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Vierde jaargang, negende editie
Wat te doen?
Vr. 19 dec.

Eind december en rond de jaarwisseling
KLAVERJASSEN, aanvang 20 uur. Vrije deelname,
inleg €2. Opgave bij Jan van Kalker, T.528262

Ma. 22 dec.

KOFFIETIJD, aanvang 10 uur

Wo. 31 dec.

OUDEJAARSKLAVERJASSEN, aanvang 13.30 uur.
Inleg €2. Opgave bij Alie Postema, T.0613082843
Op de foto hiernaast zien we Trui van Dijk uit Westernieland,
de winnares van vorig jaar.

VREUGDEVUUR, aanvang 24 uur, op de oude
parkeerplaats. Organisatie Rienk Dijkstra.
Aansluitend is er gelegenheid een drankje te drinken
in het dorpshuis. Organisatie biljartclub dorpshuis
Pieterburen. Jan en Arie staan achter de bar.
Zo. 4 jan. 2015

NIJJOARSKLOKJE, aanvang 16.30 uur.
Goed moment om met elkaar te proosten op het
nieuwe jaar. Met een speciale tentoonstelling van oud
Pieterburen met foto’s van Jelle van Nimweghen en
Sytske Feitsma. Ter afsluiting wordt u door het
dorpshuis een heerlijk stampottenbuffet aangeboden.
Wij wensen u hele fijne feestdagen!

De Grote Schok
Za. 7 feb

Reserveer nu kaarten in de Theatershop
Theater te Water speelt zaterdag 7 februari hun
wintervoorstelling in het theater van het dorpshuis.
Een eigentijds verhaal, over de aardbevingen in
Groningen, vol humor en met een amoureus tintje.
De recensies waren vol lof, dus mis deze kans niet.
Kaarten kosten € 15 en zijn online te koop via
www.dorpshuispieterburen.nl

Eetclub december

Gezellig gourmetten
De Eetclub heeft het jaar 2014 afgesloten met een
gezellige gourmet. De gasten konden kiezen uit vis-,
vlees-, en zelfs vegetarische variaties. Maar het
belangrijkste, zoals iedere maand, was het samen zijn,
even lekker bijpraten en direct kunnen toetasten.

Workshop
kerststuk maken

Acht kerstschalen en een kerstkrans
Evenals de afgelopen jaren heeft Anneke Poelma weer
een workshop ‘kerststuk maken’ begeleid. De salon
was uitgedost met groene takken, rode bessen en
allerlei kleuren kerstdecoratie. De negen dames zijn
enthousiast en geconcentreerd aan het werk gegaan.
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Het resultaat mag er wezen, nietwaar?

Jeugdbiljart

Jong geleerd is oud gedaan
De kop is eraf voor de jongemannen van het
jeugdbiljart. Ze komen elk week op vrijdag bijeen in
de biljartzaal van het dorpshuis. Om te oefenen of een
partijtje te spelen. De caramboles vliegen je om de
oren. De oudere biljarters mogen wel oppassen voor
het aanstormende talent van Max, Bo en Siemon.

Verenigingsnieuws

Waddenwichter, biljartclub en klaverjasclub
De WADDENWICHTER gaven deze maand op
verschillende plaatsen kerstconcerten. O.a. in de kerk
van Zoutkamp, Middelstum, Hoogkerk. De dames
brachten prachtige kerstliederen ten gehore.
De BILJARTCLUB organiseert donderdag 18 december
een kersttoernooi. Een strenge afvalwedstrijd, waarvan
alleen de winnaars door mogen naar de volgende
ronde. In de volgende nieuwsbrief leest u wie er
gewonnen heeft.

Overige activiteiten

Informatiebijeenkomst steungroep De Getijden,
Sinterklaas in Pieterburen, toneel, donateursdagen zeehondencrèche, gemeenteavond voor
vier verenigingen dorpsbelangen
Het waren drukke dagen in november en december.
Bijzonder was de informatiebijeenkomst van de ouders
van de school, met een echte demonstratie van de
kinderen. Hartverwarmend ook weer het Sinterklaasfeest. Voor jong en oud: kinderen, ouders en
grootouders. Gouden Kalf winnaar Marcel Hensema
bracht met een lach en traan herinneringen aan het
Groningen uit zijn jeugd. Super avond in het theater.

Even voorstellen…

De kanjers van het vrijwilligerswerk
Deze keer aandacht voor alle vrijwilligers, die in de
bouwvakantie en daarna, hebben meegeholpen aan de
realisatie van ons dorpshuis. Demonteren, plamuren
en schuren, schilderen, schroeven, schoonmaken,
afkrabben vloeren, aanleggen rozentuin, aanbrengen
vloergeleiders, bar bouwen, installatie kasten, leggen
vloertegels, aanbrengen binnen- en buitenverlichting,
ophangen rolgordijnen, foto’s, kapstokken, spiegels,
toiletrollen, haakjes, uitpakken stoelen en podiumelementen, inrichten zalen, kasten en ga zo maar
door.
Samen met het bestuurswerk zijn hieraan meer dan
3.000 uren besteed! Willem, Wil, Siemon, Sytske,
Sieneke, Rita, Rienk, Poul, Piet, Peter, Michel,
Marchien, Mark, Maya, Kees, Ko, Jan, Jetta, Jan, Inge,
Irene, Ida, Irina, Hanny, Henk, Gerrit, Emma, Dick,
Betty, Anne Marie, Annelies, Ad en wie we misschien
nog vergeten zijn. Heel erg bedankt!
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Sponsors realisatie

De realisatie van het dorpshuis en negen hotelkamers
is mede mogelijk gemaakt met bijdragen van de
KNHM, het Scholten Kamminga fonds, Oranje Fonds,
NAM, Skanfonds, Stichting Doen, VSB fonds,
Gemeente De Marne, Leader, Provincie Groningen en
Waddenfonds.

Sponsors inrichting

De Keukenkampioen te Groningen, factuurkorting
Formido Bouwmarkt te Winsum, Hijlkema binnen te
Winsum, Appie Boelens te Pieterburen, donateurs van
de podium actie.
Ga naar de website www.dorpshuispieterburen.nl.
U kunt zich daar in- en uitschrijven voor de
nieuwsbrief. Of mail rechtstreeks naar
info@dorpshuispieterburen.nl

Geïnteresseerd?
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