Nieuwsbrief, april 2017
Zevende jaargang, vierde editie
Creatieve workshops De voorjaarseditie komt eraan!
vr. 7 april
Het belooft weer een hele gezellige workshop-avond te
19 uur
worden. De eerste aanmeldingen zijn ook al binnen.
Evenals in het najaar worden er drie ateliers in het
dorpshuis ingericht. Tuinborden schilderen onder
begeleiding van Sacha Trul, tekstborden maken met
Linda Scholtens-Kamstra en een bollenboeket
samenstellen met Anneke Poelma.
Opgave bij Rita, T442758.
Zondagmiddagcafé
zo. 30 april
15 uur

Muziek en gedichten
Helaas moesten we het zondagmiddagcafé van maart
wegens ziekte afblazen. Het eerstvolgende ZMC
Pieterburen vindt thans plaats op zondag 30 april.
Inloopmiddag voor muzikanten, dichters en publiek.
Blues café en jammen. Vele optredens en entree gratis.
Komt u ook?

Deelnemers najaar 2016

ZMC 26 februari 2017

Meer informatie te verkrijgen bij Gert Koolhof,
T(06)83026388
Cursus ochtend
di. 11 april
van 9.30 tot 13 uur

Angelus Novus
Op dinsdag 11 april organiseert CultureEffort in het
dorpshuis een filosofische multimedia ochtend. Over de
engel van onze geschiedenis met onder andere Walter
Benjamin, Wim Wenders, Port Bou en natuurlijk de
engel: het symbool van de engel in het algemeen en de
betekenis van de Angelus Novus in het bijzonder.
Kosten € 8 per deelnemer. Opgave T(06)27221914.
Zie flyer voor meer informatie.

Cursus voorjaar
datums en tijden
nog niet bekend

Franse taal in Pieterburen
In april wordt ook gestart met taalcursussen Frans. In
kleine groepen werken docent en cursisten niet alleen
aan kennis van de taal, maar ook aan het durven
gebruiken ervan. Zonder dure 'methodes', maar met
praktijkopdrachten op maat en veel interactief
oefenmateriaal. Dat alles -bij voldoende belangstellingin het eigen dorpshuis. Er wordt les gegeven op alle
niveaus. Dit voorjaar 10 lessen, € 110, inclusief
lesmateriaal. Zie verder de flyer.

Theater Kabarett schittert in Pieterburen
Deze maand is op 4 maart in het dorpshuis Kabarett in
première gegaan. Het werd een prachtige voorstelling.
De theaterzaal was met drie podia omgetoverd tot een
bekende nachtclub op de Kurfürstendamm van het
Berlijn uit de jaren '30 vorige eeuw. "Wilkommen,
bienveneu, welcome". De acteurs lieten zien hoe mooi
het leven is (was). Met live muziek van de pianist in de
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Voorjaarscursussen
Culture Effort

Kabarett 4 maart 2017

hoek. De toeschouwers kwamen ogen te kort.
Gaandeweg het plezier, kwam er na de pauze een
kentering. Het opkomende nazisme dringt door binnen
de muren van het theater. Een heftig verhaal uit het
verleden, dat helaas ook nu in sommige opzichten
meer actueel is, dan ons lief is. Het bestuur bedankte
na afloop alle 9 spelers met een vrolijke bos tulpen.
NL Doet Vrijwilligersactie
Zaterdag 18 maart vond in en rond het dorpshuis van
Pieterburen nog de actie van NL Doet plaats. De
vrijwilligers werden in de ochtend eerst ontvangen met
koffie en eigengemaakte appeltaart. Nadat Annelies
Borchert had toegelicht wat er allemaal moest
gebeuren, gingen de harde werkers aan de slag. De tijd
vloog voorbij en de ploeg heeft bijna alles kunnen
afmaken. Het was een geslaagde dag, die evenals het
vorige jaar werd afgesloten met een heerlijke lunch in
het dorpshuis.
BC Dicht Bie Diek Pieterburen wint biljarttoernooi
Vrijdag 24 maart vond de finale plaats van het
biljarttoernooi met Net Mis uit Westernieland. De
clubgenoten uit beide dorpshuizen waren goed aan
elkaar gewaagd. Verschillende wedstrijden werden
beslist met maar 1 punt verschil. De stand na twee
weken spelen was 8-6 voor Pieterburen. De biljarters
wisten dat het vrijdags erom zou gaan spannen.
Toeschouwers uit beide dorpen kwamen kijken.
Pieterburen kwam uiteindelijk als winnaar uit de bus
met een eindstand van 14-8.
Inzamelingsactie Hogere prijs oud papier
2016 geslaagd De inwoners van Pieterburen en Westernieland hebben
in 2016 bijna evenveel papier ingezameld als in het
jaar daarvoor. 29.340 ton oud papier, dat was 29.380
ton in 2015. Desalniettemin hebben de dorpshuizen
meer geld ontvangen, omdat de prijs per kilo was
gestegen. De afdracht was € 878, tegen € 689 in 2015.
Alle inzamelaars hartelijk bedankt!
Wat te doen?

In APRIL

5 apr Creatief met, aanvang 19.30 uur.
woensdag Nieuwe creaties en herstelwerk. Inleg € 2.
Info T(06)20486474. 1ste woensdag van de maand.
7 apr Creatieve workshops, aanvang 19 uur
- Tuinbord schilderen € 17,50
- Tekstbord maken € 22,00
- Bollenboeket met blad € 17,50
Opgave bij Rita, T442758.
10 apr Koffietijd en bibliotheek, aanvang 10 uur
maandag Ontmoeting en boeken uitleen. Koffie met wat lekkers.
Tweewekelijks op maandagmorgen.
11 apr Angelus Novus
dinsdag Filosofische multimedia ochtend, aanvang 9.30 uur.
Kosten € 8 per deelnemer. Opgave T(06)27221914.
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NL Doet 2017

Jannes Kadijk feliciteert
voorzitter Jan van Kalker

Papiercontainer
Pieterplein

12 apr Eetsalon, aanvang 18 uur.
woensdag 3-gangen huiskamermenu. € 10 per persoon.
Opgave voor maandag 10 apr. bij Rita, T442758.
Of via mail info@dorpshuispieterburen.nl
18 apr Warm eten, aanvang 12 uur
dinsdag Warme maaltijd en toetje. € 8 per persoon.
Opgave voor maandag 17 apr. bij Rita, T442758.
Of via mail info@dorpshuispieterburen.nl
24 apr Koffietijd en bibliotheek, aanvang 10 uur
maandag Ontmoeting en boeken uitleen. Koffie met wat lekkers.
Tweewekelijks op maandagmorgen.
30 apr Zondagmiddagcafé, aanvang 15 uur
zondag Inloopmiddag voor muzikanten, zangers, dichters,
vertellers en publiek! Vele optredens, toegang gratis.
Info T(06)83026388 of T(06)12414111.
Donderdag Waddenwichter
wekelijks Shantykoor. Aanvang 9 uur. Info bij Trijn Oldenburger.
Donderdag Biljartclub Dicht Bie Diek
wekelijks Aanvang 19 uur. Info bij Jan van Kalker, T528262.
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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