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Burendag met tapas

Geslaagde opening van het nieuwe seizoen!
Het openingsfeest op zaterdag 26 september trok veel
belangstelling. De vrijwilligers, verenigingsleden en
vaste bezoekers vermaakten zich opperbest. Vrolijke
flamencomuziek, kleine hapjes en speciaal bereide
gerechten op de buffettafel met een Spaans tintje
gaven betekenis aan het festijn. Dat was genieten.

Opmerkelijk bezoek

Het dorpshuis functioneerde 1 oktober als gastheer
van de werksessies Veilig door De Marne van de
gemeente. Tijdens de avond van de gemeente is ook
de winnaar bekend gemaakt van de Veilig door de
Marne-op reis-prijsvraag: het snelheidstoplicht in de
dorpen. De redactie is benieuwd wat dat zal bieden.
En op 3 oktober waren bestuursleden van allerlei
dorpshuizen uit de provincie op bezoek tijdens de
Dorpshuizenexcursie van de Vereniging Groninger
Dorpen. Na een korte presentatie konden zij zelf het
dorpshuis en dorpslogement bezichtigen. Er kwamen
hele leuke en positieve reacties. De middag werd
afgesloten met een hapje en drankje onder de jazzy
klanken van het duo Dielee.

Wintermarkt

Wintermarkt 21 november
Zaterdag 21 november is er in het Dorpshuis een
gezellige wintermarkt. Winterse sferen en vele kramen
waar je je cadeautjes kunt kopen voor de Sinterklaas
en de Kerst. Geopend van 10 tot 16 uur.

Sint en Pieten

Intocht Sinterklaas zaterdag 28 november
Zorg dat je weer bij dit prachtige kinderfeest aanwezig
bent. Sinterklaas komt met zijn gevolg om 14 uur aan
in ons waddendorp. Met aansluitend weer een wa-wawa-waanzinnig leuk programma in het dorpshuis.

Theaterseizoen
najaar 2015

Cabaret opera, donderdag 5 nov.
Er zijn nog enkele kaarten te koop voor de
jubileumvoorstelling ‘Over Tijd’ van Opera della Casa.
Denkt u dat opera niks voor u is? Na de voorstelling
bent u helemaal om! De voorstelling begint om 20.15
uur. Zaal open vanaf 19.30 uur. Meer informatie en
online kaartverkoop in de Theatershop van
www.dorpshuispieterburen.nl
Zondagmiddagcafé, zondag 15 nov.
Podiumactiviteit georganiseerd door de culturele
commissie. Inloopmiddag voor muzikanten, dichters
en vertellers. Speel mee of laat je horen! Gewoon
meegenieten mag natuurlijk ook. We beginnen om 14

1

uur en gaan de hele middag door. Toegang gratis.
Trio De Kuip (Driek van Wissen), zondag 13 dec.
Matinee voorstelling van DE KUIP, met singersongwriter Wim van der Kuip, zangeres Louisa Martin
en toetsenist Bert Martin. Zij spelen sfeervolle eigen
composities over Groningen op sonnetten van de veel
te vroeg overleden dichter des vaderlands, taalpurist
en woordkunstenaar DRIEK VAN WISSEN. Tijdens het
optreden worden unieke beelden vertoond van de
dichter. De voorstelling begint om 15.00 uur. Zaal
open vanaf 14.30 uur. Entree € 10. Kaarten te
bestellen via www.dorpshuispieterburen.nl
Wat te doen?

In NOVEMBER

4 nov
woensdag

5 nov
donderdag
9 nov
maandag

Creatief met …, aanvang 19.30 uur.
Nieuwe creaties en herstelwerk. Inleg € 2.
Info T0620486474. 1ste woensdag van de maand.
Opera della Casa, aanvang 20.15 uur.
Entree € 15. Zaal open 19.30 uur.
Koffietijd, aanvang 10 uur
Ontmoeting en gezelligheid. Koffie met wat lekkers.
Tweewekelijks op maandagmorgen.

11 nov Eetsalon, aanvang 18 uur.
woensdag Huiskamermenu. Driegangen voor maar 10 euro.
Opgave bij Rita Vegter, T442758.
15 nov Zondagmiddagcafé, aanvang 14 uur
zondag Speel mee of laat je horen. Hans en Mark zijn erbij!
20 nov Klaverjasavond, aanvang 20 uur.
vrijdag Maandelijks met drie prijzen. Inleg € 2.
Opgave bij Jan van Kalker, T528262.
21 nov Wintermarkt, van 10 tot 16 uur.
zaterdag Sfeervolle markt, vele kramen, leuke cadeau artikelen.
23 nov Koffietijd, aanvang 10 uur
maandag Ontmoeting en gezelligheid. Koffie met wat lekkers.
Tweewekelijks op maandagmorgen.
28 nov Sinterklaas, 14 uur.
zaterdag Intocht en wa-wa-waanzinnig leuk programma
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
Het dorpshuis geeft
een pluim aan ……..

Alie Postema en Inge van Dijk
Zij brengen iedere maand het programma huis-aanhuis rond in Pieterburen en Broek. Dat is wel een
opsteker waard, vinden jullie ook niet?

Geïnteresseerd?

Ga naar de website www.dorpshuispieterburen.nl.
U kunt zich daar in- en uitschrijven voor de
nieuwsbrief. Of mail rechtstreeks naar
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info@dorpshuispieterburen.nl
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