Nieuwsbrief, mei 2019
Negende jaargang, vijfde editie
Zondag 28 april en
26 mei

Meimaand 2019 ….

Open podium!
Het dorpshuis biedt zondag 28 april opnieuw een open
en vrij podium voor amateurs. Het maakt niet uit of je
zanger, muzikant, cabaretier, danser, verhaler, dichter
of schrijver bent. Verras bekenden en publiek en laat
zien wat je in huis hebt. Alles kan en alles mag: een
solo optreden, een band of koor, een smartlap, Engelse
folk of swing muziek, poëzievoordracht of eigen werk.
De deuren openen om 14.30 uur en de artiesten
starten om 15 uur.

Doe mee of kom kijken!

is informatiemaand!
Er worden in het dorpshuis deze maand drie bijzondere
informatieavonden gehouden. Lies Vedder nodigt jullie
uit voor de vervolglezing Aarde Natuur Mens op 7 mei.
Het dorpshuis organiseert een voorlichtingsavond van
de Brandweer op 14 mei. De verkeerscommissie houdt
tot slot een dorpsavond op 21 mei. Daarna kunt u dan
alles van u afzingen tijdens de Open Repetitie van het
maandagkoor op 27 mei.

Dinsdag 7 mei Vervolglezing Aarde Natuur Mens
Koen van Biesen legt het accent tijdens deze lezing op
de natuurlijke werking van de aarde en de kosmos op
het lichaam van mens, dier en plant. Zonder het
aardmagnetisme van de aarde en het licht van de zon
is er geen leven op aarde mogelijk. De natuurlijke
stralingen voeden en vormen ons. Met praktische
voorbeelden gaat hij in op deze werking en geeft hij
aan hoe van nature het lichaam kan functioneren. Ook
behandelt hij hoe door plaatsing van b.v. zendmasten
het functioneren van aarde en kosmos wijzigen, hoe
het lichaam beïnvloed wordt en wat misschien kan
helpen om het lichaam van mens dier en plant te
regenereren en herstellen.
Tijdens de avond is er weer een boekentafel en Koen
zal ook diverse demonstratie modellen laten zien waar
hij huizen, percelen of slaapkamers mee behandeld.
De avond begint om 19.30 uur, zaal geopend vanaf
19.15 uur. Opgave via T528606 of ejvedder@home.nl.
Entree/koffie/thee € 4,00.
Dinsdag 14 mei Informatieavond Brandweer
De Brandweer houdt dinsdag 14 mei in het dorpshuis
een voorlichtingsbijeenkomst voor de regio. De avond
begint om 20 uur. Er wordt o.a. behandeld wat je kunt
doen ter preventie van brand. De zaal is open vanaf
19.45 uur. Koffie en thee worden door het dorpshuis
aangeboden.

Koen van Biesen

onderzoeksbureau
www.geo-phiscis.nl
cursussen
www.aardenatuurmens.nl

Informatieavond regio

Dinsdag 21 mei Plan Verkeerscommissie Pieterburen Veilig
De verkeerscommissie nodigt u uit het voorlopig plan,
dat uit de suggesties van de enquête en de gesprekken
met voormalig gemeente De Marne en Veilig Verkeer
Nederland is gekomen, te bekijken. We zullen in het
kort het plan toelichten, daarna is er ruimte voor het
stellen van vragen en suggesties. Binnenkort zal er
voor concretere afspraken een gesprek zijn met de
nieuwe gemeente, zodat we graag nogmaals de
mening van het dorp over diverse zaken meenemen.
U bent allen van harte welkom! Koffie/thee is
verkrijgbaar, maar niet gratis.
Open Repetitie
Maandag 27 mei

Terugblik
muziekmiddag

Biljarttoernooi april

Wat te doen?

Luister en zing mee!
Het zangkoor houdt maandag 27 mei een open
repetitie avond. Jong en oud zijn welkom om mee te
doen. Er zijn leuke meezingers uitgekozen.
Dorpsgenoot en dirigent Jeljer Vlieg begeleidt het
zangkoor en de gasten. Zaal open om 19.30 uur.
Klein maar fijn!
Het Muziekcafé van maart ontspon zich als klein en
intiem huiskamerconcert. Tijdens het eerste blok
speelden de gitaristen Freddy en Freek covers van o.a
Johnny Cash en Elvis. Daarna was het tijd voor jazz
muziek, van saxofonist Mark en gitarist Erik. Na de
pauze zong en begeleidde op gitaar singer songwriter
Wim Roossien verschillende bekende r&b songs en
prachtige eigen nummers. Tijdens de finale gingen
de vijf talenten nog samen enthousiast 'jammen'. De
bezoekers beloonden de artiesten met een lang en
warm applaus.
Biljarters verliezen van Westernieland
De biljartclub Dicht Bie Diek heeft op 11 april het
toernooi tegen de biljarters van Westernieland helaas
verloren. Dit jaar is voor de vierde keer gespeeld en
Westernieland was toch echt de meerdere. Dus de
beker met de grote oren gaat een jaar naar het
dorpshuis in Westernieland. Verder was er nog het
‘Goeden Ei’ te vergeven aan diegene met de hoogste
serie, en dat was Eje Arkema uit Den Andel.
In MEI

6 mei Koffietijd en bibliotheek, aanvang 10 uur
maandag Ontmoeting en (luister-)boeken. Koffie met wat
lekkers. Oneven weken.
7 mei Lezing Koen van Biesen, aanvang 19.30 uur
dinsdag Vervolg aarde natuur mens. Entree/koffie/thee € 4
Opgave via T528606 of ejvedder@home.nl
8 mei Eetsalon, aanvang 18 uur.
woensdag Huiskamermenu nasi, 3 gangen. € 10 p.p.
Opgave voor ma. 6 mei bij Annelies, T0653884073
13 mei Zingen op maandag, aanvang 19.30 uur

Open Repetitie
Zingen op Maandag

Finale 31 maart

Eje bewondert zijn ei
onder toeziend oog van
voorzitter Jan van Kalker

maandag Eigentijds zangkoor, alle stijlen. Even weken.
Info Rita, T442758
14 mei Warm eten, aanvang 12 uur.
dinsdag Warme maaltijd en toetje. € 8 per persoon.
Opgave voor ma. 13 mei bij Rita, T442758
14 mei Brandweer informatieavond regio, aanvang 20 uur
Voorlichting over o.a. brandpreventie. Zaal open om
19.45 uur.
20 mei Koffietijd en bibliotheek, aanvang 10 uur
maandag Ontmoeting en (luister-)boeken. Koffie met wat
lekkers. Oneven weken.
21 mei Verkeerscommissie Pieterburen Veilig, 19.30 uur
dinsdag Dorpsavond om plannen door te spreken. Zaal open
om 19.15 uur. Koffie en thee aanwezig, niet gratis.
23 mei Stembureau, van 7.30 tot en met 21 uur
donderdag Verkiezingen Europees Parlement
26 mei Muziekcafé, van 15 tot 18:30 uur
zondag Cultureel podium, live muziek, gratis entree
Info artiesten T0654793716
27 mei Open repetitie, aanvang 19.30 uur
maandag Luister en zing mee met het maandagkoor.
Dirigent en begeleiding Jeljer Vlieg
Wekelijks op Waddenwichter
donderdag Donderdags, 9 uur. Info bij Trijn Oldenburger.
Wekelijks op Biljartclub Dicht Bie Diek
donderdag Donderdags, 19 uur. Info bij Piet Witteveen
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

