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Nieuwsbrief, januari 2017 

Zevende jaargang, eerste editie 
 

Prettige  
feestdagen 

 

Iedereen een heel goed 2017 gewenst 
De laatste uren van het jaar 2016 tikken weg. Het was 
opnieuw een goed jaar voor het dorpshuis. Met veel 
leuke en goed bezochte activiteiten. Waaronder toppers 
zoals het stampottenbuffet (januari), de voorstelling 
van het Theater te Water (februari), vrijwilligersdag 
met NL Doet en het voorjaarsconcert van de 
Harrelzuikers (april), de gezellig zomerbarbecue (juni), 
de Groningse middag met foto’s van Rienk Dijkstra 
(september), leuke creatieve workshops (oktober),  
kinderfeesten van Sint Maarten en Sinterklaas 
(november) en het gourmetten en de kerstworkshop 
(december). Fijn dat zoveel bezoekers het dorpshuis 
weten te vinden en fijn dat zoveel vrijwilligers 
meewerken om er een succes van te maken.  

 

 
 

Nijjoarsklokje 
za. 7 januari 
 

* Nieuw * Pubquiz! 
De nieuwjaarsreceptie wordt dit jaar opgeluisterd met 
een spannende pubquiz. De pubquiz wordt in teams 
gespeeld en elk team bestaat uit vijf deelnemers. 
Samenwerking en plezier staan voorop. Diverse teams 
hebben zich al voor deze avond ingeschreven. Welke 
buren, ouders, sportfanaten, muziekliefhebbers en 
feestgangers doen nog meer mee? Deelname is gratis. 
Het winnende team ontvangt de hoofdprijs van € 50!  
 
Je kunt je individueel aanmelden of per team, via 
info@dorpshuispieterburen.nl. Info T(06)54353052.  

 

 

Warm eten  
di. 17 januari 
 

* Nieuw * Warme maaltijd tijdens lunchtijd 
Dit nieuwe jaar weer een nieuwe activiteit erbij.  
Op iedere derde dinsdag van de maand wordt in het 
dorpshuis tijdens lunchtijd een warme maaltijd 
geserveerd. Het wordt een eenvoudige pot met een 
lekker nagerechtje. Belangstellenden kunnen zich voor 
dit eerste warm eten aanmelden tot maandag 16 
januari. De maaltijd kost € 8 per persoon.  

 

 

Zondagmiddagcafé  
zo. 29 januari 

Zang, muziek en gedichten 
Een nieuw seizoen van het Zondagmiddagcafé. 
Aanvang 15 uur, zaal open vanaf 14.30 uur.  
 
Iedereen kan meedoen. Professionals en amateurs. 
Zangers en musici. Dichters en vertellers. Meer 
informatie via T(06)83026388 en T(06)12414111. 
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24 t/m 29 januari Inzamelingsactie oud papier 
Doet u eind januari weer mee met het inzamelen van 
oud papier? De opbrengsten komen ten goede van de 
dorpshuizen Pieterburen en Westernieland.  
De container staat achterin de hoek op het Pieterplein, 
de parkeerplaats naast het zeehondencentrum.    

Kabarett  

Zaterdag 4 maart 
20.15 uur  
 

Kaartverkoop Kabarett gestart 
Kabarett, theatervoorstelling met zang, dans en 
muziek. Acht acteurs en zes musici brengen u deze 
avond entertainment en amusement. Het draait 
allemaal om het Berlijn uit de de jaren '30, aan de 
vooravond van Nazi-Duitsland. En ... het leven is 
prachtig. Betreed dus de wereld van jarretels en 
variété, verdrink in de boezems van de meisjes van 
plezier, laaf u aan drank en sigaretten en wees welkom 
in Kabarett. U vormt deze avond als publiek onderdeel 
van het verhaal en van het decor. Kaarten te bestellen 
in de theatershop www.dorpshuispieterburen.nl 

 

 

Workshop 
geslaagd 

Prachtige kerststukken 
De workshop van 8 december leverde prachtige 
kerststukken op. Het eerste werk was de opbouw van 
de 'taart' van oasis. Daarna kon het decoreren 
beginnen. Met de nodige inspanning en creativiteit 
ontstonden de mooiste kunstwerken. De dames namen 
ze trots mee naar haar huis. Het was weer een hele 
gezellige en geslaagde kerstworkshop! 

 

 

Eetsalon 
december 

Brandalarm tijdens gourmetten 
Bijna 30 dorpsbewoners hadden zich aangemeld voor 
het gezamenlijke eten op 14 december. Op het menu 
stond gourmetten, waarbij de gasten konden kiezen uit 
diverse heerlijke assortimenten vlees, vis en/of vega. 
Het smaakte allemaal uitstekend en iedereen was 
vrolijk aan het kokerellen. Toen opeens ..... een 
oorverdovende piepen. Het gourmetten bleek zo'n 
succes dat het brandalarm afging door de 
rookontwikkeling. Na contact met de meldcentrale en 
maatregelen voor een betere ventilatie kon het festijn 
gelukkig worden hervat. Het eten werd afgesloten met 
een heerlijke verse fruitsalade. Henk Bolman bedankte 
Rita en Inge aan het einde van de avond met een 
vrolijk bosje tulpen. 

 

 

 

Biljarten 
december 

Henk van der Horn wint kersttoernooi 
De biljarters van Dicht Bie Diek hebben op donderdag 
15 december gestreden om de vleesprijzen van het 
kersttoernooi.  
 
De eerste plaats was voor Henk van der Horn,  
Arie Molenhuis werd 2de en Annelies Borchert 3de.  

 

Wat te doen? In JANUARI  

4 jan 
woensdag 

 

Creatief met, aanvang 19.30 uur.  
Nieuwe creaties en herstelwerk. Inleg € 2.  
Info T(06)20486474. 1ste woensdag van de maand. 

 

7 jan 
zaterdag 

Nijjoarsklokje en pubquiz, aanvang 20 uur. 
Nieuwjaarsreceptie en pubquiz, deelname gratis. 
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Hoofdprijs € 50. Info T(06)54353052.  

 10 jan 
woensdag     

Eetsalon, aanvang 18 uur.  
3-gangen huiskamermenu. € 10 per persoon. 
Opgave voor maandag 11 dec bij Rita, T442758.  
Of via mail info@dorpshuispieterburen.nl   

16 jan 
maandag 

Koffietijd en bibliotheek, aanvang 10 uur 
Ontmoeting en boeken uitleen. Koffie met wat lekkers. 
Tweewekelijks op maandagmorgen.  
        

17 jan 
dinsdag 

Warm eten, aanvang 12 uur 
Warme maaltijd en toetje. € 8 per persoon. 
Opgave voor maandag 16 januari bij Rita, T442758. 
Of via mail info@dorpshuispieterburen.nl  

29 jan 
zondag 

Zondagmiddagcafé, aanvang 15 uur  
Inloopmiddag voor muzikanten, zangers, dichters, 
vertellers en publiek! Vele optredens, toegang gratis.  
Info T(06)83026388 of T(06)12414111.   

Donderdag 
wekelijks 

Waddenwichter 
Shantykoor. Aanvang 9 uur. Info bij Trijn Oldenburger. 

 

 
Donderdag 

wekelijks 
Biljartclub Dicht Bie Diek 
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 

 

 


