
De	allerbeste	wensen	voor	2023!

Annelies	Borchert	en	Catrien	Seite
redactie	Pieterbuurster	Krant

Dit	nieuwe	 jaar	starten	we	met	het	digitale	prikbord,	een
nieuwe	 rubriek	 voor	 het	 plaatsen	 van	 post-its	 en
advertenties.	

Voor	iedereen	die	iets	wil	vragen,	iets	heeft	aan	te	bieden,	iets
wil	ruilen,	iets	zoekt,	iets	wil	kopen	of	verkopen,	enz.	enz.

Post-its	voor	het	Prikbord	kun	je	via	deze	link	insturen.	

Post-it	1:	Wie	wil	één	of	meer	WASGIJ	puzzels	ruilen?
Liefhebbers	gezocht	die	WASGIJ	puzzels	willen	ruilen.	Deze	puzzels	gaan	net	een	stapje	verder
waarbij	je	niet	simpelweg	de	afbeelding	moet	maken	maar	je	fantasie	erbij	moet	gebruiken.	Zijn
er	nog	meer	liefhebbers	in	de	buurt?	Ik	vind	het	toch	het	leukste	om	telkens	een	nieuwe	puzzel
te	maken	maar	dat	maakt	het	ook	wel	een	dure	hobby.	Zonde	om	deze	dozen	in	de	kast	te	laten
liggen.	Laten	we	gaan	ruilen!	Het	maakt	mij	niet	uit	van	welke	serie,	Original,	Mystery	of	Destiny,
als	ze	maar	compleet	zijn.	Reacties	welkom	bij	Annelies,	T	(06)	5388	4073.

Nijjoarsklokje	en	Pubquiz,	7	januari
Na	een	onderbreking	van	twee	 jaar	door	Corona	komt	er
weer	een	pubquiz	in	het	Dorpshuis!
Voor	 iedereen,	 alle	 (oud-)	 Pieterbuurders,	 Wierhuisters	 en
Broeksters	 en	 andere	 bezoekers	 van	 het	 Dorpshuis,	 is	 er
gelegenheid	om	zich	op	de	geven	voor	de	quiz.	Dat	 kan	als
team	(max.	vijf	personen)	of	 individueel.	Dan	bekijken	we	 ter
plekke	in	welke	teams	we	de	individuen	kunnen	gaan	indelen.

Heb	 je	 zin	 om	 mee	 te	 doen	 en	 je	 parate	 kennis	 en	 denkvermogen	 te	 komen	 testen	 met
dorpsgenoten,	 danwel	 een	 gezellige	 avond	 mee	 te	 maken,	 dan	 kun	 je	 je	 telefonisch
opgeven	(bij	Chris	Baarveld,	T	06	4560	8058).

We	starten	de	avond	met	het	Nijjoarsklokje,	een	toost	vol	bubbels	op	2023,	en	dan	dé	quiz.

Nijjoarsklokje	en	Pubquiz,	zaterdag	7	januari,	20	uur
Dorpshuis,	Hoofdstraat	105	te	Pieterburen

Open	Podium,	15	januari
Zondag	 18	 december	 j.l.	 vond	 in	 het	 dorpshuis	 weer	 het
maandelijks	Open	Podium	plaats.	Naast	de	min	of	meer	vaste
muzikanten,	 werden	 we	 aangenaam	 verrast	 door	 twee
nieuwkomers,	 Finnegan	 uit	 Pieterburen	 (piano,	 zie	 foto)	 en
Foppe	 “Dylan”	 uit	 Westernieland	 (mondharmonica).	 Leuk,
verrassend	en	goede	muzikanten.	Voor	herhaling	vatbaar!

