Nieuwsbrief, november 2016
Zesde jaargang, achtste editie
Toneel
zondag 20 nov.
aanvang 15 uur

Zondagmiddagcafé
30 okt. en 25 nov.
aanvang 15 uur

“Evengoed nog een hele zit”
Klucht van Wim T. Schippers, opgevoerd door de
Rederijkerskamer Praedinius uit Winsum. Het verhaal
speelt zich af in een treincoupé, waarin diverse mensen
tegen wil en dank met elkaar en de conducteur
geconfronteerd worden. De spelers nemen u mee op
deze treinreis. Er ontstaat een communicatie die u als
treinreiziger wel zult herkennen. De treinreis duurt
ongeveer een uur en verveelt geen minuut. Een mooi
herkenbaar en humoristisch stuk. Entree € 10.
Kaarten zijn vanaf vandaag te bestellen in de
Theatershop van www.dorpshuispieterburen.nl
Dichters en muziek in Pieterburen
Dichterscollectief De Leegte draagt 30 oktober
gedichten voor uit zijn nieuwe bundel Slagschaduw.
En zoals iedere laatste zondag van de maand weer een
verrassend programma van zang, muziek en
optredens. Aanvang 15 uur, zaal open vanaf 14.30 uur.
Nieuwe spelers voor deze inloopmiddag kunnen zich
aanmelden via T(06)83026388 en T(06)12414111.

Sinterklaas intocht
zaterdag 26 nov.
aanvang 14 uur

Mis deze voorstelling niet!

Eric Gritter en Dick Guillot
Zondagmiddagcafé, feb.2016

Hij komt, hij komt, hij komt die goede Sint
Sinterklaas doet op zaterdag 26 november Pieterburen
aan.
De Goedheiligman en zijn gevolg worden na de intocht
weer feestelijk ontvangen in het dorpshuis. Iedereen is
welkom. Aanvang 14 uur.
Sinterklaasfeest, nov.2015

Papiercontainer
22 t/m 27 nov.

Inzamelingsactie oud papier
Doet u weer mee met de inzamelingsactie van oud
papier? De containers worden dinsdag 22 november
weer neergezet. In Pieterburen op de hoek van de
parkeerplaats van het Pieterplein (helemaal achterin bij
de zeehondencrèche) en in Westernieland op de
parkeerplaats van de Dirk Wierengastraat (bij de oude
school). De opbrengsten van beide containers komen
ten goede aan de dorpshuizen van Pieterburen en
Westernieland en het milieu is er ook bij gebaat.

Maandelijks eten Eetsalon populair
op 1ste woensdag Het aantal gasten van de Eetsalon groeit nog steeds.
Elke keer staat er weer iets anders op het driegangen
huiskamermenu van het dorpshuis. In oktober een
heerlijke huissalade, mosselen en kippenpoten. Eerst
natuurlijk een drankje voor de gasten en dan .... aan
tafel! De groep verspreidde zich over de feestelijk
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gedekte tafels. Iedereen kwam aan zijn trekken, met 1
'kippentafel', 2 'mosseltafels' en 1 gemengde eettafel.
De spreekwoordelijk 'kers op de taart' was nog het
dessert van lekkere romige yoghurt met verse
vruchten. De volgende Eetsalon vindt plaats op
woensdag 9 november. Italiaans menu met rijk
gevulde lasagne uit de oven. Aanmelden kan nog tot 7
november, T442758 of info@dorpshuispieterburen.nl
Maandagmorgen Koffietijd ….. Gezellige tijd
Iedere twee weken is er op maandagmorgen Koffietijd
in het dorpshuis. Maandag 10 oktober kwamen
opnieuw 16 dorpsbewoners naar het ontmoetingspunt.
Samen drinken ze koffie of thee. Ook wordt er altijd
iets lekkers bij geserveerd. Maar dat is niet het
belangrijkste. Nee, dat is dat ze elkaar treffen, even
samen kunnen lachen en bijpraten.
De volgende Koffietijd is maandag 7 en 21 november.
Aanvang 10 uur.
Creatieve workshops Allemaal kunstenaars!
oktober Vrijdag 7 oktober kwamen 25 belangstellenden naar
het dorpshuis voor de creatieve workshops.
De vrouwen kwamen uit de eigen omgeving maar ook
van ver, met als uitschieters Ten Boer en Assen. De
deelnemers werden bij binnenkomst verdeeld over de
drie 'ateliers' van Anneke Poelma, Linda ScholtensKamstra en Sacha Trul. De secretaris van het
dorpshuis, Rita Vegter, opende de avond en heette
iedereen van harte welkom. En toen gingen ze los. Het
bloemschikken bij Anneke stond volledig in het teken
van de herfst. Oranje pompoenen, gekleurde bladeren,
bessen en bloemen werden omgetoverd tot
schitterende herfstboeketten. De deelnemers van het
mozaïeken bij Linda moesten er hard voor werken.
Met hamer en tang bewerkten zij stukken tegels tot
kleine(re) glitterstenen, om ze vervolgens te schikken
en plakken tot kunstzinnige decoraties op dienbladen
en fotolijsten. De dames van de tuinborden bij Sacha
gingen eerst nog wat voorzichtig aan de slag met
potlood en gum. Maar hoe later op de avond, hoe vrijer
de aanpak. Bij het verven legden verschillende
cursisten zelfs de kwasten opzij en kleurden zij verder
met de vingers. En dat bracht weer vrolijkheid en
hilariteit in de groep. Het dorpshuis bruiste van
energie, talent en plezier. En de deelnemers blaakten
van trots bij hun eindcreaties. Alles zelf ontworpen en
zelf gemaakt. Wat een kunstenaars!
Wat te doen?
2 nov
woensdag

In NOVEMBER
Creatief met, aanvang 19.30 uur.
Nieuwe creaties en herstelwerk. Inleg € 2.
Info T0620486474. 1ste woensdag van de maand.

7 nov Koffietijd en bibliotheek, aanvang 10 uur
maandag Ontmoeting en boeken uitleen. Koffie met wat lekkers.
Tweewekelijks op maandagmorgen.
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9 nov Eetsalon, aanvang 18 uur.
woensdag 3-gangen huiskamermenu. Italiaanse avond met
lasagne en tiramisu, € 10. Opgave voor 7 nov bij Rita,
T442758.
20 nov Toneel “Evengoed nog een hele zit”
zondag Klucht van Wim T. Schippers, aanvang 15 uur.
Rederijkerskamer Praedinius Winsum. Kaarten € 10.
Bestel nu uw kaarten via www.dorpshuispieterburen.nl

21 nov Koffietijd en bibliotheek, aanvang 10 uur
maandag Ontmoeting en boeken uitleen. Koffie met wat lekkers.
Tweewekelijks op maandagmorgen.
22 t/m 27 nov Oudpapier inzamelingsactie
Container staat achterin de hoek van het Pieterplein
(parkeerplaats naast de zeehondencrèche)

26 nov Sinterklaas
zaterdag Na de intocht ontvangst en feest in het dorpshuis.
Voor jong en oud. Aanvang 14 uur.
27 nov Zondagmiddagcafé, aanvang 15 uur
zondag Inloopmiddag voor muzikanten, zangers, dichters,
vertellers en publiek! Vele optredens, toegang gratis.
Info T(06)12414111.
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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