
DELTA	Clubactie	Pieterburen	loopt	nog	t/m	11	mei	
Woon	 je	 in	de	buurt	van	Pieterburen	en	ga	 je	voor	glasvezel
van	 DELTA?	 Dan	 kun	 je	 bij	 de	 providers	 DELTA	 en	 Caiway
meedoen	met	de	Clubactie	Pieterburen.	De	actie	houdt	in,	dat
je	persoonlijk	op	je	inschrijving	€25		terug	ontvangt	en	dat	de
provider	 voor	 iedere	 nieuwe	 deelnemer	 €50	 doneert	 aan
Dorpsbelangen	 voor	 een	 nieuw	 speeltoestel	 in	 de	 speeltuin.
Maak	 bij	 aanmelding	 	 via	 de	 clubactie	 s.v.p.	 gebruik	 van
onderstaande	 knoppen	 of	 ga	 naar	 de	 website	 van	 het
Dorpshuis,	 waar	 meer	 informatie	 over	 de	 actie,	 de
actieknoppen	en	QR	codes	van	de	providers	vermeld	staan.

Speeltoestel	erbij	in	speeltuin	De	Klimop
Vorig	 jaar	 zijn	 in	 de	 speeltuin	 verschillende	 oude	 speel-
toestellen	 opgeruimd	 en	 er	 zijn	 zes	 nieuwe	 	 speeltoestellen
voor	 in	 de	 plaats	 gekomen:	 balansbalk,	 dubbele	 schommel,
duikelduo,	kleine	glijbaan,	klimboog	en	tweepersoonswip.

Dorpsbelangen	werkt	mee	aan	bovenstaande	clubactie	om	te
sparen	voor	nog	een	nieuw	speeltoestel	(Dorpsbelangen)

Predikaat	voor	Domies	Toen
Het	jaar	2022	is	een	heugelijk	jaar	voor	Domies	Toen.	De	tuin
bestaat	60	 jaar!	Dit	werd	op	vrijdag	18	maart	gevierd	met	de
uitreiking	 van	 het	 predikaat	 Collectiehouder	 Nationale
Collectie	Noordelijke	Stinzenplanten.

De	 collectie	 'Wilde	 planten	 en	 Stinzenplanten'	 staat	 altijd
centraal	in	Domies	Toen.	Met	deze	collectie	behaalde	Domies
Toen	de	erkenning	Botanische	Tuin	en	de	museumregistratie.

Het	predikaat	was	per	koerierspost	gebracht	en	bezorgd	aan	voorzitter	Annette	Broekhuizen	en
tuinbeheerder	 Jan	 Jaap	 Boehlé.	 "Net	 als	 het	 lidmaatschap	 van	 de	 Nederlandse	 Vereniging
Botanische	 Tuinen	 is	 dit	 een	 kwaliteitscriterium	 waar	 we	 samen	 trots	 op	 mogen	 zijn",	 zei
secretaris	Jan	Willem	Zwart.	Hij	beloofde	zuinig	op	de	collectie	te	zijn	en	stopte	het	predikaat	in
de	collectezak	en	overhandigde	die	aan	de	tuinbeheerder	met	de	opmerking	dat	hij	er	zeker	van
was	die	er	goed	op	zou	passen.	Domies	Toen	is	de	enige	tuin	in	het	noorden	dat	dit	predikaat
nu	 heeft.	 Er	 volgde	 een	 toost	 op	 de	 jarige	 tuin	 waarbij	 de	 vernieuwde	 gids	 ‘Stinzenplanten
ontdekken	in	Domies	Toen’	werd	gepresenteerd.	Vervolgens	overhandigde	Jan	Hink,	voorzitter
van	'de	Notoarestoen'	te	Eenrum,	als	cadeau	voor	60	jaar	Domies	Toen	een	boomschijf	van	een
met	de	storm	omgewaaide	Thuja	Plicata,	de	Red	Cedar.	(Annette	Broekhuizen)

Waddengenot	aan	Zee	weer	open
De	 drie	 burgemeesters	 van	 de	 naast	 gelegen	 gemeenten
voeren	 op	 vrijdag	 1	 april	 nog	 de	 officiele	 opening	 van
Waddengenot	aan	Zee	uit.	Maar	gasten	zijn	nu	reeds	welkom
op	de	bekende	locatie	aan	de	dijk	van	Lauwersoog.	

