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Nieuwsbrief, november 2017 

Zevende jaargang, negende editie 
 

Toneel 
Zaterdag 4 nov.  
Aanvang 20.15 uur 

 

Kostelijke voorstelling WAARK  
Theatergroep WAARK speelt zaterdag 4 november in 

het dorpshuis De Menalda Vetes. Een smakelijk verhaal 

over Ida, de kersverse bruid van Ebbo Menalda, die 

zich nota bene in de huwelijksnacht tegen zijn avances 

verweert. Misschien straks, misschien morgen? Dat 

geeft ruzie. Regisseur Albert Secuur koos een 

theatervorm die het meest lijkt op een live hoorspel 

waarin geluid en muziek een belangrijke rol krijgen 

toebedeeld. Zo ontstaat deze avond een prachtige mix 

van toneelvermaak, muziek en Groningse humor. De 

vier acteurs spelen diverse typen, uit het heden en het 

verleden. Hilarische verkleedpartijen en grappige 

decorstukken maken het theaterstuk helemaal af. De 

recensie van het Dagblad van het Noorden gaf als 

commentaar "Alles buitelt over en door elkaar, een 

kostelijke voorstelling".    

 

 
Even 4 eeuwen stof 

wegblazen, uche uche 
(foto Karel Zwaneveld) 

 
 

Voorstelling 
Zondag 12 nov.  
Aanvang 15 uur 

SPUUG! en andere Koninklijke verhalen  
Astrid Ingrid Wevers komt zondag 12 november naar 

het dorpshuis. Zij zingt, vertelt, leest voor en 

presenteert SPUUG! Een boek vol met vrolijke columns 

over haar twee IJslandse honden uit het tijdschrift 

Onze Hond. Laat je verrassen en kom kijken. De 

toegang is gratis. Het matinee duurt van 15 tot 17 uur.  
 

Boekpresentatie en meer 
 

 

Foto- en filmmidag 
Zondag 19 nov. 
Aanvang 13 uur 

Oude foto’s, krantenknipsels en filmpjes  

Van Pieterburen en omgeving. Georganiseerd door en 

met de Historische Kring van Eenrum en dorpsgenoot 

Rienk Dijkstra. Verzamelaars kunnen eigen materiaal 

presenteren en uitwisselen. Het is ook mogelijk foto’s 

ter plekke in te scannen en te digitaliseren.  
 

Frederiksoordweg 1968 

Sinterklaas 
Zaterdag 25 nov. 
Aanvang 14 uur 

Sinterklaas intocht  
De Goedheiligman bezoekt met zijn Pieten ons dorp op 

zaterdag 25 november. Na de intocht gaat het gevolg 

met de kinderen en ouders naar het dorpshuis voor een 

groots kinderfeest.  
 

 
Sinterklaas 2016 

ZMC Pieterburen 
Zondag 26 nov. 
Aanvang 15 uur 
 

Zondagmiddagcafé met nieuw talent 
Het blijft altijd een verrassing wie er komen en wat er 

gaat gebeuren. Maar dit keer komt ook zeker Afrikaans 

talent aanschuiven voor de muziek. Dat wil je toch niet 

missen? Muziek, gedichten en cultuur in het dorpshuis. 

Toegang gratis. De middag begint om 15 uur. Altijd op 
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de laatste zondag van de maand. Bel T(06)83026388 

of T(06)512414111 voor meer informatie.  

ZMC, 17 september 2017 

Vrijdag 8 dec. 
Aanvang 19.30 uur 
 

Kerststuk maken 
Anneke Poelma geeft in december weer een workshop 

geven over hoe je een mooi kerststuk kunt maken. 

Leuk voor de feestdagen. Zet de datum nu vast in je 

agenda!   

Goede start  van het  nieuwe zangkoor in Pieterburen 
Er hebben zich al 20 leden aangemeld voor het ‘Zingen 

op Maandag’! Het koor start altijd eerst met oefeningen 

voor de ademhaling en voor de stem. Jeljer Vlieg 

dirigeert en begeleidt het koor op piano. De jarenlange 

ervaring en zijn passie voor het vak spatten er van af. 

De zangers en zangeressen hebben inmiddels met  

Kumbaya my lordy en Gonna take a sentimental 

yourney hun eerste vuurdoop gehad. Dat kan alleen 

maar beter worden. Ben je ook geïnteresseerd? Kom 

dan vrijblijvend langs voor een gratis proefles. 

Maandag 30 oktober komt het koor weer bij elkaar.  

 

 

 
Nog even de juiste muziek 

erbij zoeken en dan 
lekker zingen 

Papiercontainer 
21 t/m 26 nov. 

Inzamelingsactie oud papier 
Doet u weer mee met de inzamelingsactie van oud 

papier? De container wordt dinsdag 21 november weer 

geplaatst, achterin de hoek van de parkeerplaats van 

het Pieterplein (naast het zeehondencentrum). De 

opbrengst komt ten goede aan de dorpshuizen van 

Pieterburen en Westernieland en het milieu is er ook bij 

gebaat. 

 

 

 

Wat te doen? In NOVEMBER  

1 nov 
woensdag 

 

Creatief met, aanvang 19.30 uur.  

Nieuwe creaties en herstelwerk. Inleg € 2.  

Info T(06)20486474. 1ste woensdag van de maand. 
 

4 nov WAARK theater, aanvang 20.15 uur. 

De Menalda Vetes, leuke mix van toneelvermaak, 

muziek en humor. Entree € 15. Kaarten te bestellen via 

www.dorpshuispieterburen.nl  
 

6 nov 
maandag 

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

Oneven weken.  

        

8 nov 
woensdag     

Eetsalon, aanvang 18 uur.  

Huiskamermenu. € 10 per persoon. 

Opgave voor ma. 6 nov, bij Rita, T442758  

Of via mail info@dorpshuispieterburen.nl  
 

12 nov 
zondag 

SPUUG!, 15-17 uur 

Astrid Ingrid Webers zingt, vertelt, leest voor en 

presenteert haar boekje SPUUG! en andere Koninklijke 

verhalen. Laat je verrassen, toegang gratis.  
 

13 nov 
maandag 

Zingen op maandag, aanvang 20 uur. 

Even weken. Nieuw zangkoor. Gratis proefles.   
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19 nov 
zondag 

Foto- en fimmiddag, 13-17 uur. 

Pieterburen en omstreken. Historische Kring Eenrum en 

Rienk Dijkstra presenteren oude foto’s, films en 

krantenknipsels. Eigen materiaal welkom.   
 

20 nov 
maandag 

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

Oneven weken.  

        

21 nov 
dinsdag 

Warm eten, aanvang 12 uur. 

Warme maaltijd en toetje. € 8 per persoon. 

Opgave voor ma. 20 nov, bij Rita, T442758 

Of via mail info@dorpshuispieterburen.nl 
 

25 nov Sinterklaas, aanvang 14 uur. 

    
26 nov 
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.            

27 nov 
maandag  

Zingen op maandag, aanvang 20 uur. 

Even weken. Mannen, vrouwen, jongens en meisjes.  

  

21 t/m 26 nov Inzamelingsactie oud papier. 
Papiercontainer achterin hoek 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 

 

 

 