Deze	herhaling	kan	al	plaatsvinden	op	zondag	15	januari!	
Iedereen	 is	 welkom	 met	 muziek,	 dans,	 zang,	 voordrachten,
van	 jong	 tot	 oud	 en	 er	 tussenin.	 Ook	 als	 je	 wilt	 komen
luisteren	 en	 kijken	 ben	 je	 van	 harte	 welkom.	Want,	 wat	 zijn
deze	mensen	zonder	publiek?	(Chris	Baarveld)

Open	Podium,	zondag	15	januari,	14.30	-	17.30	uur
Dorpshuis,	Hoofdstraat	105	te	Pieterburen

Film	Ticket	to	Paradise,	25	januari
George	 Clooney	 is	 in	 deze	 film	 uit	 2021	 toch	 weer	 gestrikt
voor	 een	 rol	 in	 een	 'romcom',	 ofwel	 romantische	 komedie.	
Volgens	 zeggen	 heeft	 de	 vereniging	 met	 zijn	 vriendin	 Julia
Roberts	hem	over	de	streep	getrokken.	Zij	vormen	samen	dan
ook	 een	 prachtig	 droomkoppel,	 waarbij	 veel	 zaken	 op	 hun
leeftijd	er	ook	niet	meer	toe	doen.	
De	 acteurs	 spelen	 een	 kibbelend	 gescheiden	 echtpaar.	 Zij
willen	 koste	 wat	 het	 kost	 de	 huwelijksvoltrekking	 van	 hun
dochter	 op	 dat	 tropisch	 paradijs	 tegenhouden.	 De	 emoties
lopen	 vaak	 hoog	 op.	 Maar	 bovenal	 biedt	 het	 verhaal	 vele
humoristische	scenes.	Leuk	weetje,	de	opnames	vonden	niet
plaats	 op	 Bali	 maar	 in	 Queensland,	 een	 van	 de	 mooiste
regio's	in		Australie.	(Annelies	Borchert)

Cinema	Pieterburen,	woensdag	25	jan.	19.30	uur
Entree	€6,	t/m	18jr.	€3,	zaal/kassa	open	vanaf	19.15	uur	
Dorpshuis,	Hoofdstraat	105	te	Pieterburen

Laatste	nieuws	van	en	voor	Pieterbuursters Bekijk	de	webversie
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Gelukkig	Nieuwjaar	{{voornaam}}!
Hopelijk	kunnen	 jullie	 terugkijken	op	een	hele	gezellige	 	en
goede	jaarwisseling.	Vandaag	is	het	zondag	1	januari.
De	 eerste	 dag	 van	 de	 eerste	 week	 van	 het	 nieuwe	 jaar
2023.	 Allereerst	 de	 beste	 wensen	 natuurlijk.	 Vandaag
hebben	we	nog	zes	dagen	te	gaan	tot	het	Driekoningenfeest
van	 6	 januari.	 Voor	 velen	 van	 ons	 dé	 datum	 dat	 wij	 de
kerstboom	 en	 de	 rest	 van	 de	 kerstspullen	 opbergen.	 Dat
geeft	mij	altijd	weer	een	heerlijk	opgeruimd	gevoel.	
Voor	 het	 jaar	 2021	waren	 de	 eerste	 vijftien	 dagen	 van	 het
nieuwe	 jaar	 ook	 de	 periode	 van	 nieuwjaarsrecepties	 en
bedrijfsbijeenkomsten.	 Ik	ben	benieuwd	of	deze	weer	volop
van	stal	gehaald	worden	nu	corona	geen	spelbreker	meer	is.

Pieterbuursters	zijn	 in	 ieder	geval	van	harte	welkom	tijdens
het	 Nijjoarsklokje	 op	 zaterdag	 7	 januari	 in	 het	 Dorpshuis,
waar	bubbels	en	een	hapje	geserveerd	worden.

Old	 &	 Nij	 in	 Groningen	 kende	 van	 oudsher	 hele	 eigen
tradities,	zoals	het	slepen	op	oudjaarsdag	door	de	jeugd,	het
klokje	smeren	tijdens	het	luiden	van	de	klokken	's	nachts	en
de	snikjejongens	die	op	de	hoorns	bliezen	in	ruil	van	een	gift
op	 nieuwjaarsdag.	 En	wat	 te	 denken	 van	 het	 eten	 van	 de
kniepertjes	 (open,	 oudjaarsdag,	 alles	 bekend),	 de	 rolletjes
(opgerold,	nieuwsjaarsdag,	alles	nog	onbekend),	spekdikken
(als	bodem	voor	de	drank)	of	een	heerlijke	stevige	stamppot
snijbonen	 (als	anti	 kater	maaltijd	op	1	 januari)?	Lees	meer
hierover	op	de	site	van	Sanne	Meijer	(Annelies	Borchert).	