Eindelijk	weer	theater	in	het	dorp
Theater	van	de	Grond	komt	zaterdag	21	mei	naar	Pieterburen
om	 het	 stuk	 Lang	 Leve	 de	 Familie	 te	 spelen.	 "Ter	 ere	 van
moeders	 verjaardag	 dineert	 een	 familie	 in	 hun	 favoriete
restaurant,	 niet	 wetende	 dat	 na	 deze	 avond	 alles	 zal
veranderen."	Een	humoristische	voorstelling	met	pijnlijke	maar
vooral	 ook	 hilarische	 momenten.	 Het	 idee	 ontstond	 aan	 het
begin	van	de	coronapandemie,	want	wie	had	toen	al	bedacht
dat	 na	 de	 theaters	 ook	 de	 restaurants	 met	 tafeltjes	 in	 een
volledige	lockdown	terecht	zouden	komen.	Gelukkig	staan	ze
na	twee	jaar	nu	dan	toch	op	het	podium	van	het	Dorpshuis!
	
Zaterdag	21	mei,	Lang	Leve	de	Familie,	entree	€	15,00.	
Dorpshuis,	aanvang	20.15	uur,	zaal	geopend	vanaf	19.30	uur
Online	kaarten	zijn	reeds	te	bestellen	in	de	Ticketshop

Toen	 hij	 steeds	 magerder	 werd	 en	 de	 ziekte	 van	 Hodgkin
bleek	 te	 hebben,	 ging	 hij	 tien	 zelfportretten	 maken	 in
houtsneden.	'Ik	wilde	de	aftakeling	vastleggen.	Maar	de	eerste
chemokuur	sloeg	meteen	aan.	Toen	zei	mijn	dochter	tegen	me
dat	 ik	 nu	 dan	 ook	 de	 normalisering	 moest	 vastleggen.	 Dus
heb	ik	nog	tien	portretten	gemaakt,	van	de	weg	omhoog.	Nu	is
het	 klaar.'	 Zijn	 huisarts	 had	 het	 er	 al	 over	 dat	 hij	 zich	 op	 de
dood	moest	voorbereiden.	Maar	Jelle	heeft	het	liever	over	zijn
‘zelfherstellend	vermogen'.	 'Ik	mag	nog	blijven	leven',	zegt	hij
met	een	lichte	grijns.	

Na	 deze	 twintig	 zelfportretten	 is	 hij	 weer	 gestopt	 met
houtsneden	maken.	 'Om	 aan	 de	 gang	 te	 blijven	 teken	 ik	 nu
weer.	Alles	wat	 in	een	klein	schetsboek	past.'	Hij	vertelt	over
het	 materiaal	 waar	 je	 mee	 werkt,	 hoe	 belangrijk	 de	 juiste
kwaliteit	is.	'Ik	had	altijd	Oost-Indische	inkt	van	Pelikaan,	

Open	Podium	Pieterburen,	10	april
Ben	je	een	podiumdier?	Leef	je	hier	uit!	Ben	je	een	beginner?
Hier	kan	een	mooie	carrière	van	start	gaan!	En	dat	allemaal
bij	het	Open	Podium	in	het	Dorpshuis	van	Pieterburen.	

Iedereen	 is	 welkom	 om	 muziek	 te	 maken,	 te	 zingen,	 te
dansen,	vertellen,	alleen	of	samen	met	band	o.l.v.	de	bekende
saxofonist	Leopold	Wijdeveld	uit	Uithuizen.	

