
Bollen	bij	de	molen
Terwijl	 ik	op	weg	was	naar	mijn	afspraak	met	de	man	die	de
bollen	 bij	 de	 molen	 in	 de	 grond	 zou	 plaatsen,	 werd	 ik	 al
gebeld.	Gelukkig	was	ik	er	om	08.01	uur,	één	minuut	te	laat.	Ik
liet	 hem	 de	 plek	 zien	 waar	 de	 bollen	 moesten	 komen.	 Hij
bedankte	 me	 vriendelijk	 en	 zei	 dat	 hij	 mij	 verder	 niet	 nodig
had.	Helaas	was	ik	mijn	fototoestel	vergeten,	dus	ging	ik	naar
huis	om	dat	op	te	halen.	Dit	was	toch	zeker	een	moment	om
vast	te	leggen	voor	de	digitale	dorpskrant.	Toen	ik	terugkwam,

was	hij	al	bezig	met	de	laatste	werkzaamheden.	Dat	was	aan	het	einde	van	de	voor,	waar	hij	de
messen	van	de	machine	uit	 de	grond	haalde,	nog	wat	bollen	gooide	op	die	plek	en	met	een
schep	netjes	de	grasmat	sloot.
Het	is	een	wonder	van	vernuft,	zo’n	bollenplantmachine.	Op	de	kar	achter	de	trekker	staat	een
trechtervormige	bak,	waar	de	mix	van	alle	bollen	in	gestort	wordt.	Onder	de	kar	komt	een	groot
mes,	ik	stel	me	iets	voor	als	een	zeis,	maar	dan	steviger,	en	die	tilt	voorzichtig	de	grasmat	op.
Dan	vallen	de	bollen	op	de	schone	aarde	en	de	grasmat	sluit	zich	weer.	De	bollen	liggen	daar
rustig	te	wachten	tot	de	aarde	opwarmt	en	ze	te	voorschijn	mogen	komen.	Een	foto	maken	van
dat	magische	moment	van	de	grasmat	optillen	en	de	bollen	eronder	was	onmogelijk.
Als	ik	dan	bedenk	hoeveel	werk	het	ons	gekost	zou	hebben	om	deze	machinale	handelingen	te
verrichten,	 ben	 ik	 blij	 dat	 er	 zo’n	 machine	 bestaat.	 Het	 lijkt	 me	 trouwens	 een	 typisch
Nederlandse	uitvinding.	Wij	hadden	voorzichtig	de	grasmat	in	delen	op	moeten	tillen,	de	bollen
eronder	 en	 dan	 de	 volgende	 strook	 gras	 voorzichtig	 losmaken	 etc.	Dan	 vergeet	 ik	 nog	maar
even	het	uitzoeken	van	de	 juiste	bollen.	Wanneer	komt	welke	bol	op,	op	welke	plek	willen	we
die	 dan	 hebben,	 en	 welke	 kleuren	 combineren	 mooi.	 Zo	 is	 alleen	 een	 keus	 maken	 uit	 het
gigantische	 aanbod	 al	 een	 grote	 klus.	 	 Iedereen	 heeft	 zo	 zijn	 persoonlijke	 voorkeur,	 dus	 dat
heeft	nog	aardig	wat	tijd	nodig	voordat	we	allemaal	tevreden	zijn	met	de	uitkomst.	En	dan	moet
het	werk	nog	beginnen.
De	keus	is	gevallen	op	Bee	Surprise	mix,	een	nieuw	mengsel	om	de	biodiversiteit	te	verbreden.
De	start	begint	in	februari-maart	en	de	laatste	bollen	bloeien	in	mei.	In	het	pakket	zitten	krokus,
chionodoxa	(sneeuwroem),	scilla	syberica	(sterhyacinth),	narcis,	tulpen	en	blauwe	druifjes.	Dat
alles	in	diverse	kleuren.	De	laatste	ronde	is	voor	oranje	en	rode	lage	tulpen,	een	behoorlijk	wild
feest.	Nog	drie	maanden	wachten,	dan	gaat	het	beginnen.	(Catrien	Seite)

