deelname,
inleg €2. Opgave bij Jan van Kalker, T.528262

Za. 21 mrt

NL DOET, Vrijwilligersdag.
Het dorpshuis doet op zaterdag 21 maart weer mee
met de vrijwilligersdag van NL DOET. In 2014 hebben
ook verschillende dorpsbewoners uit Pieterburen hun
steentje bijgedragen. De klus bij het dorpshuis was
snel geklaard en het was nog gezellig ook.
Dit jaar gaan we weer aan de slag met het
buitenwerk. Tuinieren, bestrating vegen en schutting
plaatsen. Lekker even de handen uit de mouwen
steken en ... die vele handen maken licht werk.
Heb je zin om mee te helpen? Geef je dan op via
info@dorpshuispieterburen.nl of bel Rita, T442758.
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We verzamelen om 10.30 uur in het dorpshuis.
Wij zorgen voor thee, koffie en wat lekkers. Er wordt
gewerkt van 11 tot maximaal 15 uur.
Terugblikken

De Grote Schok tjokvol
In het theater van het Dorpshuis Pieterburen is
zaterdag 7 februari alweer de 36ste voorstelling
gegeven van De Grote Schok. De zaal was tjokvol en
het publiek had er zin. De ruim 100 bezoekers
genoten en er werd veel gelachen. De acteurs
ontvingen aan het einde elk een rode roos en hun
werk werd beloond met een staande ovatie.

Verenigingsnieuws Waddenwichter
De Waddenwichter hebben in februari weer de krant
gehaald. Uitgelicht in De Streekkrant met een artikel
bij Kleintje Cultuur. Het shantykoor bestaat al weer
zestien jaar en in die jaren is er een hoop gebeurd.
Zangeres van het eerste uur en voorzitter Lei Stoffels
en penningmeester Martha Dijkmans blikken terug op
deze mooie jaren. Het ontstaan van het vrouwenkoor
in 1998. De optredens tijdens festivals. Reisjes naar
Duitsland, Noorwegen en plaatjes vlakbij de Deense
grens. De vijftig dames hopen nog heel lang door te
kunnen gaan met het koor. "We zijn gewoon een
enorm gezellig koor. Het is een hele hechte groep". En
zo is het! Het volledige verhaal van De Streekkrant
staat gepubliceerd op de website in de rubriek
Artikelen.
Biljarttoernooi dorpshuizen
De biljartclub van het dorpshuis Pieterburen speelt drie
dagen lang om de wisselbeker met het dorpshuis van
Westernieland. Er wordt 5 maart gespeeld op beide
locaties, 12 maart in Westernieland en 13 maart in
Pieterburen. Aanvang 19 uur. Een kleine aanmoediging
is hier op zijn plaats want vorig jaar zijn alle partijen
door Westernieland gewonnen…..
Jan Dijkmans winnaar klaverjassen
Jan Dijkmans heeft vrijdag 20 februari de eerste prijs
van het klaverjassen gewonnen. Thea van der Lubbe
werd tweede en Peter Vegter derde.
De volgende klaverjasavond is op vrijdag 20 maart.
Iedereen is welkom. Inleg € 2. Opgave bij Jan van
Kalker, T 528262.
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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