Natuurlijk	 ben	 je	 ook	 van	 harte	 welkom	 als	 je	 alleen	 wilt	 kijken	 en	 luisteren.	 Van	 tevoren
aanmelden	is	niet	nodig.	Meld	je	bij	de	bar	en	alles	komt	goed.	(Chris	Baarveld)

Open	Podium	Pieterburen,	zondag	10	april,	aanvang	14.30	uur	Dorpshuis

Filmavond,	20	april
In	verband	met	Koningsdag	 is	de	 filmavond	 in	het	Dorpshuis
van	april	verschoven	van	de	vierde	naar	de	derde	woensdag
van	de	maand.		Op	20	april	wordt	het	schokkende	maar	ware
verhaal	rond	het	familie	imperium	van	het	Italiaanse	modehuis
Gucci	vertoond.	

Patrizia	Reggiani,	een	vrouw	van	bescheiden	afkomst,	trouwt
met	 de	 Italiaanse	 zakenman	 Maurizio	 Gucci,	 die	 aan	 het
hoofd	 staat	 van	 het	 gelijknamige	 modehuis.	 Haar	 ambitie
veroorzaakt	 een	 roekeloze	 spiraal	 van	 verraad,	 wraak	 en
uiteindelijk	moord.	In	de	hoofdrollen:	Lady	Gaga	(2021)	

Film	 House	 of	 Gucci,	 woensdag	 20	 april,	 19.30	 uur
Dorpshuis
Entree	€	6,	tot	en	met	18	jaar	€	3,	zaal	geopend	vanaf	19.15	uur

Laatste	nieuws	van	en	voor	Pieterbuursters Bekijk	de	webversie
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Goedemorgen	{{voornaam}}
De	maand	maart	heeft	veel	zon	gebracht	maar	helaas	was
er	 meestentijds	 een	 stevige	 frisse	 wind	 en	 bleef	 de
temperatuur	wat	aan	de	lage	kant.	Toch	kon	dat	de	pret	niet
drukken.	 We	 trokken	 er	 massaal	 op	 uit.	 De	 corona
maatregelen	 waren	 dan	 ook	 eindelijk	 voorbij.	 Dus	 weer
wandelen,	 sporten,	 museumpje	 pakken,	 naar	 het	 theater,
uitwaaien	aan	de	dijk,	fietstocht	maken,	winkelen	of	waar	we
ook	 maar	 aan	 toe	 waren.	 In	 de	 tuinen	 gingen	 weer	 de
handen	 uit	 de	 mouwen	 en	 het	 gereedschap	 kwam	 uit	 het
vet.	 Zo	 is	 er	 in	 het	 dorp	 ook	 hard	 gewerkt	 bij	 de
verschillende	 klussen	 van	 NL	 Doet	 op	 11	 en	 12	 maart.
Super	 van	 deze	 vrijwilligers!	 In	 datzelfde	weekend	 opende
restaurant	Waddengenot	aan	Zee	in	Lauwersoog	weer	voor
het	 eerst	 sinds	 drie	 jaar	 zijn	 deuren.	 Het	 nieuwe	 pand	 is
eindelijk	na	de	brand	weer	herrezen	aan	de	dijk.	De	gasten
konden	 op	 het	 prachtige	 terras	 meteen	 in	 een
heerlijk	 zonnetje	 genieten	 van	 het	 uitzicht	 en	 de
lekkere	 gerechten.	 In	 de	 komende	maand	 april	 kunnen	 de
kinderen	 tijdens	 het	 paasweekend	 in	 Pieterburen	 op	 het
speelveld	 van	 Dorpsbelangen	 weer	 traditiegetrouw	 eitjes
gaan	 zoeken.	 	 Voor	 Koningsdag	 op	 27	maart	 zijn	 er	 geen
specifieke	activiteiten	in	ons	dorp	aangemeld	maar	voor	de
liefhebbers	is	er	wel	een	vrijmarkt	 in	Winsum	van	7-14	uur.
Kortom,	er	is	weer	genoeg	te	ondernemen	en	te	beleven.