Stemmen	gezocht
Het	gemengde	zangkoor	Zingen	op	Maandag	uit	Pieterburen
is	na	de	gedwongen	coronapauze	weer	met	groot	plezier	van
start	gegaan.	Er	zijn	echter	ook	leden	afgehaakt	waardoor	er
stemmen	gemist	worden.	Het	doel	 is	om	weer	uit	 te	groeien
tot	 een	 koor	 van	 minstens	 30	 leden.	 "Koorervaring	 is	 niet
nodig",	 zegt	 het	 koorlid	 Annelies	 Borchert.	 "De	 stemmen
helpen	 elkaar	 en	 het	 zingen	 biedt	 plezier.	 Kom	 dus	 vooral
langs	als	je	het	wilt	uitproberen!"	

Op	de	foto	zien	we	dirigent	Jeljer	Vlieg	achter	de	piano	zitten,	omringd	door	zijn	koorleden.	Het
koor	 zingt	 om	 de	 twee	 weken	 op	maandag	 om	 half	 acht	 's	 avonds	 in	 het	 dorpshuis.	 Vooraf
drinken	de	koorleden	eerst	een	kop	koffie	of	thee.	Voor	de	gezelligheid	en	om	geen	droge	keel
te	hebben	bij	het	 inzingen.	Er	wordt	altijd	meerstemmig	gezongen,	de	muziek	 is	eigentijds	en
het	koor	eigenwijs.	De	muziekstijlen	variëren	van	pop	&	rock	tot	blues	&	jazz	maar	ook	klassieke
liederen	en	bijzondere	talen	worden	niet	geschuwd.	Jeljer	zoekt	altijd	weer	nieuw	repertoire	en
weet	de	sopranen,	alten,	tenoren	en	bassen	tot	grote	hoogtes	(en	laagtes)	op	te	dwepen.	
De	eerstvolgende	zangavond	is	op	maandag	13	december.	(Zangkoor	Zingen	op	Maandag)

De	donkerste	nacht	....	Kerst	1717
De	wind	buldert	over	het	land.	Donker,	koud	en	nat,	ja	dat	was
het	al	de	hele	dag,	maar	nu	 rond	middernacht	gaat	het	 toch
wel	 erg	 tekeer.	 De	 harde	 wind	 rukt	 aan	 de	 luiken	 van	 het
kleine	 huisje	 dat	 vlak	 achter	 de	 waddendijk	 	 bij	 Pieterburen
nog	 een	 beetje	 uit	 de	 wind	 ligt.	 Bewoners	 in	 hun	 warme

bedstee	liggen	half	slapend	naar	de	wind	te	luisteren…

Open	Podium	12	december
Op	zondag	12	december	vindt	 in	het	dorpshuis	het	volgende
Open	Podium	plaats.	Jong	of	oud	kan	meedoen,	 iedereen	 is
welkom.	 Of	 je	 nu	 volleerd	 muzikant	 bent	 of	 pas	 beginnend
muzikant.	Alleen	of	met	meer.	Van	harte	welkom.	Microfoons
en	 muziekversterker	 zijn	 aanwezig.	 Afgelopen	 keer	 zong
Willem	Limburger	bijvoorbeeld	 liederen	van	Ede	Staal,	onder
begeleiding	van	pianist	Joop	uit	Eenrum	(foto).

Overigens	hoeft	het	niet	alleen	muziek	te	zijn.	Een	gedicht	voordragen,	een	verhaal	voorlezen,
zingen,	goochelen,	het	kan	en	mag	allemaal.	Dus	als	 je	zin	hebt	om	een	podium-act	 te	doen
ben	je	van	harte	welkom	in	het	Dorpshuis	in	Pieterburen,	van	15-17	uur.	Je	mag	natuurlijk	ook
alleen	als	toeschouwer/luisteraar	komen.	(Chris	Baarveld)

Christmas	Carol	Singers	19
december
Op	19	 december	 is	 er	 een	 groot	 koor	 dat	 gaat	 zingen	 in	 de
kerk,	 de	Kennemer	Christmas	Carol	 Singers.	Om	14.30	 uur.
Entree:	 vrije	 gift.	 Het	 repertoire	 bestaat	 uit	 bekende
Nederlandstalige	 en	 Amerikaanse	 Kerstliederen,
meerstemmig	 a	 capella	 en	 ook	 Engelse	 Christmas	 Carols.

