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Diner verplaatst naar het dorpshuis!
De lustrumcommissie heeft het walking dinner
vanwege de weersvoorspellingen vervangen door een
indoor dinner in het dorpshuis. Opgave voor het eten is
alleen vandaag (25 sept.) nog mogelijk. Prijs € 10 p.p.
T (06) 5388 4073 of info@dorpshuispieterburen.nl.
Het lustrumprogramma start zaterdag 28 september
om 15 uur. Na een korte feestrede van de voorzitter
van het dorpshuis wordt er geschilderd in de grote zaal
en vindt een biljarttoernooi plaats in de biljartzaal.
Het dorpshuis biedt om 17 uur podium voor het zingen
van het Grunnens Laid, ter ere van het honderdjarig
bestaan van ons Groningse volkslied. De dag wordt
afgesloten met lekker eten en live muziek.

WAARK …
zaterdag 26 oktober

speelt BEVINGS
De muzikale voorstelling Bevings geeft een stem aan
de emoties die leven bij de Groningers. Het toneel
ontvangt goede recensies.
Bevings wordt geregisseerd door Annemarie Prins,
actrice, schrijfster, regisseur en WAARK-maker van het
eerste uur. De tekst is van acteur, schrijver en
regisseur Gerardjan Rijnders, voormalig artistiek leider
van Toneelgroep Amsterdam en in het Gronings
vertaald door schrijver en regisseur Ben Smit. De
muziek is van Jan Meiborg. Tickets zijn te bestellen via
www.dorpshuispieterburen.nl.

Nieuw seizoen
zondag 27 oktober

Muziekcafé
Het laatste weekend van oktober is echt een cultureel
weekend. Zaterdags toneel en zondags start het
nieuwe seizoen van het Muziekcafe. Open podium en
live muziek van verschillende artiesten. Komt dat zien,
komt dat horen. Gratis entree. Het begint om 15 uur.

Workshop
dinsdag 29 oktober

Pompoen versieren
Anneke Poelma begeleidt deze creatieve workshop. Het
versieren van pompoenen hoort helemaal bij de herfst
en halloween. Oranje pompoenen en toebehoren
worden beschikbaar gesteld. Deelnemers wordt
gevraagd zelf schilmesje en lepel mee te nemen.
Prijs workshop € 12,50, inclusief materialen, koffie of
thee. Opgave bij Anneke, T(06) 2059 3865. Of mail
naar info@dorpshuispieterburen.nl

Dorpshuis bestaat 5 jaar!
2014-2019

Zaterdag 26 oktober,
aanvang 20.15 uur

Optreden voorjaar 2018

Creaties workshop 2016

Workshop
donderdag 7 nov.

Tuinborden schilderen
Workshop onder begeleiding van Sacha Trul. Meer
informatie hierover in de volgende nieuwsbrief.

Bijdrage van het

Rabo Coöperatiefonds
Annelies Borchert en Hanny Hiddema zijn dinsdag 24
september naar de Rabobank te Leek afgereisd. De
Coöperatiefondscommissie had onze aanvraag voor het
project ‘Verbeteren van beeld en geluid’ gehonoreerd
met een prachtige bijdrage. In de nabije toekomst zijn
alle beelden in het dorpshuis haarscherp op scherm te
zien en is het geluid via een allround system goed
hoorbaar. De bijdrage komt op een fantastisch goed
moment want we willen volgend jaar in het dorpshuis
enkele filmavonden gaan presenteren. Dat kan dan in
onze eigen dorpshuis thuisbioscoop!

Wat te doen?

In OKTOBER

1 okt Zingen op maandag, aanvang 19.30 uur
dinsdag Eigentijds zangkoor, alle stijlen. Even weken.
Info Rita, T442758
7 okt Koffietijd en bibliotheek, aanvang 10 uur
maandag Ontmoeting en (luister-)boeken. Koffie met wat
lekkers. Oneven weken.

9 okt Eetsalon, aanvang 18 uur
woensdag 2e woensdag v.d. maand. Huiskamermenu. €10 p.p.
Opgave voor ma. 7 okt. bij Rita, T442758

14 okt Zingen op maandag, aanvang 19.30 uur
maandag Eigentijds zangkoor, alle stijlen. Even weken.
Info Rita, T442758
15 okt Warm eten, aanvang 12 uur
woensdag 3e dinsdag v.d. maand. Middagmaal en toetje. €8 p.p.
Opgave voor ma. 14 okt. bij Rita, T442758

21 okt Koffietijd en bibliotheek, aanvang 10 uur
maandag Ontmoeting en (luister-)boeken. Koffie met wat
lekkers. Oneven weken.

26 okt Waark speelt BEVINGS, aanvang 20.15 uur
zaterdag Zaal open vanaf 19.45 uur. Entree € 15, kaarten te
bestellen op www.dorpshuispieterburen.nl

27 okt Muziekcafé
zondag Cultureel podium, live muziek, gratis entree
Info artiesten T(06) 5479 3716
28 okt Zingen op maandag, aanvang 19.30 uur
maandag Eigentijds zangkoor, alle stijlen. Even weken.
Info Rita, T442758

Cheque van € 3.000!

29 okt Workshop pompoen versieren
Begeleiding Anneke Poelma. Deelnameprijs € 12,50
incl. materiaal, koffie of thee. Zelf mesje en lepel
meenemen. Opgave T (06) 2059 3865 of mail naar
info@dorpshuispieterburen.nl
Wekelijks op Waddenwichter
donderdag 9 uur. Deze maand geen repetities na 3 okt.
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

