Nieuwsbrief, maart 2019
Negende jaargang, derde editie
Muziekcafé
zondag 24 februari

Live muziek en cultuurpodium
Aanstaande zondag, 24 februari, gaat het Muziekcafé
weer los. Jazz, pop, blues, zang en swingen. Zangers,
muzikanten, vertellers en publiek zijn allemaal van
harte welkom. Info artiesten T (06) 5479 3716. Altijd
kans om mee te spelen of om lekker te luisteren. De
muziekmiddag begint om 15 uur. Toegang is gratis.
Muzikanten in actie

Lezing dorpshuis
(vervolg 5G avond)
woensdag 6 maart

Aarde Natuur Mens, door Koen van Biesen
In de lezing wordt ingegaan op de natuurlijke werking
van geomagnetische en kosmische straling op mens,
dier en plant. Aan de hand van eenvoudige
voorbeelden en onderzoeksresultaten legt Koen de
samenhang tussen aarde, natuur en het menselijk
bewustzijn uit.
Ook gaat Koen in op de invloed van geomagnetische
velden en haar frequenties (telecommunicatie-masten ,
mobiele telefoons, radarinstallaties etc.) op de
natuurlijke werking van ritmen, wervelingen en
Koen van Biezen
stromingen op aarde en hoe die worden gewijzigd.
Maar vooral ook hoe je deze invloeden toch op een
onderzoeksbureau
www.geo-phiscis.nl
natuurlijke wijze kan behandelen.
cursussen
De avond begint om 19.30 uur, zaal geopend vanaf
www.aardenatuurmens.nl
19.15 uur. Opgave via T528606 of ejvedder@home.nl.
Entree/koffie/thee € 4,00.

NL Doet!
vrijdag 15 maart

Wie doet er dit jaar mee?
De vrijwilligersactie vorig jaar was erg succesvol. Maar
liefst 14 vrijwilligers hebben in 2018 meegeholpen en
meegewerkt aan de klussen voor het dorpshuis.
Wie komt ons dit jaar helpen? We gaan tuinieren,
schoonmaken, deurschutting maken en verven.
Graag aanmelden via info@dorpshuispieterburen.nl of
bel T442758. Ontvangst met koffie, thee en lekkers op
vrijdag 15 maart om 10 uur. Dan gaan we aan de slag.
Vele handen maken licht werk. We sluiten af met een
gezamenlijke lunch, aangeboden door het dorpshuis.

Oproep voor

Dé Lustrumcommissie
Het dorpshuis van Pieterburen heeft vijf jaar geleden
in oktober zijn deuren geopend. Wat, vijf jaar alweer?
Jazeker! En dat gaan we vieren met een knalfeest. Met
een eigen lustrumcommissie om het programma te
bedenken en het feest te organiseren. De voorlopige
datum van het lustrumfeest is zaterdag 28 september.
Je kunt je opgeven voor de lustrumcommissie via
info@dorpshuispieterburen.nl of bij een van de
bestuursleden.

NL Doet 2018

Lustrum 2014 - 2019

Biljarttoernooi

BC Dicht Bie Diek verloren van Kloosterburen
De biljartclub heeft het toernooi helaas nipt verloren
met een eindstand van 23 tegen 25 punten.
Piet Witteveen overhandigde aan het van de avond de
wisselbeker aan de voorzitter van Kloosterburen.
Prijsuitreiking 14 februari

Inzamelingsactie
19 t/m 24 maart

Wat te doen?

Oud papier hier!
Het is in Pieterburen en Westernieland weer actieweek
voor oudpapier. Het afgelopen jaar hebben de
dorpsbewoners gezamenlijk 23.740 ton papier
ingezameld. De vergoeding in 2018 was helaas gering
door een keldering van de papierprijs van € 70,00 naar
€ 10,00 per ton papier. Maar blijf vooral inzamelen
want het recyclen van papier is goed voor het milieu.
In MAART

4 mrt Zingen op maandag, aanvang 19.30 uur
maandag Eigentijds zangkoor, alle stijlen. Even weken.
Info Rita, T442758
6 mrt Lezing aarde natuur mens, aanvang 19.30 uur
woensdag Door Koen van Biesen. Zaal open vanaf 19.15 uur.
Entree/koffie/thee € 4,00. Opgave via T528606 of
ejvedder@home.nl.
11 mrt Koffietijd en bibliotheek, aanvang 10 uur
maandag Ontmoeting en (luister-)boeken. Koffie met wat
lekkers. Oneven weken.
11 mrt Psychologische typen, aanvang 19.30 uur
maandag Werkgroep, 6de en laatste bijeenkomst. Wegens ziekte
verschoven. Info Janwillem Brouwer T0648132375
13 mrt Eetsalon, aanvang 18 uur.
woensdag Huiskamermenu, 3 gangen. € 10 p.p.
Opgave voor ma. 11 mrt bij Rita, T442758
15 mrt NL Doet! aanvang 10 uur.
vrijdag Vrijwilligersdag. Tuinieren, klussen en schoonmaken.
Wie helpt er mee? We sluiten af met een heerlijke
lunch. Opgave via info@dorpshuispieterburen.nl of
T442758
18 mrt Zingen op maandag, aanvang 19.30 uur
maandag Eigentijds zangkoor, alle stijlen. Even weken.
Info Rita, T442758
19 mrt Warm eten, aanvang 12 uur.
dinsdag Warme maaltijd en toetje. € 8 per persoon.
Opgave voor ma. 18 mrt bij Rita, T442758
20 mrt Stembureau, geopend van 7:30 tot 21 uur
woensdag verkiezingen provinciale staten en waterschappen
25 mrt Koffietijd en bibliotheek, aanvang 10 uur
maandag Ontmoeting en (luister-)boeken. Koffie met wat
lekkers.Oneven weken.

Pieterplein container,
achter in de hoek

31 mrt Muziekcafé, van 15 tot 18:30 uur
zondag Cultureel podium, live muziek, gratis entree
Info artiesten T0654793716
Wekelijks op Waddenwichter
donderdag Donderdags, 9 uur. Info bij Trijn Oldenburger.
Wekelijks op Biljartclub Dicht Bie Diek
donderdag Donderdags, 19 uur. 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

