Nieuwsbrief, december 2015
Vijfde jaargang, zevende editie
Drukke maand
november

23 nov
maandag

Dorpshuis bol van de activiteiten
In november was er elk weekend iets speciaals te
doen in het dorpshuis. Het grandioze cabaret van
Opera della Casa, het Zondagmiddagcafé met
talentvolle dichters en musici, de overdekte en
sfeervolle Wintermarkt en volgend weekend nog het
prachtige feest van Sinterklaas.
Daarnaast vond er de bijeenkomst Ontwikkeldag
Gronings Gereedschap van de provincie plaats en
morgen bent u welkom op de gespreksavond van
Dorpsbelangen. Aanvang 19.30 uur.
Van de ‘vaste activiteiten’ is de EetSalon van 11
november wel de meest opmerkelijke te noemen.
Binnen smulden twintig deelnemers van het lekkere
huiskamermenu van mosselen en kip. Buiten liepen de
kinderen uit het dorp ter gelegenheid van
Sint Maarten. Wat een mooie liedjes en wat een
sfeertje. Wist u overigens dat de Oldambsters het
feest kip-kap-kogel noemen? En ook daar wordt dat
natuurlijk gevierd met lampionnetjes, zang en snoep.
Nieuw gestart is de Dieverdoatsie Oavond.
Vermaak en ontspanning, zoals keutje leggen, kaarten
en dammen in de biljartzaal. Februari volgend jaar
houden we de tweede avond. Op verzoek komt er dan
ook een sjoelbak bij.

24 t/m 29 nov

Kerstworkshop
10 december

Inzamelingsactie oudpapier op Pieterplein
Doet u weer mee met het inzamelen van oud papier?
De opbrengsten komen ten goede van de dorpshuizen
Pieterburen en Westernieland.
Maak je eigen kerstkrans of kerstschaal
Een eigen gemaakte kerstkrans bij je deur? Of een
kerstschaal op je tafel? Dat kan als je deelneemt aan
de kerstworkshop in het dorpshuis. Je wordt deze
avond begeleid door Anneke Poelma. Zij legt uit hoe je
het beste kunt beginnen en wat de stappen zijn.
Groen en kerstmateriaal zijn volop aanwezig. Je eigen
enthousiasme en fantasie doen de rest.
Deelnemers december 2014

Deelname € 15, inclusief kerstmateriaal, groen en
koffie/thee. Aanvang 19.30 uur, zaal open 19.15 uur.
S.v.p. van te voren aanmelden bij Rita T442758 of
mail naar info@dorpshuispieterburen.nl
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Theaterseizoen
najaar 2015

Trio De Kuip (Driek van Wissen), zondag 13 dec.
Matinee voorstelling van DE KUIP, met singersongwriter Wim van der Kuip, zangeres Louisa Martin
en toetsenist Bert Martin. Zij spelen sfeervolle eigen
composities over Groningen op sonnetten van de veel
te vroeg overleden dichter des vaderlands, taalpurist
en woordkunstenaar DRIEK VAN WISSEN. Tijdens het
optreden worden unieke beelden vertoond van de
dichter.
De voorstelling begint om 15.00 uur. Zaal open vanaf
14.30 uur. Entree € 10. Kaarten te bestellen via
www.dorpshuispieterburen.nl

Jaarwisseling
2015/2016

Vreugdevuur, donderdag 31 december
Zorg dat je er weer op tijd bij bent, want het
vreugdevuur wordt aangestoken om 24 uur.
Met glühwein en chocolademelk, aangeboden door de
Vereniging Dorpsbelangen Pieterburen. Aansluitend
hapje, drankje en muziek in het dorpshuis!

Wat te doen?

In DECEMBER

2 dec
woensdag

7 dec
maandag

9 dec
woensdag

10 dec
donderdag

Creatief met …, aanvang 19.30 uur.
Nieuwe creaties en herstelwerk. Inleg € 2.
Info T0620486474. 1ste woensdag van de maand.
Koffietijd, aanvang 10 uur
Ontmoeting en gezelligheid. Koffie met wat lekkers.
Tweewekelijks op maandagmorgen.
Eetsalon, aanvang 18 uur.
Huiskamermenu. Gourmet voor maar 10 euro.
Opgave bij Rita Vegter, T442758.
Kerstkrans/schaal, aanvang 19.30 uur
Workshop onder leiding van Anneke Poelma.
€ 15 inclusief kerstmateriaal, groen en koffie/thee
Opgave bij Rita Vegter, T442758.

13 dec Trio De Kuip (Driek van Wissen), aanvang 15 uur
zondag Matinee voorstelling van het programma Stad op Maat.
€ 10 kaartverkoop via de website
20 dec Zondagmiddagcafé , aanvang 15 uur
zondag Inloopmiddag voor muzikanten, dichters en vertellers.
Speel mee of laat je horen! Gewoon meegenieten mag
natuurlijk ook. Zaal open om 14.30 uur. Toegang gratis
22 dec Koffietijd, aanvang 10 uur
maandag Ontmoeting en gezelligheid. Koffie met wat lekkers.
Tweewekelijks op maandagmorgen.
31 dec Vreugdevuur, 24 uur
donderdag Aansluitend drank, hapjes en muziek in het dorpshuis
Donderdag Waddenwichter
wekelijks Shantykoor. Aanvang 9 uur. Info bij Trijn Oldenburger.
24 en 31 december geen zang.
Donderdag Biljartclub Dicht Bie Diek
wekelijks Aanvang 19 uur. Info bij Jan van Kalker, T528262
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24 en 31 december geen biljarten.
Het dorpshuis geeft Thom, Siemon, Max, Bo en hulptroepen
een pluim aan …….. Zij zijn de jongemannen van het vreugdevuur tijdens
de jaarwisseling. Pallets en hout verzamelen,
opbouwen houtstapel, wacht houden en aansteken van
het vuur. Met het aansteken van het vuur om
middernacht vieren we het begin van het nieuwe jaar
en verbranden we symbolisch de boze geesten van
2015. Alle lof voor het in standhouden van deze
prachtige traditie in Pieterburen.
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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