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Zevende jaargang, derde editie
Kabarett
zaterdag 4 maart
20.15 uur

Biljarttoernooi

Zondagmiddagcafé
zo. 26 feb en 26 mrt
15 uur

NL Doet
zaterdag 18 maart

Laatste kaarten, laatste kans
Voorpremière in het dorpshuis. Het theatergezelschap
THTR trekt met de nieuwe productie van Kabarett langs
de zalen in Groningen en Drenthe. Acteurs en musici
brengen top entertainment, met zang, dans en muziek.
Het draait allemaal om het Berlijn uit de jaren '30, aan
de vooravond van Nazi-Duitsland. En ... het leven is
prachtig. Betreed deze 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.
Toegang € 15. Kaarten zijn te bestellen in de
Theatershop van www.dorpshuispieterburen.nl.
Kloosterburen wint van Pieterburen
Kloosterburen heeft donderdag 9 februari de
felbegeerde biljarttrofee gewonnen. De biljartclub van
café restaurant Willibrord heeft 2 avonden gespeeld
tegen de Pieterbuursters van het dorpshuis. In totaal
hebben ze 20 wedstrijden gespeeld. Maar helaas
moesten de spelers van Dicht Bie Diek het hoofd
buigen. De tegenstand uit Kloosterburen bleek te sterk.
Op de foto zien we Theo Bos, de voorzitter uit het
carnavalsdorp, die de wisselprijs ontvangt van Jan van
Kalker, de voorzitter uit ons waddendorp.
Muziek en gedichten
De Culturele Commissie van het dorpshuis Pieterburen
heeft enkele aanpassingen doorgevoerd in de opzet
van het Zondagmiddagcafé. Deze inloopmiddag voor
professionals en amateurs opent in het nieuwe seizoen
altijd eerst met enkele gedichten om 15 uur. Daarna
volgt een blok muziek. Het podium van de artiesten is
ook verhuisd. De dichters, muzikanten en zangers
treden nu letterlijk op 'tussen de schuifdeuren'.
Aanstaande zondag 26 februari start Piet Witteveen om
15 uur met enkele gedichten over het wad. Daarna
muziek van en jammen met de artiesten. Entree gratis.
Vrijwilligersdag 2017
Het dorpshuis doet weer mee met NL Doet. Vrijwilligers
zijn welkom om te helpen tuinieren op zaterdag 18
maart. We starten met koffie en lekkers. Daarna gaan
we aan de slag rond het dorpshuis. De ochtend wordt
afgesloten met een gemeenschappelijke lunch. Laat je
weten als je mee wilt doen? Info Rita 442758 of mail
met info@dorpshuispieterburen.nl
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4 maart om 20.15 uur

de beide voorzitters
met de wisselbeker

ZMC 29 januari 2017

NL Doet 2016

Next Door
dinsdag 21 maart

Informatiebijeenkomst met Jan Postema
Dinsdag 21 maart is er ’s avonds om 20 uur een
informatiebijeenkomst over het nieuwe buurtnetwerk
van Pieterburen. Jan geeft een korte uitleg over
www.nextdoor.nl. Inmiddels hebben 50 buren zich
aangemeld. Tijd voor een vragenuurtje. Wat vinden de
deelnemers er zelf van en wat wordt er van verwacht.

21 t/m 26 maart

Inzamelingsactie oud papier
Doet u eind maart weer mee met het inzamelen van
oud papier? De opbrengsten komen ten goede van de
dorpshuizen Pieterburen en Westernieland.
De container staat achterin de hoek op het Pieterplein,
de parkeerplaats naast het zeehondencentrum.

Wat te doen?

In MAART

1 mrt Creatief met, aanvang 19.30 uur.
woensdag Nieuwe creaties en herstelwerk. Inleg € 2.
Info T(06)20486474. 1ste woensdag van de maand.
4 mrt Das Kabarett, aanvang 20.15 uur
zaterdag Unieke theatervoorstelling. Zang, dans en muziek.
Kaarten te bestellen via www.dorpshuispieterburen.nl
Zaal open vanaf 19.30 uur.

8 mrt 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 mrt Koffietijd en bibliotheek, aanvang 10 uur
maandag Ontmoeting en boeken uitleen. Koffie met wat lekkers.
Tweewekelijks op maandagmorgen.
18 mrt NL Doet, aanvang 10 uur
zaterdag Vrijwilligersdag in de tuin rond het dorpshuis. De
ochtend wordt afgesloten met een gezamenlijk lunch.
Laat je weten als je meedoet? Info Rita, T442758
21 mrt Warm eten, 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
21 mrt Next Door, aanvang 20 uur
dinsdag Informatiebijeenkomst met Jan Postema. Uitleg over
de werking van het burennetwerk en vragenuurtje
26 mrt 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 mrt 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.
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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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