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Nieuwsbrief, mei 2018 
Achtste jaargang, vijfde editie 

 
Zondagconcert(je)  
27 mei, 16 uur 

 

Debuutoptreden zangkoor 
Het koor van Zingen op Maandag geeft zondag 27 mei 
tijdens het Zondagmiddagcafé een concert(je).  
Het repertoire van dit gemengde koor is meerstemmig,  
eigentijds en eigenwijs. Dirigent is dorpsbewoner Jeljer 
Vlieg. Het is voor het eerst, dat het zangkoor voor 
publiek optreedt. Best spannend dus. De zangers en 
zangeressen hopen op veel belangstellenden.   

 
Repetities op maandag 

 

ZMC Pieterburen  
27 mei, vanaf 15 uur 

Live muziek voor en na het zangkoor 
De muzikanten van ZMC spelen zoals vanouds op de 
zondag van de laatste maand. Het is alweer de derde 
jaargang van dit muziekcafé. De vaste muzikanten 
raken ook steeds meer op elkaar ingespeeld. Nieuwe 
artiesten kunnen zich aanmelden bij Gert of Hans.  
Info T (06) 8302 6388 of T (06) 1241 4111.  

ZMC 25 maart 

Dorpshuis ontvangt  

 

10 mille van het Oranje Fonds 
Het Oranje Fonds steunt als 1ste fonds het project 
Duurzaam Onder Dak van het dorpshuis, met een 
bijdrage van maximaal € 10.000. Het project omvat 
een dakrenovatie, aanpak van zink, goten en 
ventilatiewerk, spouwmuurisolatie, aanschaf 
warmtepomp en zonnepanelen. Er lopen nog 
verschillende andere aanvragen voor financiering.  
Wij houden jullie op de hoogte.  
 

 

Bijdrage voor het project 
Duurzaam Onder Dak 

 

Creatieve workshop Prachtige hapjesplanken 
Vrijdag 20 april was het alweer tijd voor de 
voorjaarseditie van de creatieve workshops. Een groep 
vrouwen ging aan de slag met het decoreren van een 
serveerplank van hapjes. Ook hebben ze daarbij kleine 
dipschaaltjes beschilderd. Prachtige creaties werden 
gemaakt maar bovenal was het weer reuze gezellig.   

zangavond 19 maart 

Dorpshuis Doet! Schilderwerk 
In het Paasweekeinde is er opnieuw geklust voor NL 
Doet! Vrijwilligers hebben de keuken en salon een 
schilderbeurt gegeven. In de loop van de tijd waren op 
de wanden wat vetvlekken en koffiespetters gekomen. 
Het lukte niet deze eraf te wassen. Dus een leuke actie 
voor Dorpshuis Doet! Met speciale afwasbare verf is nu 
een lichtgrijze lambrizering in de keuken en een oranje 
band in de salon aangebracht. Alles weer fris en vrolijk.  

 

 
Werk aan de winkel 

 

 

Wat te doen? In MEI  
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2 mei 
woensdag 

 

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

 

7 mei 
maandag 

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

       

9 mei 
woensdag     

Eetsalon, aanvang 18 uur.  
Huiskamermenu, 3-gangen. € 10 per persoon. 
Opgave voor ma. 7 mei bij Rita, T442758  
Of via mail info@dorpshuispieterburen.nl  

 

14 mei 
maandag 

Zingen op maandag, aanvang 20 uur. 
Belangstellenden zijn welkom voor gratis proefles.   
Even weken.  

15 mei 
dinsdag 

 

Warm eten, aanvang 12 uur. 
Warme maaltijd en toetje. € 8 per persoon. 
Opgave voor ma. 13 mei bij Rita, T442758 
Of via mail info@dorpshuispieterburen.nl 

 

21 mei 
maandag 

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

       

27 mei 
zondag 

Zondagmiddagcafé, aanvang 15 uur. 
Culturele middag met live muziek en gedichten. Vele 
optredens, toegang gratis. Nieuwe artiesten kunnen 
zich aanmelden bij Gert of Hans. Info T (06) 8302 6388 
of T (06) 1241 4111. 

           

27 mei Optreden zangkoor, aanvang 16 uur 
Klein concert tijdens zondagmiddagcafé.  

 

22 t/m 27 mei Inzamelingsactie oudpapier 
Container achter in de hoek van het Pieterplein 

 
Wekelijks op 

donderdag 
Waddenwichter 
Donderdags, 9 uur. Info bij Trijn Oldenburger. 

 

 
Wekelijks op 

donderdag 
Biljartclub Dicht Bie Diek 
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 

 

 

 


