Nieuwsbrief, maart 2015
Vijfde jaargang, derde editie
In herinnering

Met eerbied en respect gedenken wij het overlijden
van de heer Sietse Hielema op dinsdag 3 maart, en
mevrouw Elma van Kalker op zaterdag 14 maart.
Wij wensen partners en naasten heel veel sterkte bij
dit grote verlies.
Vrijwilligers en bestuur dorpshuis Pieterburen

Wat te doen?
Di 24 mrt
t/m zo 29 mrt
Zondag
29 maart

In MAART/APRIL
Oudpapier container, op het Pieterplein.
Inzamelingsactie oudpapier van dinsdag t/m zondag.
Paasmarkt
Een gezellige Paasmarkt in het dorpshuis.
Feestelijke opening door de Paashaas om 10 uur.
Bloemen, planten, sjaals, poncho’s, decopads en nog
veel meer in de kraampjes. Kinderhoek met eieren
verven en kleurplaten. Open van 10 tot 16 uur.

Maandag
27 april

Maandag
30 mrt en 13 apr

Koningsdag
Een Oranje Koffietijd. Volg de festiviteiten van het
koningshuis op groot scherm. Vrijmarkt kinderen.
Koffietijd, aanvang 10 uur.
Koffie met wat lekkers erbij.

Woensdag
1 apr

Creatief met …, aanvang 19.30 uur.
Inleg € 2. Inloopavond. Nieuwe creaties, Herstelwerk.
T 0620486474

Woensdag
8 apr

Eetclub, aanvang 18 uur.
Huiskamermenu. € 10 per maaltijd.
Opgave bij Rita Vegter, T 442758

Vrijdag
17 apr

Klaverjassen, aanvang 20 uur. Vrije deelname,
inleg €2. Opgave bij Jan van Kalker, T.528262
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Zij die wij liefhebben
en verloren,
Zijn niet meer waar
zij waren,
Maar zijn altijd waar
wij zijn.

Terugblikken

Mijn Tweede
Marcel Hensema heeft 19 maart alweer voor de
tweede keer opgetreden in ons Theater. Een nieuwe
voorstelling met de toepasselijke titel 'Mijn Tweede'.
De solovoorstelling brengt vooral een uitvergroting
van kleurrijke typetjes. Showbizzreporter Alfred
Venema die uit het publiek zijn muze Henriëtta naar
voren haalt. En wat te denken van Annemieke met
haar hondje, de visser met het kleine bootje, stagiaire
Titia in de zorg, paranormale Amanda en de boer in
het aardbevingsgebied. Marcel maakt van elke figuur
een hoofdrol en de verhaallijnen lopen knap in elkaar
over. Maar de show steelt hij helemaal met zijn
optreden als kapper Bob van Chez Bob. Met pruik,
lippenstift en vooral veel sterallures.
Vrijwilligersdag NL Doet
Zaterdag 21 maart was het weer landelijke NL Doet
dag. Vrijwilligers in Pieterburen hadden zich verdeeld
over de acties bij de zeehondencrèche, Domies Toen,
het speelveld van De Klimop en het dorpshuis. De
deelnemers van het dorpshuis zijn buiten aan de slag
gegaan. Zij hebben voor de afvalcontainers een solide
houten hok getimmerd. Het resultaat mag er wezen!

Verenigingsnieuws

Biljarttoernooi dorpshuizen
De biljartclubs van de dorpshuizen in Pieterburen en
Westernieland hebben in maart hun jaarlijkse
biljarttoernooi gehouden. Pieterburen boekte een mooi
zege van 25-21 punten. Jannes Kadijk wedstrijdleider
uit Westernieland reikte aan het einde van de avond de
wisselbeker uit aan Jan van Kalker uit Pieterburen.

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

2

