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Negende jaargang, vierde editie
Open podium

Nieuwe gezichten

NL Doet! 2019

Wat te doen?

op zondag 31 maart
Het dorpshuis biedt zondag 31 maart een open en vrij
podium voor amateurs. Het maakt niet uit of je zanger,
muzikant, cabaretier, danser, verhaler, dichter of
schrijver bent. Verras bekenden en publiek en laat zien
wat je in huis hebt. Alles kan en alles mag: een solo
optreden, een band of koor, een smartlap, Engelse folk
of swing muziek, poëzievoordracht of eigen werk. De
deuren openen om 14.30 uur en de optredens starten
om 15 uur.
in de stichtingsraad
Hans Barends en Margreet Bakker zijn eind vorig jaar
toegetreden tot de stichtingsraad. De andere leden zijn
Anne Marie Smits, Michel Sondag en Piet Witteveen.
De stichtingsraad is al vanaf 2016 actief. Hij komt drie
à vier keer per jaar bij elkaar, samen met het bestuur
van het dorpshuis. Zij bespreken dan de laatste
ontwikkelingen in en rond het dorpshuis maar ook
komen prangende vragen, tips en adviezen aan bod.
vele klussen geklaard en veel plezier gehad
De NL Doet actie van 15 maart bracht vele vrijwilligers
op de been. Vanuit de gemeente Het Hogeland had de
nieuwe dorpscoördinator Froukje Stiekema zich ervoor
aangemeld. En dat kwam goed uit want er was veel te
doen. Vier vrijwilligers van het dorpslogement gingen
aan de slag met het terras bij de ontbijtzaal, nieuwe
B&B bordjes en het verven van vrolijke vogelhuisjes.
Binnen waren zes vrijwilligers aan het schoonmaken,
plakken van vloertegels onder de tafels voor een
betere akoestiek en verven van de brievenbus. Buiten
trotseerden nog zes andere vrijwilligers weer en wind
om struiken te snoeien, opschot en bloembakken te
schonen en de vlaggenmast schoon te maken. De
klussers keken na afloop terug op een zeer geslaagde
dag. De huisgemaakte soep en broodjes bij de lunch
smaakten daardoor extra goed.
In APRIL

1 apr Zingen op maandag, aanvang 19.30 uur
maandag Eigentijds zangkoor, alle stijlen. Even weken.
Info Rita, T442758
8 apr Koffietijd en bibliotheek, aanvang 10 uur
maandag Ontmoeting en (luister-)boeken. Koffie met wat
lekkers. Oneven weken.

Doe mee of kom kijken!

Hans en Margreet

Aftrap en koffie

Het werk is gedaan!

10 apr Eetsalon, aanvang 18 uur.
woensdag Huiskamermenu, 3 gangen. € 10 p.p.
Opgave voor ma. 8 apr bij Rita, T442758
15 apr Zingen op maandag, aanvang 19.30 uur
maandag Eigentijds zangkoor, alle stijlen. Even weken.
Info Rita, T442758
16 apr Warm eten, aanvang 12 uur.
dinsdag Warme maaltijd en toetje. € 8 per persoon.
Opgave voor ma. 15 apr bij Rita, T442758
28 apr Muziekcafé, van 15 tot 18:30 uur
zondag Cultureel podium, live muziek, gratis entree
Info artiesten T0654793716
29 apr Zingen op maandag, aanvang 19.30 uur
maandag Eigentijds zangkoor, alle stijlen. Even weken.
Info Rita, T442758
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

