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Zesde jaargang, vierde editie
Stichtingsraad van
en voor het
dorpshuis

Gezocht: 3 enthousiaste dorpsgenoten
Vorige maand is naast het bestuur een stichtingsraad
opgericht. Deze raad vormt een overlegplatform met
het bestuur om constructief over (de toekomst van)
het dorpshuis te praten. De raad komt twee tot drie
keer per jaar samen. De huidige samenstelling bestaat
uit Inge van Dijk, Anne Marie Smits, Michel Sondag en
Piet Witteveen. Er zijn nog maximaal drie plaatsen
vacant. Bel voor informatie met Annelies Borchert,
T (06)54 3530 52.

De Harrelzuikers

Staande ovatie voor de blaaskapel
De blaaskapel van De Harrelzuikers uit Eenrum
hebben zondag 10 april in het dorpshuis een zeer
geslaagd voorjaarsconcert gegeven. Het werd een
vrolijke middag met muziek uit vele landen.
Het gezelschap speelde polka's en walsen. Na de
pauze stonden er ook feestelijke meezingers zoals
Rosamunde van Denny Christian en Viva Espanje van
Imca Marina op het programma. De blazers ontvingen
aan het einde een staande ovatie. Bravo!

Biljarttoernooi

Westernieland–Pieterburen
De spelers van de biljartclubs uit de dorpshuizen
streden 7 en 14 april om de wisselbeker. Net Mis won
12 partijen tegen 8 van Dicht Bie Diek. Jan van Kalker
moest de beker dit jaar dus terug geven aan Jans
Kadijk. De beide voorzitters keken met plezier terug
op de wedstrijden. Natuurlijk was er onderlinge
rivaliteit en uitdaging maar de sfeer was goed en het
spel sportief. De biljartclubs maakten meteen een
afspraak voor het volgende toernooi in 2017.

NL Doet op 23 april

Tuinieren op vrijwilligersdag
Zaterdag 23 april gaat het dorpshuis aan de slag met
NL Doet! We gaan bloemen en vaste planten in de tuin
en bloembakken rond het dorpshuis aanplanten en
struiken snoeien. Wie doet er mee? Vele handen
maken licht werk en het is nog gezellig ook. Ontvangst
met koffie en lekkers om 10 uur en we sluiten af met
een heerlijke lunch als dank voor het harde werken.

Zondagmiddagcafé
24 april

Inloopmiddag. Dichters, musici, publiek welkom
Het is aanstaande zondag 24 april alweer het laatste
zondagmiddagcafé van dit seizoen. Doe mee of laat je
verrassen door talent van eigen bodem en omstreken.
Aanvang 15 uur, zaal open vanaf 14.30 uur.
Informatie T (06)12414111.
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Wat te doen?

In APRIL

23 apr NL Doet, aanvang 10 uur
zaterdag Tuinieren op vrijwilligersdag.
Koffie, thee en lunch wordt aangeboden.
Laat ons s.v.p. weten of u meedoet, T442758
24 apr Zondagmiddagcafé, aanvang 15 uur
zondag Laatste keer van het seizoen. Talent welkom.
Muziek, zang en gedichten. Toegang gratis.
Zaal open vanaf 14.30 uur.
25 apr Koffietijd en bibliotheek, aanvang 10 uur
maandag Ontmoeting en boeken uitleen. Koffie met wat lekkers.
Tweewekelijks op maandagmorgen.
In MEI
4 mei
woensdag

Creatief met, aanvang 19.30 uur.
Nieuwe creaties en herstelwerk. Inleg € 2.
Info T0620486474. 1ste woensdag van de maand.

9 mei Koffietijd en bibliotheek, aanvang 10 uur
maandag Ontmoeting en boeken uitleen. Koffie met wat lekkers.
Tweewekelijks op maandagmorgen.
11 mei
woensdag

Eetsalon, aanvang 18 uur. Huiskamermenu voor
maar 10 euro. Deze maand Italiaanse pasta’s.
Opgave bij Rita Vegter, T442758.

23 mei Koffietijd en bibliotheek, aanvang 10 uur
maandag Ontmoeting en boeken uitleen. Koffie met wat lekkers.
Tweewekelijks op maandagmorgen.
24 t/m 29 mei Inzamelingsactie oudpapier
Papiercontainer staat achterin de hoek van Pieterplein,
naast de zeehondencrèche.
Donderdag Waddenwichter
wekelijks Shantykoor. Aanvang 9 uur. Info bij Trijn Oldenburger.
Donderdag Biljartclub Dicht Bie Diek
wekelijks Zomerstop vanaf 1 mei tot september
In JUNI
Word verwacht Zomermarkt en zomerbarbecue
De volgende maand staan er twee speciale activiteiten
op het programma. Een zomermarkt in het weekend
(handig zo met de vakantie voor de deur) en de
zomerbarbecue op woensdag 15 juni (vlees, vis, vega).
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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