(Karin	van	Hoorn)

Filmkalender	22	december
De	 4de	 woensdag	 van	 de	 maand	 is	 het	 filmavond	 in
Pieterburen.	Op	 22	 december	 wordt	 de	 komische	 dramafilm
Once	 upon	 a	 time	 in	 Hollywood	 van	 regisseur	 Quintin
Tarantino	vertoond.	Een	Brits-Amerikaanse	productie	uit	2019,
met	een	sterrencast	van	onder	meer	Leonardo	DiCaprio,	Brad
Pitt	 en	 Margot	 Robbie.	 De	 film	 speelt	 zich	 af	 in	 het	 Los
Angeles	van	1969,	een	tijd	waarin	alles	aan	het	veranderen	is.
TV-ster	 Rick	 Dalton	 en	 zijn	 vaste	 stuntdubbel	 Cliff	 Booth

proberen	 aan	 de	 bak	 te	 komen	 in	 een	 filmindustrie	 die	 ze	 bijna	 niet	 meer	 herkennen.
(Vrijwilligers	Dorpshuis)

Kerstvloedwandeling	27
december
In	1717	waren	een	zware	storm	en	springvloed	er	de	oorzaak
van	 dat	 veel	 dijken	 braken	 en	 de	 zee	 een	 verwoestende
schade	 in	 het	 noorden	 aanrichtte.	 Van	 de	 kust	 tot	 de	 stad
Groningen	 werden	 mens	 en	 dier	 het	 slachtoffer.	 Ruim
tweeduizend	 Groningers	 verdronken.	 De	 watersnood	 drukte
een	 onuitwisbare	 stempel	 op	 de	 streek.	 Kolken,	 dijken

en	weggevaagde	boerderijen.

Tijdens	 de	 wandeling	 neemt	 een	 gids	 je	 mee	 langs	 historische	 plekjes	 rond	 Pieterburen	 en
vertelt	het	verhaal	van	de	Kerstvloed.	De	wandeling	eindigt	 in	de	molen	De	Vier	Winden	waar
de	 warme	 kwast	 en	 koek	 klaar	 staan.	 De	 wandelaars	 vertrekken	 om	 14	 uur	 vanaf	 het
Bezoekerscentrum	 Waddenkust	 aan	 de	 Hoofdstraat	 83	 in	 Pieterburen.	 De	 wandeling	 duurt
ongeveer	twee	uur	en	is	circa	6	kilometer	lang.	(Groninger	Landschap,	team	Waddenkust)

Laatste	nieuws	van	en	voor	Pieterbuursters Bekijk	de	webversie
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Hallo	{{voornaam}}	
December	dient	zich	alweer	aan.	De	laatste	maand	van	het
jaar,	 die	 ook	 wel	 wintermaand	 of	 feestmaand	 wordt
genoemd.	Maar	 eerlijk	 is	 eerlijk,	 zwaar	winterweer	 hebben
we	nog	niet	 gehad	en	 het	 feesten	 zal	 vanwege	de	 corona
pandemie	 beperkingen	 kennen.	 Dan	 toch	 ...	 of	 je	 nu	 in
bredere	kring	of	kleinere	kring	 tijdens	de	Sinterklaas,	Kerst
en	 Oudejaarsviering	 bij	 elkaar	 bent,	 maak	 het	 gezellig
binnen	en	geniet	van	wat	er	wel	kan	en	met	wie	je	bent!

Deze	krant	zijn	er	bijdragen	 ingezonden	van	Joop,	Sandra,
zangkoor,	Karin,	Chris,	Henk,	Hennie,	Catrien	en	Annelies.
Nieuwe	kopij	voor	de	krant	graag	insturen	via	de	knop	links
onderaan	en	nieuwe	lezers	aanmelden	via	de	knop	rechts.	
Redactie:	Annelies	Borchert	en	Catrien	Seite

Papiercontainers	aan	huis
In	 Pieterburen	 start	 vanaf	 januari	 een	 proef	 van	 de
gemeente	 met	 papiercontainers	 aan	 huis.	 We	 krijgen	 een
aparte	 container	 voor	 oud	 papier,	 die	 door	 de	 gemeente
wordt	 geleegd.	 De	 opbrengst	 ervan	 gaat	 ook	 naar	 de
gemeente.	

