Nieuwsbrief, februari 2017
Zevende jaargang, tweede editie
Kabarett
za. 4 maart
20.15 uur

Unieke theatervoorstelling
Het theatergezelschap THTR trekt met een totaal
nieuwe productie van Kabarett langs de zalen. Negen
acteurs en 5 musici brengen top entertainment, met
zang, dans en muziek. Het draait allemaal om het
Berlijn uit de de jaren '30, aan de vooravond van NaziDuitsland. En ... het leven is prachtig. Betreed dus de
wereld van jarretels en variété, verdrink in de boezems
van de meisjes van plezier, laaf u aan drank en
sigaretten en wees welkom in Kabarett. U vormt deze
avond als publiek onderdeel van het verhaal en van het
decor. Toegang € 15. Kaarten zijn te bestellen in de
Theatershop van www.dorpshuispieterburen.nl.

Zondagmiddagcafé
zo. 29 januari
15 uur

Muziek en gedichten
Aanstaande zondag 29 januari start het nieuwe seizoen
van ZMC. Piet Witteveen trapt af om 15 uur met enkele
gedichten over het wad. En daarna muziek, veel
muziek. Entree gratis.

50 bezoekers
Nijjoarsklokje

Pubquiz Pieterburen groot succes!
Na een korte speech van de voorzitter en een
gezamenlijk toost op geluk en voorspoed in 2017,
startte de eerste editie van de Pubquiz Pieterburen.
De leiding was in handen van Chris Baarveld. Negen
teams van vijf deelnemers streden om de hoofdprijs
van 50 euro. Er werden acht ronden van 10 vragen
gespeeld, waaronder een beeld- en geluidsronde. De
hoofdprijs ging naar het team uit Winsum. De jeugd
van Pieterburen ging met de poedelprijs naar huis.

EetSalon januari …

in Surinaamse sferen
Het nieuwe seizoen van de Eetsalon is op 11 januari
van start gegaan. Zoals altijd, op de tweede woensdag
van de maand, van 18 tot 20 uur. Hans Barends en
Lyda Kraan hadden een heerlijke Surinaamse maaltijd
bereid. Roti kip, met kouseband, eitje en salade.
Smullen maar. De volgende EetSalon is 8 februari.

Warm eten …

om twaalf uur
Het dorpshuis is dit nieuwe jaar gestart met het
aanbieden van een warme eenvoudige maaltijd, tijdens
lunchtijd op de derde dinsdag van de maand.
Stamppot mous stond deze eerste keer op het menu.
Het smaakte zo lekker dat de 11 gasten zich spontaan
aanmelden voor het volgende warme eten, op dinsdag
21 februari. Er wordt dan bami geserveerd.
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Wat te doen?

In FEBRUARI

1 feb Creatief met, aanvang 19.30 uur.
woensdag Nieuwe creaties en herstelwerk. Inleg € 2.
Info T(06)20486474. 1ste woensdag van de maand.
2 en 9 feb Kloosterburen- Pieterburen, aanvang 19 uur.
donderdag Biljarttoernooi biljartclubs. Locaties: café restaurant
Willibrord te Kloosterburen en het dorpshuis te
Pieterburen. Publiek is welkom.

8 feb Eetsalon, aanvang 18 uur.
woensdag 3-gangen huiskamermenu. € 10 per persoon.
Opgave voor maandag 6 feb. bij Rita, T442758.
Of via mail info@dorpshuispieterburen.nl
13 feb Koffietijd en bibliotheek, aanvang 10 uur
maandag Ontmoeting en boeken uitleen. Koffie met wat lekkers.
Tweewekelijks op maandagmorgen.
21 feb Warm eten - Bami, aanvang 12 uur
dinsdag Warme maaltijd en toetje. € 8 per persoon.
Opgave voor maandag 20 feb. bij Rita, T442758.
Of via mail info@dorpshuispieterburen.nl
26 feb 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.
27 feb Koffietijd en bibliotheek, aanvang 10 uur
maandag Ontmoeting en boeken uitleen. Koffie met wat lekkers.
Tweewekelijks op maandagmorgen.
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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