ZONDAG
15	jan	14.30u.	Open	Podium

22	jan	15u.	Simpel	Zat
(F)luisterconcert

---
MAANDAG

9+23	jan.	10u.	Koffietijd
16+30	jan.	19.30u.
Zingen	op	Maandag

---
DINSDAG

17	jan.	12u.	Warm	eten
wekelijks	19.30u.	Yoga

---
WOENSDAG

11	jan.	18u.	Eettafel
25	jan.	19.30u.	Filmavond

---
DONDERDAG

wekelijks	9u.	Waddenwichter
wekelijks	19u.	Dicht	Bie	Diek

---
ZATERDAG
7	jan.	20u.

Nijjoarsklokje	&	Pubquiz

Deze	krant	bijdragen	van	Annelies,	Arie,	Catrien,	Chris	en	Chris,	Hendrik	Jan,	Hennie	en	Wim.

Veul	zegen	ien	t	nijjoar
zet	de	zeupies	mor	kloar

n	rollechie	der	bie
dat	is	goud	veur	mie!

Hoog	bezoek!
Op	 vrijdag	 18	 november	 kwamen	 er	 veel
kinderen	 naar	 het	 Dorpshuis	 om	 fraai
gekleurde	 en	 beplakte	 schoentjes	 te
brengen.	De	Piet	van	dienst	beloofde	dat	ze
een	 week	 later	 de	 schoenen	 met	 een
kadootje	erin	konden	ophalen.

Zo	 gebeurde	 het	 op	 vrijdag	 25	 november.
Die	 dag	 was	 ook	 Sinterklaas	 aanwezig	 en
met	 gulle	 hand	 werden	 de	 kado’s	 met
pepernoten	en	al	uitgedeeld.	

Sinterklaas	en	de	Pieten	hadden	de	indruk	dat	de	kinderen	erg	blij	waren	met	hun	geschenken
en	ze	denken	er	hard	over	om	volgend	jaar	weer	terug	te	komen	naar	het	Dorpshuis,	waar	ze
altijd	goed	worden	ontvangen.

Lichtjestocht	2022
De	 inwoners	 in	 Pieterburen	 zijn	 in	 de
avond	 van	 30	 december	 opgeschrikt	 en
verrast	 door	 een	 prachtige	 lichtjestocht
van	 versierde	 trekkers.	 Een	 groep	 van
zo'n	70	trekkers	trok	door	de	Hoofdstraat
en	de	ene	tractor	was	nog	mooier	verlicht
en	versierd	dan	de	ander.	Ze	 lieten	 zich
niet	onbetuigd	door	erbij	luid	te	toeteren.	

De	 organisatie	 lag	 in	 handen	 van	 het
Boeren	 Samenwerkingsverband	 Noord
Nederland	(BSNN)	en	zij	 toeren	hiermee
door	 de	 gemeente	 van	 het	 Hogeland.
Deze	avond	 lag	het	startpunt	 in	Warffum
en	het	eindpunt	in	Winsum.	Meroakels!
(Annelies	Borchert)

Zorgen	over	groot	onderhoud	Pieterbuurster	Maar
Inwoners	 uiten	 hun	 zorgen	 over	 een	 plan
van	het	Waterschap	om	vóór	15	maart	2023
grootschalig	onderhoud	langs	de	maar	uit	te
voeren.
	
Met	 de	 woorden	 van	 het	 Waterschap:	 Wij
zijn	 van	plan	om	een	 'groot	 onderhoud	aan
de	bomen	en	struiken	op	en	in	de	oever	van
het	 Pieterbuurstermaar	 uit	 te	 voeren	 -	 een
aantal	 bomen	 zijn	 dusdanig	 uitgegroeid,
staan	scheef,	zijn	begroeid	of	zijn	ziek'.	

Een	vertegenwoordiger	van	het	Waterschap	heeft	enkele	bewoners	in	de	buurt	bezocht	en	het
klinkt	alsof	het	gaat	om	totale	kaalslag	van	de	oever.	Bewoners	begrijpen	dat	bomen	die	dood
zijn	of	gevaarlijk	overhangen	weg	moeten	maar	zijn	het	er	niet	over	eens	dat	het	zo	ingrijpend
moet	zijn.
	