Sinds	 vorig	 jaar	 wordt	 er	 al	 geen	 oudpapier	 meer
ingezameld.	De	laatste	papiercontainer	op	het	Pieterplein	is
door	vandalen	in	de	nacht	van	8	op	9	november	2020	in	de
fik	gestoken.	De	brandweer	moest	de	brand	komen	blussen,
de	volle	inhoud	papier	ging		in	as	op	en	de	container	moest
zwartgeblakerd	 worden	 afgevoerd.	 De	 jarenlange
dorpsinzameling	 voor	 eerst	 de	 Voetbal	 Vereniging
Pieterburen	 Westernieland	 Combinatie	 en	 later	 de
dorpshuizen	 Pieterburen	 en	 Westernieland	 was	 daarmee
ook	ten	einde.	(Annelies	Borchert)

ZO.	12	dec.
15-17u.	OPEN	PODIUM

voor	jong	en	oud
---

MA.	13	dec.
10u.	KOFFIETIJD

19.30u.	ZINGEN	op	maandag
---

DI.	14	dec.
12u.	WARM	ETEN
2gangen	lunch	€8	

hier	aanmelden	voor	13	dec.
DI.	wekelijks

19.30u.	MEDICAL	YOGA
---

WO.	8	dec.	
18u.	EETTAFEL

3gangen	huiskamermenu	€10
hier	aanmelden	voor	6	dec.

---
WO.	22	dec.	

20u.	FILM	Once	upon	a	time
in	Hollywood

entree	€	6,	tot	18	jaar	€	3
---

DO.	wekelijks	
9u.	WADDENWICHTER
19u.	BILJARTCLUB

---
Denk	aan	uw	QR	code

(Hernieuwde)	kennismaking	met	...

Kaakhorn
Ditmaal	 een	 hernieuwde	 kennismaking	met
iemand	uit	Westernieland.	Sinds	2013	woont
Joop	 Kamstra	 daar	 ‘op’	 Kaakhorn	 in	 een
vrijstaand	huisje.	Het	is	een	fijne	buurtschap
met	een	aantal	 huizen	 in	dezelfde	bouwstijl
van	 rond	1950.	Fijne	plek	aan	de	 rand	van
de	polder	en	aardige	buren.	Joop	heeft	daar
de	rust,	ruimte	gevonden	die	hij	zocht.	

Vooral	de	 landerijen	waar	hij	de	wisseling	van	de	seizoenen	van	dichtbij	mee	maakt.	Ook	het
buiten	leven	vindt	hij	fijn,	al	zit	zijn	auto	tijdens	de	oogsten	soms	onder	de	modder,	haha!	Vooral
de	 weidsheid	 op	 en	 achter	 de	 zeedijk	 is	 enorm!	Werelderfgoed	Waddenzee!	Geweldig!	 Heel
zuinig	op	zijn!	Maar	het	moet	wel	toegankelijk	blijven	voor	een	rustzoeker	als	Joop.
Pieterburen	is,	zo	vertelt	Joop,	jaren	geleden	ook	zijn	‘tweede	thuis’	geworden	door	een	lange
periode	(toen	woonde	hij	 in	Warffum)	als	wadloopgids	bij	Dijkstra’s	Wadlooptochten	te	hebben
gelopen.	Hij	is	nog	altijd	vriend	van	de	familie.	Joop	ervaart	de	gastvrijheid	van	Anneke	Dijkstra
als	 een	 warme	 deken	 als	 hij	 bij	 haar	 in	 de	 keuken	 aan	 de	 thee	 met	 de	 kruidkoek	 zit.
Heerlijk!	 Joop	wenst	u	allen	heel	 fijne	 feestdagen	 toe	en	een	goed	en	gezond	2022.	Groet’n.
(Joop	Kamstra)

