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Programma Tocht om de Noord
Het organisatieteam van Petruskerk, Bezoekerscentrum
Waddenkust, Dorpshuis en Zeehondencentrum heeft
het ochtendprogramma van de tocht klaar. Op de route
vinden in ons dorp verschillende activiteiten plaats,
zoals fotosessie bij de Koningin van Pieterburen,
historische vertellingen met figuranten bij afslag
Dijksterpad en bij Rietema, optredens van troubadour
bij Groninger Landschap, Waddenwichter bij Dorpshuis
en Harrelzuikers bij Prins. Ook zijn diverse borden en
panelen gemaakt met informatie over de kersvloed van
1717. Naar verwachting wandelen circa 3.000
deelnemers op deze zondagmorgen door Pieterburen.

24 september

Zondag,
1 oktober

Burendag/Groningse middag
Een week later vindt in het dorpshuis op zondagmiddag
de Groningse middag plaats. Met sjoelwedstrijd,
dartwedstrijd en andere spelen. Poffert oet Grunn
wordt gratis aangeboden. En natuurlijk weer een mooie
selectie oud foto’s van Rienk Dijkstra.

1 okober

Maandag,
vanaf 2 oktober

Ga zingen op maandag!
Het nieuwe zangkoor gaat 2 oktober van start. Er
worden allerlei muziekstijlen gezongen, zoals pop,
rock, beat, sixties, rhytm & blues, klassiek. De eerste
aanmeldingen zijn binnen. Het koor komt
tweewekelijks op de maandagavond om 20 uur bij
elkaar. Jeljer Vlieg is de dirigent. Lijkt je dit leuk? Heb
je belangstelling? Kom dan maandag 2 oktober
(vrijblijvend) langs.

Zaterdag
4 november

WAARK komt naar Pieterburen
De theatergroep speelt dit seizoen het toneelstuk De
Menalda Vetes. Kaarten zijn te bestellen via
www.dorpshuispieterburen.nl. De voorstelling begint
om 20.15 uur. "Tied van aalgedurege stried in onze
streken. Hunzingoers tegen Fivelingoers. Oethoesters
tegen Oskwerders, ain tegen aander, aandern tegen
ain. Welkom in Dattiende aiw, welkom bie De Menalda
vetes!” Regisseur Albert Secuur koos een theatervorm
die het meest lijkt op een live hoorspel waarin geluid
en muziek een belangrijke rol krijgen toebedeeld. De
spelers leggen een duidelijke relatie naar het hier en
nu en brengen het stuk met een flinke dosis
onderkoelde Grunneger humor.
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Biljartzaal

Prijzenkast voor het dorpshuis
Het dorpshuis heeft in de biljartzaal een prijzenkast
gekregen. Henk Bolman heeft de vitrine volledig zelf
gebouwd en in elkaar gezet. Om het helemaal af te
maken heeft hij een bovenpaneel vervaardigd met een
versiering van biljartballen en D.B.D. Henk en Hanny
Hiddema hebben tijdens de jaarvergadering van Dicht
Bie Diek de kast overhandigd. Ook hebben zij een set
nieuwe biljartballen gegeven. De wisselbekers staan nu
trots in de prijzenkast te pronken. Het is een fraai
gezicht en knap staaltje handwerk.

Collecte
Oranje Fonds

Elk Dorp Een Duurzaam Dak (EDEDD)
Het dorpshuis ontvangt van EDEDD een bijdrage om
een bouwkundig en energetisch advies van ons gebouw
te laten opmaken. In de zomermaanden heeft het
bestuur verschillende keren met EDEDD gesproken.
Tijdens de grote verbouwing in 2014 zijn al
verschillende maatregelen getroffen ter isolatie. Maar
dat kan nog beter. Het bestuur verwacht met de
adviezen een goed onderhoudsplan en toekomstgericht
projectplan te kunnen opstellen.

Wat te doen?

In OKTOBER
1 okt Groningse middag, aanvang 15 uur.
zondag Burendag, met sjoelwedstrijd, dartwedstrijd,
poffert en oude foto’s van Pieterburen

2 okt
maandag

Zingen op maandag, aanvang 20 uur.
Even weken. Mannen, vrouwen, jongens en meisjes.
Kom vrijblijvend langs

4 okt Creatief met, aanvang 19.30 uur.
woensdag Nieuwe creaties en herstelwerk. Inleg € 2.
Info T(06)20486474. 1ste woensdag van de maand.
9 okt Koffietijd en bibliotheek, aanvang 10 uur
maandag Ontmoeting en (luister)boeken. Koffie met wat lekkers.
Oneven weken.
11 okt Eetsalon, aanvang 18 uur.
woensdag Huiskamermenu. € 10 per persoon.
Opgave voor ma. 9 okt, bij Rita, T442758
Of via mail info@dorpshuispieterburen.nl
16 okt
maandag

Zingen op maandag, aanvang 20 uur.
Even weken. Mannen, vrouwen, jongens en meisjes.

17 okt Warm eten, aanvang 12 uur.
dinsdag Warme maaltijd en toetje. € 8 per persoon.
Opgave voor ma. 16 okt, bij Rita, T442758
Of via mail info@dorpshuispieterburen.nl
23 okt Koffietijd en bibliotheek, aanvang 10 uur.
maandag Ontmoeting en (luister)boeken. Koffie met wat lekkers.
Tweewekelijks op maandagmorgen.
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29 okt Zondagmiddagcafé, aanvang 15 uur.
zondag Inloopmiddag voor muzikanten, zangers, dichters,
vertellers en publiek! Vele optredens, toegang gratis.
Info T(06)83026388 of T(06)12414111.
30 okt Zingen op maandag, aanvang 20 uur.
maandag Even weken. Mannen, vrouwen, jongens en meisjes.

Wekelijks op Waddenwichter
donderdag Donderdags, 9 uur. Info bij Trijn Oldenburger.
Wekelijks op Biljartclub Dicht Bie Diek
donderdag Donderdags, 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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