Nieuwsbrief, december 2017
Zevende jaargang, tiende editie
Kerstworkshop
Vrijdag 8 dec.
Aanvang 19.30 uur

ZMC Pieterburen
Zondag 17 dec.
Aanvang 15 uur

Maak ook dit jaar je eigen kerststuk
Een eigen kerstschaal maken? Jazeker! Doe mee met
de kerstworkshop in het dorpshuis. Anneke Poelma
begeleidt ons. Zij legt uit hoe je het beste kunt
beginnen en wat de stappen zijn. Je eigen fantasie en
creativiteit doen de rest. Graag aanmelden bij Rita
T442758 of mail info@dorpshuispieterburen.nl

Creaties 2016

Laatste editie van 2017
Muziek, gedichten en cultuur in het dorpshuis op
zondag 17 december. Het laatste Zondagmiddagcafé
van het lopende kalenderjaar. Dat wil je toch niet
missen? Toegang gratis. De middag begint om 15 uur.
Bel T(06)83026388 of T(06)512414111 voor meer
informatie.
ZMC 29 oktober 2017

Leuke activiteiten Groot vermaak met WAARK
in november Theatergroep WAARK trad zaterdag 4 november op in
het dorpshuis van Pieterburen met De Menalda Vetes.
Een titel waarbij je misschien denkt aan een zwaar
historisch stuk maar niets is minder waar. Het was een
kostelijke klucht waarin drie verhaallijnen in elkaar
vervlochten zijn. De liefde en drama op het oude
Groningse land, de acties bij de radio om geluiden en
muziek te produceren voor het hoorspel en de intriges
rond de hoofdrolspelers in het hier en nu. De
toeschouwers genoten van de avond en zij bedankten
WAARK met een staande ovatie.
Vrolijke boekpresentatie
Op zondag 12 november presenteerde dorpsgenoot
Astrid Ingrid Wevers in het dorpshuis haar boekje
'SPUUG'. Er waren ongeveer 25 belangstellenden
aanwezig. Astrid vertelde het publiek over haar liefde
voor het IJslandse hondenras, hoe dat zo gekomen is
en waarom deze honden eigenlijk zo speciaal zijn. Haar
eigen honden waren er deze middag ook bij. Zij
mochten, toen Astrid het liedje Hartsvriendin zong, ook
op het podium komen zitten en stalen zo de show en
harten van de bezoekers.
Veel bekijks op de foto- en filmmiddag
De foto- en filmmiddag op zondag 19 november trok
veel belangstelling. Er kwamen naast de huidige
inwoners ook veel oude dorpsbewoners op af. De
Historische Kring Eenrum had met Rienk Dijkstra een
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Het publiek proest het uit

Astrid op het podium
met Bera en Freyja II

leuk programma opgezet. De bezoekers konden hun
foto’s laten scannen en Rienk vertoonde oude films en
foto’s van het waddendorp en zijn inwoners.
Tussentijds werd er gezellig bijgekletst.
Sinterklaasfeest
Sinterklaas heeft op 25 november met een kleine 30
kinderen, hun ouders en grootouders feest gevierd in
het dorpshuis. De Pieten hadden zijn komst op scooter
en quad reeds aangekondigd. Best weer spannend
maar het werd gelukkig een hele mooie middag. De
kinderen hebben voor de Sint voorgelezen, gezongen
en gedanst en aan het einde nog gezellig samen
geknutseld en spelletjes gedaan.

veel publiek
19 november

snoep van Zwarte Piet
25 november

Zondagmiddagcafé november
De culturele muziekmiddag op de laatste zondag van
de maand bracht weer veel afwisseling. Naast de ‘vaste
artiesten’ traden zangers uit Friesland en Uithuizen op
en er was een instrumentenspeler uit Eritrea, Afrika.
Wereldmuziek in het dorpshuis! Prachtige muziek. Op
zondag 17 december vindt alweer de laatste editie van
het jaar plaats.
cultuur en muziek ZMC 26
november

Wat te doen?

In DECEMBER

4 dec Koffietijd en bibliotheek, aanvang 10 uur
maandag Ontmoeting en (luister)boeken. Koffie met wat lekkers.
Oneven weken.
6 dec Creatief met, aanvang 19.30 uur.
woensdag Nieuwe creaties en herstelwerk. Inleg € 2.
Info T(06)20486474. 1ste woensdag van de maand.
8 dec Kerststuk maken, 19.30 uur
vrijdag Workshop onder begeleiding van Anneke Poelma.
€ 17,50 incl. kerstmateriaal en groen. Opgave bij Rita
T442758 of mail info@dorpshuispieterburen.nl
11 dec
maandag

Zingen op maandag, aanvang 20 uur.
Belangstellenden zijn welkom voor gratis proefles.
Even weken.

13 dec Eetsalon, aanvang 18 uur.
woensdag Gourmet avond. € 10 per persoon.
Opgave voor ma. 11 dec. bij Rita, T442758
Of via mail info@dorpshuispieterburen.nl
17 dec 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.
18 dec Koffietijd en bibliotheek, aanvang 10 uur
maandag Ontmoeting en (luister)boeken. Koffie met wat lekkers.
Oneven weken.
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19 dec Warm eten, aanvang 12 uur.
dinsdag Warme maaltijd en toetje. € 8 per persoon.
Opgave voor ma. 18 dec. bij Rita, T442758
Of via mail info@dorpshuispieterburen.nl
Let op: Op 28 december is geen zingen en geen biljart
Wekelijks op Waddenwichter
donderdag Donderdags, 9 uur. Info bij Trijn Oldenburger.
Wekelijks op Biljartclub Dicht Bie Diek
donderdag Donderdags, 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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