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

Joop	Kamstra	heeft	in	december	2015	een	kort	verhaal	geschreven,	getiteld	"De	donkerste
nacht	...	Kerst	1717".	Joop	was	destijds	vrijwilliger	bij	het	Bezoekerscentrum	Waddenkust	van
het	Groninger	Landschap,	dat	jaarlijks	rond	dit	historische	gegeven	een	Kerstvloedwandeling
organiseert.	Dit	jaar	vindt	de	Kerstvloedwandeling	plaats	op	27	december.	Meer	informatie
erover	staat	verderop		gepubliceerd.	Maar	nu	eerst	het	verhaal.

Hoog	water	én	springtij	dat	is	altijd	heel	spannend	en	de	dijk	is	niet	zo	hoog	maar	zij	hopen	dat
hij	het	houdt…	Tijdens	een	bulderende	windvlaag	en	een	striemende	regenbui	wordt	het	huisje
door	elkaar	geschud,	een	luik	vliegt	open	en	klettert	met	kracht	tegen	de	muur..	Brrrrrrrr	wat	een
dreun!	 Wolter	 zit	 ineens	 rechtop	 in	 bed,	 hij	 hoort	 hoe	 de	 kleine	 kudde	 koeien	 en	 schapen	
angstige	geluiden	maakt.	Ze	schoppen	tegen	het	schot…	Wat	zijn	ze	onrustig!	Wolter	trekt	zijn
kleren	aan	om	een	kijkje	op	de	deel	te	nemen.	De	stormlantaarn	hoog	op,	om	in	de	duisternis
nog	 iets	 te	 kunnen	 zien	 loopt	Wolter	 door	 de	 gang	 naar	 het	 achterhuis.	 Dakspanten	 kraken
onder	het	geweld	van	de	wind.	Een	plotselinge	krak	en	een	zware	boomtak	valt	vlak	langs	de
muur	van	het	huisje.	De	koeien	en	schapen	ziet	hij	 in	het	 flauwe	 licht	 van	de	 lantaarn	staan,
ogen	die	oplichten	in	het	duister,	ogen	die	hem	vragend	en	angstig	aankijken,	hij	aait	een	koe
over	de	kop.	Het	zijn	trouwe,	lieve	beesten.	Een	bliksemflits	verlicht	korte	tijd	de	donkere	nacht,
een	 donderslag	 volgt	 direct	 en	 het	 huisje	 trilt.	 Binnen	 in	 de	 bedstee	 is	 iedereen	 wakker.	 De
vrouw	en	 twee	kinderen	schieten	 in	hun	kleren	en	zij	draait	de	olielamp	hoger.	 “Brrr,	wat	een
weer,	’t	is	verschrikkelijk.”	mompelt	ze	tegen	de	kinderen,	die	rillend	bij	een	koude	kachel	staan.	
Plotseling	staat	Wolter	in	de	kamer.	Nat	en	opgewonden	roept	hij:	“Ik	heb	op	de	dijk	gekeken,	ik
kon	maar	amper	staan	zo’n	wind	en	de	zee	staat	zo	hoog!	Dit	heb	ik	nog	nooit	gezien!	Golven
zo	hoog,	schuimkoppen	op	’t	water!	Nog	een	klein	stukje	en	ze	slaan	over	de	dijk!	We	moeten
zorgen	dat	we	op	zolder	komen,	want	ik	vertrouw	het	niet!	De	dijk	is	zompig	en	hier	en	daar	zijn
al	gaten	 te	zien!	Kom,	pak	wat	spullen	en	naar	zolder!”	 “En	de	dieren	dan?”	 roept	zijn	vrouw
angstig	na	nog	weer	een	donderende	onweersslag.	“Weet	ik	niet.”	zegt	Wolter	en	trekt	de	ladder
van	zolder.	“Vooruit	naar	boven!	Als	de	dijk	breekt	zitten	we	daar	misschien	nog	droog…”
De	 wind	 wakkert	 nog	 aan…	 de	 zee	 lijkt	 opgeheven	 te	 worden,	 verwoestend,	 bulderend
bespringt	hij	de	zwakke	dijk…	een	gat	ontstaat…	een	volgende	golf	neemt	bezit	van	de	opening
en	perst	zich	door	het	gat	modder	meesleurend	kolkt	het	woeste	water	de	polder	in…
Op	de	zolder	kruipen	ze	dicht	 tegen	elkaar	aan.	Dijken	breken,	de	enorme	kolkende	zee	kent
geen	grenzen	meer,	een	alles	vernietigende	stormvloed	maakt	ontzettend	veel	stuk.
Mensen	 en	 vee	 komen	 om	 in	 deze	 vreselijke	 nacht...	 Huizen,	 kerken,	 dorpen	worden	 omver
geworpen,	weggespoeld...	 ’s	Morgens,	 als	 het	 ergste	 voorbij	 is	 en	 de	 rust	 in	 de	 lucht	 en	 het
water	terug	keert,	ligt	er	een	doodskleed	over	het	Groninger	Land.	Van	’t	wad	tot	de	stad	is	er
rouw	en	verdriet.
En	het	huisje	van	Wolter	en	zijn	gezin?	De	dijk	is	over	een	grote	lengte	weggeslagen…	Van	het
huisje	en	de	bewoners	is	niets	terug	gevonden...	Wel	een	grote,	diepe	kolk.
(Joop	Kamstra)