ZONDAG
10	apr.	14.30-17u.	Open

Podium
---

MAANDAG
4+18	apr.	10u.	Koffietijd

4+8	apr.	19.30u.
Zingen	op	maandag

---
DINSDAG

19	apr.	12u.	Warm	eten
wekelijks	19.30u.
Medical	yoga

---
WOENSDAG

13	apr.	18u.	Eettafel
20	apr.	19.30u.

Film:	House	of	Gucci
---

DONDERDAG
wekelijks	9u.	Waddenwichter
wekelijks	19u.	Biljartclub

---

In	deze	krant	bijdragen	van	Chris,	Hennie,	Jan	Willem,		Annette,	Catrien	en	Annelies.	Nieuwe
kopij	 s.v.p.	 insturen	 via	 de	 knop	 links	 onderaan.	 Nieuwe	 lezers	 welkom	 via	 de	 knop	 rechts
onderaan.	Redactie:	Annelies	Borchert	en	Catrien	Seite

Aanmelding	DELTA	provider	-	Clubactie	Pieterburen

Aanmelding	Caiway	provider	-	Clubactie	Pieterburen

Een	Fries	in	Pieterburen
Sinds	2019	ben	ik	actief	betrokken	op	één	van	de	meest	biodiverse	plaatsen	van	Pieterburen,
Domies	 Toen.	 Als	 voormalig	 directeur	 van	 Botanische	 tuin	 De	 Kruidhof	 in	 Buitenpost,	 is
bedrijfsvoering	van	een	Botanische	tuin	mij	niet	vreemd.	Ik	ben	gevraagd	te	helpen	om	zitting	te
nemen	in	het	bestuur	als	secretaris.	 In	de	twee	coronajaren	viel	het	niet	mee	om	bij	elkaar	 te
komen	en	daadwerkelijk	een	programma	voor	de	tuin	te	maken.	Wat	wel	kon	was	achterstallige
werkzaamheden	 verrichten.	 Domies	 Toen	 is	 de	 meest	 noordelijke	 Botanische	 tuin	 van
Nederland.	 Dit	 is	 bestendigd	 door	 certificering.	 Ook	 is	 Domies	 Toen	 sinds	 2022	 "Nationale
Collectie	Noordelijke	Stinzenplanten”.	Naast	de	museumerkenning	echt	erkenningen	die	ertoe
doen	 en	 erkenningen	 die	 niet	 zomaar	 gegeven	 worden.	 Pieterburen	 heeft	 iets	 bijzonders!
Opvallend	 vind	 ik	 dat	 er	 momenteel	 slechts	 één	 bewoner	 uit	 het	 dorp	 zitting	 neemt	 in	 het
bestuur.	De	meest	biodiverse	plaats	van	Pieterburen!	De	stichting	 is	op	orde	en	klaar	voor	de
toekomst.	 Er	 ligt	 een	 beleidsplan	 tot	 2028	waarbij	 het	 behoud	 van	 de	 collectie	 voorop	 staat.
Geen	grote	ambities	maar	gericht	op	behoud,	overdracht	van	kennis	genieten	van	de	veelzijdige
inheemse	 flora.	 Wie	 wil	 dit	 nu	 niet	 meebesturen?	 Daarom	 nodigen	 wij	 geïnteresseerden	 uit
Pieterburen	dan	ook	graag	uit	om	het	bestuur	vanuit	het	dorp	te	versterken.	(Jan	Willem	Zwart)

Hernieuwde	kennismaking	met	...

Frederiksoordweg	10
Bij	de	viering	van	het	zestigjarig	bestaan	van
Domies	Toen	 	hoort	ook	een	 tentoonstelling
van	 tekeningen	 van	 Jelle	 van	 Nimwegen
(79),	sinds	1984	inwoner	van	Pieterburen.

Hij	kwam	hier	na	zijn	scheiding	en	woont	op
de	 Fredriksoordweg.	 Oorspronkelijk	 komt
Jelle	uit	Hilversum,	hoewel	 zijn	achternaam
anders	doet	vermoeden.