De	bomen	rond	het	haventje	(die	stevig	geworteld	zijn	in	de	oever	en	geen	gevaar	vormen)	zijn
belangrijk	 voor	 veel	 soorten	 vogels	 en	 insecten,	 vooral	 door	 de	 klimop	 die	 op	 veel	 van	 de
bomen	groeit:		Nesten,	bloemen	in	de	herfst	voor	de	insecten	en	bessen	voor	de	vogels	in	de
winter.	 De	 Pieterbuurster	 Maar	 is	 een	 eiland	 van	 biodiversiteit	 met	 een	 unieke	 sfeer	 in	 een
monotone	landbouwomgeving.	In	een	tijd	waarin	de	Nederlandse	overheid	zegt	dat	het	land	zijn
biodiversiteit	 flink	 moet	 verbeteren,	 lijkt	 het	 een	 onlogische	 beslissing	 om	 een	 deel	 ervan	 te
willen	vernietigen.	

Oproep:
Heb	 jij	 ook	 zorgen	 over	 het	 plan	 van	 het	 Waterschap?	 Ben	 jij	 voor	 zoveel	 mogelijk
behoud	van	bomen	en	struiken	aan	de	Pieterbuurster	Maar?	Wil	jij	je	steun	betuigen?
Klik	dan	op	deze	link	en	verstuur	de	mail	met	vermelding	van	minimaal	je	naam	en	woonplaats.

Prikbord

Hernieuwde	kennismaking	met	...

Wierhuisterweg	6
Vanaf	het	moment	dat	Hendrik	Jan	Steenhuis	(1949)	het	huis	kocht,	 is	hij	aan	het	verbouwen.
Met	veel	hulp	van	vaklieden	weliswaar,	maar	het	duurt	 toch	allemaal	 langer	dan	gedacht.	De
vloerverwarming	ligt	er	al,	maar	het	beton	kon	vanwege	de	kou	niet	gestort	worden.	‘Het	zal	wel
voorjaar	 worden’,	 zegt	 hij	 blijmoedig.	 Sinds	 ruim	 een	 jaar	 woont	 hij	 in	 het	 gastenverblijf	 dat
(onzichtbaar	vanaf	de	straat)	achter	het	huis	staat.	Het	is	de	voormalige	varkensstal,	hoewel	dat
nauwelijks	 nog	 is	 voor	 te	 stellen.	 Aan	 de	 achterkant	 van	 het	 	 verblijf	 is	 een	 serre	 of	 kas
gebouwd,	vanwaar	het	uitzicht	fenomenaal	is.	‘Hiervandaan	kan	ik	de	torens	van	Kloosterburen,
van	Eenrum	en	van	Pieterburen	zien’,	zegt	hij	enthousiast.	Aan	de	voorkant	van	het	huis	heeft
hij	de	 twee	dakkapellen	 laten	verwijderen	en	nieuwe,	grote,	 	 ramen	 laten	plaatsen.	De	 ramen
zijn	nu	licht	besneeuwd,	zodat	we	niet	naar	buiten	kunnen	kijken.	‘Ook	het	uitzicht	naar	de	dijk	is
fantastisch.	Dat	vinden	zelfs	de	mensen	die	hier	al	hun	hele	leven	wonen.’

Hendrik	 Jan	 is	 in	Wassenaar	 	 geboren,	maar	 zijn	moeder	 komt	 uit	Wirdum,	 en	 zijn	 vader	 uit
Loppersum.	‘Mijn	ouders	zijn	naar	het	westen	geëmigreerd,	maar	de	familie	woonde	nog	hier	in
Groningen	en	ik	heb	in	Groningen	Stad	op	de	Hogere	Landbouwschool	gezeten.	Ik	kwam	hier
veel	en	wilde	graag	weer	terug.	Dat	zit	in	het	bloed,	dat	land.	Daarom	ben	ik	ook	zo	blij	met	dit
huis,	op	deze	plek.	Ik	heb	ook	familie	in	Pieterburen.	Maar	ik	kan	me	geen	Groninger	noemen,
want	 ik	 ben	 hier	 niet	 geboren.’	 De	 plek	 waar	 je	 hoort	 naar	 je	 eigen	 gevoel,	 wie	 bepaalt	 dat
eigenlijk?		‘Ik	zat	in	Winsum	in	de	wachtkamer	bij	de	dokter.	Een	vrouw	was	aan	het	woord	en
toen	ik	haar	iets	vroeg,	zei	ze	meteen	“O,	jij	komt	hier	niet	vandaan.”	Maar	in	Voorschoten,	waar
ik	het	laatst	woonde,		zeiden	ze	ook	je	komt	hier	niet	vandaan,	omdat	ik	een	Groningse	tongval
heb.	En	zo	heb	 ik	altijd	ergens	gewoond	waar	 ik	niet	vandaan	kwam.	Maar	 ik	vind	zelf	dat	 ik
meer	thuis	hoor	in	Groningen.’	Na	zijn	opleiding	werkte	hij	onder	meer	bij	LTO	Nederland.	Rond
zijn	 vijftigste	 	 begon	hij	 zijn	eigen	bedrijf	 als	 financieel	 planner	 voor	particulieren.	De	vriendin
van	Hendrik	Jan,	Tine,	woont	in	Amsterdam.	‘We	komen	graag	bij	elkaar	en	zij	vindt	het	hier	ook
mooi.	Ze	wil	altijd	eerst	naar	de	dijk	als	ze	hier	is.’