Legaat	voor	het	dorpshuis
Van	de	erfgenamen	van	Hanny	Hiddema	heeft	het	dorpshuis	een	legaat	ontvangen	van	47.000
euro	wat	zij	in	haar	testament	had	opgenomen.	Dit	is	het	restant	van	de	hypotheek	die	Hanny	bij
de	oprichting	het	 dorpshuis	had	verstrekt.	Bij	 leven	wilde	 ze	dit	 absoluut	 niet	 kenbaar	maken
maar	bij	haar	dood	vind	de	familie	dat	het	dorp	best	mag	weten	wat	zij	over	had	voor	het	door
haar	zo	gewilde	project	dorpshuis.	Toen	Hanny	30	jaar	geleden	de	pastorie	wilde	kopen,	moest
de	 kerk	 er	 bij.	Gelukkig	 kon	 ze	 deze	 doorverkopen	aan	 de	 stichting	Wadloopcentrum.	Op	de
kerk	 werd	 door	 haar	 een	 erfdienstbaarheid	 gevestigd	 van	 een	 verbod	 op	 een	 rustverstorend
bedrijf	zoals	een	discotheek,	besloten	club	om	toch	rustig	te	kunnen	wonen.	Na	het	vertrek	van
de	wadlopers	kocht	ze	de	kerk	10	 jaar	geleden	onmiddellijk	 terug	en	kwam	het	 idee	van	een
dorpshuis	wat	haar	grote	wens	was.	Hopelijk	worden	de	nieuwe	bewoners	van	haar	pastorie,
Tom	en	Sarah	ook	actieve	deelnemers	van	het	dorpshuis.	Wij	denken	dat	Pieterburen	Hanny
best	wel	zal	missen,	ze	was	nog	niet	klaar	met	alles	wat	ze	nog	wilde,	maar	helaas	ook	haar
leven	was	 eindig	 en	 ook	wij	missen	 haar.	 De	Stichting	Domies	 Toen	 en	 haar	 Stichting	 Spelt
Pieterburen	hebben	eveneens	een	legaat	ontvangen.	Een	lieve	groet	van	de	familie	van	Hanny.
(familie	Hiddema)