'Inwoners	van	een	stad	kregen	die	naam	mee	als	ze	de	stadverlieten.	Zo	werden	ze	een	soort
ambassadeurs	van	hun	stad.	Maar	dat	was	 lang	geleden.'	 In	Hilversum	ging	hij	naar	de	 toen
nog	 bestaande	 Gooise	 Academie	 en	 ook	 in	 Amsterdam	 volgde	 hij	 een	 opleiding	 aan	 de
academie.	Maar	hoe	kwam	het	nou	dat	hij	de	börgbloumkes	van	Domies	Toen	ging	 tekenen?
'Wij	hadden	indertijd	in	Pieterburen	een	terrein	in	beheer	en	wilden	graag	weten	wat	er	eigenlijk
stond.	Er	kwam	iemand	bij	die	dat	allemaal	heeft	uitgezocht	en	ik	heb	daar	toen	tekeningen	van
gemaakt.	 Annie	 Geertsema,	 toentertijd	 betrokken	 bij	 Domies	 Toen,	 heeft	 mij	 vervolgens
voorgedragen	bij	het	bestuur	om	tekeningen	te	maken	van	de	planten	uit	die	tuin.'	Dat	vond	men
een	goed	idee.
Naar	eigen	zeggen	 is	Jelle	geen	plantenkenner	of	 tuinier.	 'Ik	ben	geen	natuurfreak,	 ik	heb	het
dus	niet	uit	 liefde	voor	de	natuur	gedaan.'	Er	was	een	 lijst	 van	belangrijke	planten	 in	Domies
Toen	en	die	planten	heeft	hij	vastgelegd.	'Ik	zat	op	zo’n	laag	LaFuma	stoeltje	in	de	tuin.	Ik	begon
op	een	houten	krukje,	maar	dat	was	niet	aangenaam.	Soms	nam	ik	een	plant	mee	naar	huis,
vanwege	het	slechte	weer.	Maar	dat	deed	ik	niet	graag.	De	omgeving	van	de	plant	hoort	er	ook
bij,	als	ze	solitair	staan	heb	je	dat	niet.'	De	eerste	en	tweede	druk	van	Börgbloumkes,	in	en	rond
‘Domies	Toen’	in	Pieterburen	verschenen	in	2006,	nu	is	het	niet	meer	te	krijgen.	Wat	jammer	is,
want	 het	 bevat	 een	 schat	 aan	 informatie	 over	 stinzenplanten.	 In	 de	 Petruskerk	 hangen	 alle
tekeningen	ingelijst.	'Je	moet	tussen	de	banken	door	om	ze	te	bekijken	en	je	moet	komen	als	er
genoeg	licht	is	in	de	kerk',	aldus	de	maker.	Jaren	geleden	zijn	ze	ingelijst	en	lagen	min	of	meer
veilig	maar	verborgen	op	de	zolder	van	de	Theeschenkerij.	Hij	moet	 toegeven	dat	hij	het	 toch
wel	leuk	vindt	dat	ze	nu	zichtbaar	zijn	voor	iedereen.

