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Afsluiting
biljartseizoen

Piet Witteveen winnaar wisseltrofee
De biljarters hebben in april en mei hun laatste
wedstrijden van het seizoen gespeeld.
De wedstrijdleider Dick Wiebenga heeft op 1 mei de
eindstand opgemaakt. Piet Witteveen eindigde
bovenaan en ontving van Jan van Kalker, de voorzitter
van de biljartclub, de zo fel begeerde wisseltrofee.
Dick Wiebenga eindigde als 2de en Rienk Dijkstra 3de.

Afsluiting
kaartseizoen

Klaverjassen afgelopen
De laatste avond in mei waren er weer twaalf kaarters
present. Cees Schelling won de eerste prijs, Elma van
Kalker de tweede en Catrien Seite de derde prijs.
In het eindklassement heeft Jan Dijkmans met 4.007
punten de hoogste punten van de competitie behaald.
En als we kijken naar alle eerste, tweede en derde
prijzen scoort Sietse Hielema het hoogste. Zes van de
acht avonden is hij met een prijs naar huis gegaan.
Peter Vegter volgt daarna met vier prijzen.
De kaartclub gaat in september weer van start.
Altijd op de derde vrijdag van de maand.

20 t/m 25 mei

Inzamelingsactie oud papier
Komende week staat de oud papier container op de
hoek achterin op de parkeerplaats van het Pieterplein.
Doet u ook weer mee?

AGENDA

Stamtafel bij Elize Catharina Heerd
Vrijdag 6 juni. Aanvang 21.30 uur.
De laatste keer van het seizoen.

vr.6 juni

wo.11 juni

Eetclub bij Elize Catharina Heerd
Woensdag 11 juni. Aanvang 18 uur. Heerlijke zomerse
salades, met soep en eigengebakken brood.
Acht euro per maaltijd. Graag van te voren aanmelden
bij Rita vegter, T 442758 of mail naar
info@dorpshuispieterburen.nl

ma.9 juni
ma.23 juni

Koffietijd in Theeschenkerij
Maandag 9 en 23 juni. Aanvang 10 uur.
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VOORUITBLIK
vr.7 nov.2014

Mijn Ede
Het theater presenteert in november de productie over
het leven van Marcel Hensema van het Noord
Nederlands Toneel. In de voorstelling is te zien en
vooral te horen hoe de liederen van Ede Staal
verweven zijn met grote momenten uit een leven.

za.7 feb.2015

Theater te Water
Het dorpshuis heeft ook al de eerste toneelvoorstelling
in de theaterzaal geboekt voor het jaar 2015.
Op zaterdag 7 februari komt het gezelschap van
Theater te Water weer naar Pieterburen.
Leuke ideeën?
Heb je een goed idee voor het nieuwe dorpshuis? Of
ken jij iemand met een leuk plan(netje)? Jouw tip is
welkom. Wie weet kan het nog dit najaar …
info@dorpshuispieterburen.nl of bel T 442758.

BOUWNIEUWS
begane grond

biljartruimte

Plafond en opbouw wanden
In mei is het plafond van de begane grond helemaal
afgetimmerd met brandwerende isolatieplaten. Ook is
de opbouw van de wanden van de voorraadkamer,
keuken en wc’s neergezet. De uiteindelijke structuur
van de Salon en de Theaterzaal wordt hiermee steeds
duidelijker zichtbaar.
Afwerking gipsplaten
De biljartruimte is ondertussen bekleed met
gipsplaten. Eerst heeft de elektricien nog alle
bedrading aangelegd, zodat dit mooi kan worden
afgewerkt achter de wandjes. Hotelschakelaars,
wandcontactdozen, aansluitingen voor de armaturen
en de installatie voor het keukentje.

Even voorstellen

Dick Roodbergen
De redactie laat u deze maand kennismaken met
Dick Roodbergen. Dick is verkoper/ontwerper bij de
Keukenkampioen aan de Sontweg te Groningen.
Het dorpshuis heeft daar in mei het keukenblok voor
de biljartruimte besteld. Dick werkt alweer 15 jaar bij
het bedrijf en had nog niet eerder een dorpshuis als
klant gehad. Hij kon het verhaal erom heen ook goed
waarderen. Zozeer zelfs, dat hij het nieuwe dorpshuis
namens de Keukenkampioen heeft gesponsord met
een bedrag van 500 euro. Dick bedankt!

Sponsors realisatie

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

Sponsor inrichting

De Keukenkampioen te Groningen.

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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