Thuis	(10)
Ja	 daar	 zijn	 ze	 weer,	 de	 schapen.	 Ze	 lopen	 alleen	 nog	 niet	 recht	 tegenover	 ons,	 maar	 op
het	lekkere	groene	gras	op	de	akker	ernaast.	Het	aardappelveld	ligt	er	na	de	oogst	nog	woest
en	 ledig	 bij.	 In	 de	 geulen	 verzamelt	 het	 regenwater	 zich.	 Als	 schapen	 daar	 op	 lopen	 wordt
het	 een	 soort	 wadlopen	 en	 daar	 zijn	 ze,	 zelfs	 die	 uit	 Pieterburen,	 niet	 op	 gebouwd.	 De
akkers	worden	nu	 in	 bezit	 genomen	door	 honderden	 trekvogels.	Spreeuwen	verzamelen	 zich
massaal	 en	 vertonen	 de	 prachtigste	 figuren	 in	 de	 lucht.	 Een	 reiger	 landt	 regelmatig	met	 een
sierlijke	beweging	op	de	akker.	De	schapen	eten	 intussen	hun	buiken	vol.	Ganzen	vinden	het
land	wel	aantrekkelijk	en	komen	 in	grote	getale	 luid	gakkend	aangevlogen.	Even	één	of	 twee
rondjes	 draaien	 en	 dan	 landen	 ze	 op	 het	 drassige	 veld.	 Geen	 probleem	 voor	 hen,	 zij
hebben	 ingebouwde	wadloopschoenen	 en	 voelen	 zich	 er	 helemaal	 thuis.	Ondertussen	 kijken
de	schapen	aan	de	rand	van	het	grasveld	schaapachtig	toe.	En	daar	zijn	ineens	de	reeën	weer.
Nu	de	 rust	op	de	gronden	 is	weergekeerd	durven	ze	zich	weer	 te	vertonen.	Het	 lage	zonlicht
tovert	 de	 mooiste	 kleuren	 in	 de	 lucht	 en	 op	 het	 land.	 Soms	 is	 het	 echter	 zo	 mistig	 dat	 de
overkant	van	de	sloot	niet	in	zicht	komt.	De	wind	jaagt	af	en	toe	felle	regenbuien	over	het	veld.
Vooral	een	prachtig	gezicht	als	je	binnen	zit.	
De	 bomen	 zijn	 nu	 bijna	 kaal	 en	 het	 wordt	 een	 stuk	 lichter	 in	 huis.	 Nu	 het	 vogelvoer	 er
weer	hangt	weten	de	vogels	dat	snel	te	vinden.	Eerst	komen	er	aarzelend	een	paar	koolmezen,
maar	dan	hebben	de	mussen	het	 in	de	gaten	en	gedragen	zich,	om	niet	op	te	vallen,	alsof	ze
mees	 zijn.	 Zelfs	 Kaatje	 Kip,	 die	 we	 de	 hele	 zomer	 niet	 gezien	 hebben,	 lijkt	 te	 ruiken	 dat	 er
weer	 wat	 te	 eten	 valt.	 Hoezo	 ophokplicht,	 dat	 geldt	 niet	 voor	 Kaatje.	 Zij	 wandelt	 keurig	 over
de	stoep,	komt	bij	ons	de	hoek	om	en	eigent	zich	ons	erf	 toe.	Een	bonte	specht	ziet	ook	dat
er	voer	hangt	en	komt	even	in	de	boom	zitten.	Hij	kijkt	naar	de	vetbollen	en	lijkt	te	denken:	‘Hoe
deed	 ik	 dat	 ook	al	weer	 vorig	 jaar’.	De	 tortels	 fladderen	 voor	 de	 ramen	alsof	 ze	naar	 binnen
willen.	Dit	tot	groot	(on)genoegen	van	onze	kater	Joep.
Op	 straat	 is	 het	 inmiddels	 druk.	 Nu	 de	 aardappels	 geoogst	 zijn	 komen	 er	 wagens
vol	suikerbieten	langs	en	die	rijden	af	en	aan.	Als	er	dan	ook	nog	een	gelede	bus	van	de	andere
kant	komt	wordt	het,	al	is	de	straat	sinds	de	vernieuwing	een	stuk	breder,	dringen.	Slechts	een
enkele	Pieterpadloper	vergist	zich	nog	en	heeft	ook	het	bordje,	wat	tegenwoordig	bij	de	bushalte
hangt,	 niet	 gezien.	Dus	 sjokken	 ze	na	een	 tijdje	weer	 terug	naar	 het	 beginpunt.	Nu	we	weer
meer	thuis	moeten	blijven	gaan	we	ons	zeker	ook	in	dit	jaargetijde	niet	vervelen.
(Hennie	de	Gans-Wiggermans)	
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