maar	dat	werd	vanwege	nieuwe	regels	niet	meer	geïmporteerd.	Daar	heb	ik	nog	geen	alternatief
voor	gevonden.	Nu	gebruik	 ik	Franse	watervaste	 tekeninkt,	dat	 is	ook	goed.'	Hij	 tekende	niet
alleen,	maar	maakte	 ook	monumentale	 dingen,	 reliëfs	 van	 hout	 op	 een	wand,	 van	 grenen	of
beukenhout.	Hij	legt	het	verschil	uit	tussen	de	verschillende	houtsoorten.	‘Het	beukenhout	kwam
uit	China	en	was	verschrikkelijk	hard.	Dat	was	zwaar	werk,	maar	je	kon	precies	berekenen	hoe
het	werd.	Het	splinterde	niet,	zoals	je	vaak	hebt	met	vurenhout.’	Op	de	overvolle	tafel	van	Jelle
liggen	 overal	 briefjes	 met	 data.	 Op	 mijn	 vraag	 of	 hij	 iets	 met	 cijfers	 heeft,	 komt	 het
ontnuchterende	antwoord:	'Nee,	dat	zijn	de	sigaretten	die	ik	rook.	Ik	mag	er	van	mezelf	één	per
halfuur.	Als	ik	dat	opschrijf,	kan	ik	het	goed	volhouden.'	Hij	wil	niet	stoppen	met	roken,	maar	het
is	wel	de	bedoeling	dat	hij	het	overzicht	niet	kwijtraakt	en	niet	méér	gaat	roken	dan	hij	zichzelf
toestaat.	Hoewel	Jelle	beweert	geen	natuurfreak	te	zijn,	is	hij	wel	een	wandelaar	en	staan	er	in
zijn	achtertuin	een	paar	exoten	die	hij	uit	het	buitenland	heeft	meegenomen.	'Uit	de	Pyreneeën
heb	ik	een	steeneik	meegenomen.	En	een	Portugese	eik	uit	het	departement	Herault.	Dat	is	een
zoutbestendige	eik	die	het	hier	goed	doet.	 Inmiddels	staan	ze	hier	nu	veertig	 jaar.'	De	manier
waarop	hij	over	de	bomen	en	zijn	 tuin	praat,	 laat	duidelijk	zien	dat	hier	misschien	geen	 freak,
maar	wel	een	echte	liefhebber	aan	het	woord	is.	(Jelle	van	Nimwegen/Catrien	Seite)

Petruskerk	Pieterburen,	kunstexpositie	Jelle	van	Nimwegen
Van	5	maart	tot	1	april,	zaterdags	en	zondags	geopend,	10-17	uur
Van	1	april	tot	en	met	15	april,	dagelijks	geopend,	10-17	uur

Oproep	'Huizenestafette':	Wie	is	de	volgende	die	meedoet	met	de	(hernieuwde)
kennismaking?	Wij	plaatsen	graag	ook	jouw	verhaal	met	'n	foto	van	huis/bewoners.

