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Zomerbarbecue
woensdag 10 juni

10 juni BBQ 10 juni BBQ 10 juni BBQ 10 juni
Zomerbarbecue van het dorpshuis. Vis en vlees.
Voor maar 10 euro per persoon! Aanvang 17.45 uur.
Graag van te voren aanmelden (tot maandag 8 juni).
Met een belletje naar T. 442758, of
een mailtje naar info@dorpshuispieterburen.nl

Wat te doen?
Di 21 t/m
Zo 26 juli
Maandag
8 en 22 juni
Maandag
8 juni

Woensdag
3 juni

In JUNI/JULI
Oudpapier container, op het Pieterplein.
Inzamelingsactie oudpapier van dinsdag t/m zondag.
Koffietijd, aanvang 10 uur
Ontmoeting en gezelligheid. Koffie met wat lekkers.
Inloopavond Gemeente, van 17-20 uur
De gemeente De Marne houdt maandag 8 juni in het
dorpshuis een inloopavond i.v.m. de werkzaamheden
asfaltering Hoofdstraat, klinkers eruit.
Creatief met …, aanvang 19.30 uur.
Nieuwe creaties en herstelwerk. De laatste avond voor
de zomerstop. Inleg € 2. Info T. 0620486474.
3 juli

Verenigingsnieuws

Zomerstop

3 juli

Zomerstop

3 juli

Biljartclub Dicht Bie Diek
De biljartclub van het dorpshuis heeft ter ere van haar
driejarig bestaan een eigen naam gekozen.
Vele bedenksels gingen voorbij maar Dicht Bie Diek
sprak iedereen toch het meeste aan. En wie weet is
het ook als enige biljartclub het meest dicht bij de
waddendijk actief.
Rienk Dijkstra heeft voor de vereniging een
toepasselijk DBD logo gemaakt, met het beeld van 'De
Wadloper' als basis. Arie Molenhuis heeft dit logo weer
toegepast op een nieuwe magneetbord, compleet met
zeehondenmagneetjes. Bart Frieling heeft het
magneetbord als donateur onthuld op 30 apri en toen
meteen 's avonds, met hulp van Michel Sondag
opgehangen in het dorpshuis. Ze zijn er maar druk
mee op de biljartclub aan de Hoofdstraat 105.
Waddenwichter vakantie van 9 jul. t/m 16 aug.
Maar eerst gaan zij nog zingen op 15 juni in de haven
van Lauwersoog. Een uitvoering op drijvende podia en
boten in het water van de haven ter ere van de
Werelderfgoeddagen van de UNESCO.
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Willem Groeneveld winnaar biljartclub 2015
Het biljartseizoen is donderdag 28 mei afgesloten.
Willem Groeneveld heeft de eerste prijs gewonnen, de
tweede prijs ging naar Roelf Jan Beukema en de derde
prijs naar Wilco Tukker. Willem ontving van Jan van
Kalker, de voorzitter van Dicht Bie Diek, naast de
wisselprijs nog een hele bijzondere eerste prijs. Een
lichtprijs van de Martinitoren. Dat is andere koek dan
de Euromast van Rotterdam, waar Willem geboren en
getogen is!
Dick Wiebenga, de wedstrijdleider vertelde hoeveel
punten de 14 leden dit seizoen gescoord waren, wat
de nieuwe gemiddelden werder en leuke weetjes,
zoals de langste partij en de hoogste serie. De leden
konden dit goed waarderen. Dezelfde avond is ook nog
een slottoernooi gehouden. Met een afvalrace.
Piet Witteveen van het bestuur verdeelde aan het
einde de vleesprijzen. Op plaats drie Roelf Jan
Beukema, plaats twee Henk van der Horn en weer op
één, de nieuwe titelverdediger, Willem Groeneveld!
Klaverjassen
Het klaverjassen in april is gewonnen door Peter
Vegter. Hij ontving voor de eerste prijs een heerlijke
rollade. Jan Dijkmans won de tweede prijs (worst) en
Jan van Kalker de derde prijs (chocolade).
Het klaverjassen in mei kende twee gedeelde
ereplaatsen. Jan van Kalker en Annelies Borchert
wonnen samen de eerste prijs. Jan Dijkmans en Michel
Sondag moesten het doen met een gedeelde derde
plaats.
Het klaverjassen houdt zomerstop tot september.
Het dorpshuis
feliciteert ……..

Sigrid, Danique en Bent: EHBO diploma
Deze kanjers van groep 8 van de Montessorischool De
Getijden hebben hun EHBO diploma gehaald. En daar
komt heel wat bij kijken. Dat maakt onze felicitaties
dubbel en dwars waard, nietwaar?
Foto: Ommelander Courant, 28 mei 2015

Henk Bolman: winnaar Ripperda biljart toernooi
Henk heeft zaterdag 23 mei het vierde Ripperda Biljart
Toernooi in Winsum gewonnen. Prima prestatie, Henk!
Henk is jaren wadloopgids geweest voor de stichting
Wadlopen Pieterburen en nog steeds actief voor de
speeltuin in ons dorp.
Foto: Ommelander Courant, 28 mei 2015

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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