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Nieuwsbrief, augustus 2015 

Vijfde jaargang, vijfde editie 
 

2de seizoen 2015 Dorpshuis weer open! 

Het dorpshuis opent na de zomerstop op donderdag 

20 augustus weer zijn ‘nieuw geverfde’ deuren.  

De Waddenwichter zijn de eerste bezoekers en  

de eerste speciale activiteit is het theater van  

‘De Oorsprong’, die op vrijdag 28 en zaterdag 29 

augustus vanaf onze locatie naar de dijk gaat.  

 

 

 Ook gaat een (culturele) activiteitencommissie 

van start. Heb je zin mee te doen of wil je gewoon 

eens wat organiseren? Dinsdag 25 augustus vindt de 

eerste brainstormsessie plaats, om 19.30 in het 

dorpshuis. Kom vrijblijvend langs. 

 

 Dit seizoen ook weer theater met de voorstelling  

‘Over Tijd’ van Opera della Casa op 5 november. 

Drie dames zingen en spelen de sterren van de hemel. 

Ze laten ons op een lichtvoetige, cabareteske manier 

kennismaken met het fenomeen opera. Iedereen kan 

genieten van de muzikale kwaliteit van de 

professionele zang en pianobegeleiding terwijl de 

dames zichzelf op een ontwapenende en hilarische 

manier op de hak nemen. Er wordt gehuild of gelachen 

van ontroering. Denkt u dat opera niks voor u is?  

Na de voorstelling bent u helemaal om!  

Kaarten zijn te koop via www.dorpshuispieterburen.nl  

 

En op 13 december komt De Kuip naar Pieterburen.  

Zij brengen luisterliedjes over Groningen op de 

prachtige teksten van dichter Driek van Wissen.   

 

Noteer nu ook vast het Openingsfeest met tapas en 

drankjes op zaterdag 26 september in je agenda. 

Hola! 

 

Wat te doen? In AUGUSTUS/SEPTEMBER  

Maandag  

31 aug  

14 en 28 sep 

Koffietijd, aanvang 10 uur 

Ontmoeting en gezelligheid. Koffie met wat lekkers. 

Tweewekelijks op maandagmorgen.  
 

Dinsdag 

25 aug 

Aftrap activiteitencommissie 

Brainstormsessie. Aanvang 19.30 uur.  
 

Woensdag  

2 sep 

Creatief met …, aanvang 19.30 uur.  

Nieuwe creaties en herstelwerk. Inleg € 2.  

Info T. 0620486474.  

Elke eerste woensdag van de maand.  
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Donderdag  

20 aug 

wekelijks 

Waddenwichter 

Start van het nieuwe seizoen. Aanvang 9 uur.  

Wekelijks op donderdagmorgen. 

 

Donderdag  

27 aug 
wekelijks 

 

Biljartclub Dicht Bie Diek 

Start van het nieuwe seizoen. Aanvang 19 uur. 

Wekelijks op donderdagavond.  

Jaarvergadering DBD op 27 augustus 

Welkom van de nieuwe leden, terugblik 2014-2015, 

financiën en start nieuwe competitie. Aanvang 19 uur. 

Voor leden en belangstellenden. 

 

Vrijdag 

4 sep 

wekelijks 

 

Jeugdbiljarten op vrijdag 

Kom langs als je nieuwsgierig bent. Aanvang 19.30 u. 

Info Dick Wiebenga of vraag een van de jeugdspelers. 
 

Vrijdag 28 aug  

Zaterdag 29 aug 

16 en 17 uur 

 

De Oorsprong 

Een bijzonder theaterproject in Pieterburen. 

Het publiek ervaart al zittend op de dijk de schoonheid 

van het Wad door dans, muziek en theater. Daarna 

vervolgt de weg zich door ons dorp. Met professionals 

en spelers uit Pieterburen en naaste omgeving. 

Kaarten zijn te bestellen via www.buog.nl  

 

 

Zaterdag  

26 sep 

Openingsfeest met tapas 

We geven de seizoenopening een feestelijk tintje met 

een gezellige tapasmiddag op zaterdag 26 september. 

Aanvang 16 uur. Er zullen heerlijke hapjes klaar staan. 

Die zaterdag is formeel ook Burendag, dat jaarlijks 

georganiseerd wordt door het Oranjefonds. Een goed 

moment dus om elkaar te ontmoeten en bij te praten 

over die zomer van 2015.   

 

 

 In OKTOBER  

 

Woensdag 

14 oktober    

De Eetsalon, aanvang 18 uur. 

Huiskamermenu. Elke 2de woensdag van de maand.  
        

Vrijdag 

16 oktober 

Klaverjasavond, aanvang 20 uur. 

Elke 3de vrijdag van de maand. Inleg € 2.  

 
        

Terugblik juli Gedeputeerde op bezoek 

Eelco Eikenaar en Dorien Sibbes van de provincie 

Groningen hebben samen het dorpshuis bezocht.  

Eelco is sinds mei 2015 lid van Gedeputeerde Staten 

en had daarvoor een zetel in de Tweede Kamer als 

volksvertegenwoordiger van de SP. Annelies Borchert 

en Anne Marie Smits hebben de gasten eerst 

ontvangen in het Waddenhoes en aansluitend hebben 

ze het Dorpshuis en het Dorpslogement laten zien.  

Het dient als voorbeeld in De Marne van een lokaal 

initiatief van onderaf, dat tot hele mooie resultaten 

heeft geleid. Leuk toch? 

 

     

    

Het dorpshuis geeft 

een pluim aan …….. 

Arie, Ira, Michel, Annelies en Anne Marie 

Zij hebben in de zomervakantie de gootlijsten, deuren, 

ramen en alle kozijnen aan de buitenzijde van het 

dorpshuis geschilderd. Schoonmaken, schuren, 

plamuren, glaslatje vervangen, grondverf en aflakken. 

Het klinkt zo simpel maar het is toch altijd veel werk. 

Maar nu is alles strak in de verf en de deuren hebben 
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een frisse blauwe kleur gekregen. De schilders hebben 

eer van hun werk.   

             

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 

 

 