Thuis	(14)
Ik	 word	 wakker	 van	 een	 hoop	 lawaai	 in	 de	 tuin.	 Als	 ik	 uit	 het	 raam	 kijk	 zie	 ik	 een	 heus
hanengevecht	tussen	de	twee	fazanten.	Ze	zijn	waarschijnlijk	op	elkaar	uitgekeken	en	proberen
de	ander	de	tuin	uit	te	jagen.	Ze	rennen	achter	elkaar	door	de	zijtuin	en	steken	zonder	op	of	om
te	kijken	de	straat	over.	Een	vliegsprong	over	de	sloot	en	ze	zijn	op	de	akker	aan	de	overkant.
Daar	beginnen	ze	samen	de	marathon	van	Pieterburen.	Ze	rennen	achter	elkaar	in	volle	vaart
een	rondje	over	het	veld.	De	hazen	staan	even	stil	om	dit	geweld	te	bekijken.	De	voorste	fazant
‘vliegsprongt’	weer	over	de	sloot	en	komt	langs	ons	huis	gerend.	In	de	snelheid	pikt	hij	nog	een
graantje	onder	de	voedersilo	weg.	De	ander	staat	nog	op	de	akker	en	kijkt	naar	onze	tuin.	Dan
draait	hij	zich	om	en	struint	over	het	land.	Je	moet	je	verlies	manmoedig	nemen.
Ondertussen	 zijn	 de	 eenden	 ook	 niet	 stil.	 Zij	 vliegen	 luid	 kwakend	 achter	 elkaar	 aan.	 In	 de
voorhoede	de	 vrouwtjeseend	en	 daarachter	 een	 stuk	 of	 vier	woerden.	Wat	 een	 drukte	 op	 de
vroege	 ochtend.	 De	 vogels	 laten	 zich	 allemaal,	 nu	 het	 voorjaar	 in	 aantocht	 is,	 steeds	 meer
horen.	De	merel	begint	aarzelend	aan	zijn	zang	maar	moet	zijn	stem	na	maanden	zwijgen	weer
terug	krijgen	en	ook	de	koolmezen	 ‘zagen’	mee.	Dan	hoor	 ik	 ineens	 iemand	 lachen	en	als	 ik
goed	 luister	 weet	 ik	 dat	 dat	 de	 groene	 specht	 is.	 Normaal	 zie	 hem	 niet	 hier,	 maar	 hij	 is	 nu
vertrokken	naar	het	platteland.	Als	het	geluid	via	de	telefoon	beluisterd	wordt	geeft	hij	antwoord.
Het	is	echt	een	groene	specht.	Zou	hij	hier	gaan	nestelen?
De	schapen	zijn	alweer	aan	het	grasmaaien.	Steeds	heen	en	weer	over	het	veld.	Plotseling	kijkt
er	één	op	en	rent	naar	de	stal.	En	dan	volgt	de	hele	kudde.	Wat	kunnen	die	beesten	rennen	op
hun	 dunne	 pootjes.	 Ik	 zie	 ze	 niet	 meer	 terug	 komen.	 Zeker	 een	 middagdutje	 doen,	 ze	 zijn
tenslotte	allemaal	zwanger.
Bij	de	vogelvoedersilo	is	het	nog	steeds	een	drukte	van	belang.	De	kepen	zijn	nog	niet	aan	hun
reis	naar	Siberie	begonnen	dus	eten	ze	zich	hier,	fladderend	als	kolibries,	rond.	Een	groenling
komt	ook	eens	kijken	of	er	voor	hem	wat	te	halen	is.	De	merel	zit	met	zijn	poten	ver	uit	elkaar	op
een	 tak	 en	 pikt	 van	 de	 vetbollen.	Hij	 krijgt	 de	 naam	meneer	Wijdbeens.	Mevrouw	Wijdbeens
voegt	zich	al	snel	bij	hem,	maar	het	is	niet	echt	koek	en	ei	tussen	hen	beide.	Mevrouw	wint	en
meneer	 doet	 zich	 op	 de	 grond	 tegoed	 aan	wat	 zij	 laat	 vallen.	Ondertussen	 zijn	 de	mezen	 al
weer	 op	 huizenjacht.	 De	 nestkasten	 worden	 éen	 voor	 één	 geïnspecteerd.	 Zelfs	 de	 mussen
willen	wel	een	poging	wagen	om	zo’n	huisje	te	bemachtigen	en	kijken	om	beurten	naar	binnen.
Dan	wordt	 de	 rust	 ineens	 verstoord	door	 zes	Turkse	 tortels	 die	 het	 op	de	 voedersilo	 hebben
gemunt.	Druk	fladderend	proberen	ze	zich	staande	te	houden	op	het	smalle	randje.	Er	is	maar
plaats	voor	twee,	maar	als	het	te	lang	duurt	storten	de	andere	zich	er	gewoon	boven	op.	Na	een
tijdje	geven	ze	het	op	en	gaan	het	 voederrestaurant	bij	 de	buren	proberen.	 Ineens	een	hoop
gekrijs,	gefladder	en	wilde	paniek.	De	vogels	vliegen	alle	kanten	op	en	ook	tegen	het	raam.	De
sperwer	werpt	zich	in	het	vogelvoedergebied.	Hij	vliegt	onverrichter	zaken	weer	verder.	En	dan
is	het	een	tijdje	heel	stil.	Ineens	hoor	ik	de	lijster.	Hij	heeft	zijn	stem	alweer	terug	en	begint	aan
zijn	prachtige	wisselende	zang.	Hij	jubelt	het	uit:	De	lente	is	weer	in	het	land!
(Hennie	de	Gans-Wiggermans)	

Inleveren	kopij
	

S.v.p.	vóór	maandag	25	april	inleveren.	Mail
het	via	bovenstaande	knop.	

Aanmelden	krant
	

Nieuwe	lezers?	Ja,	graag!
Meld	je	aan	via	bovenstaande	knop.

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	pieterbuursterkrant@xs4all.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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