Het	 buurtschap	 waar	 hij	 nu	 woont	 heet	 officieel	 ’t	 Houweel.	 Aan	 de	 overkant	 van	 de	 straat
stonden	 drie	 arbeidershuisjes,	 waarvan	 er	 twee	 lang	 geleden	 zijn	 afgebroken.	 Hendrik	 Jan
probeert	het	huis	een	beetje	‘in	oude	staat	’	terug	te	brengen.	Vandaar	dat	de	dakkapellen	zijn
verwijderd.	‘Zij	pasten	niet	bij	het	huis.’	Dat	geldt	echter	alleen	voor	de	buitenkant.	Van	binnen	is
het	huis	grondig	veranderd	en	geïsoleerd.	‘En	ik	doe	mee	aan	het	beplantingsplan	van	Wierde
en	 Dijk.	 Zij	 zoeken	 uit	 wat	 hier	 ooit	 heeft	 gestaan.	 In	 de	 voortuin	 komt	 bijvoorbeeld	 een
lindeboom	en	een	nieuwe	meidoornhaag.	En	ook	Gelderse	roos	en	vlier.’	Overal	in	de	tuin	staan
korte	stokken,	te	wachten	tot	er	op	die	plek	nieuwe	struiken	en	bomen	komen.	‘De	stapels	keien
die	overal	liggen	komen	hier	uit	de	grond.	Ik	verzamel	ze	nu	en	zie	nog	wel	wat	ik	daarmee	ga
doen.’

Tegen	de	voormalige	varkensstal	staat	een	oude	kloostermop,	die	tijdens	het	werk	in	de	tuin	uit
de	grond	kwam.	Een	muurtje	dat	op	omvallen	stond,	staat	nu	weer	stevig	overeind.	Eraan	hangt
een	bordje:	 ‘De	 tuin	van	 tante	Kee’	 staat	erop.	Maar	wie	 tante	Kee	was	en	waarom	het	daar
hangt,	dat	is	nog	steeds	onbekend.	Voor	Hendrik	Jan	zijn	juist	dit	de	dingen	die	het	huis	en	de
plek	extra	bijzonder	maken.	(Hendrik	Jan	Steenhuis/Catrien	Seite)

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

Tips	voor	trips	en	activiteiten

Simpel	Zat,	22	januari
Live	 muziek	 op	 zondag	 22	 januari	 in	 het
Dorpshuis.	De	band	is	oorspronkelijk	gestart
in	1986	door	Wim	Helder	en	René	Veldman
als	het	duo	Wim	&	René.	 Inmiddels	 is	deze
formatie	 uitgegroeid	 tot	 een	 unieke
vijfpersoonsband.	De	 zang	en	 instrumenten
van	 deze	 muzikale	 vrienden	 uit	 Bedum
vullen	 elkaar	 goed	 aan	 en	 ze	 timmeren	 na
36	jaar	nog	steeds	flink	samen	aan	de	weg.	

De	 bandleden	 maken	 akoestische	 covers	 van	 diverse	 artiesten	 maar	 dan	 op	 hun	 eigen
eigenwijze	wijze.	Het	repertoire	bestaat	uit	nummers	vanaf	de	jaren	60	tot	en	met	heden.
	
Het	belooft	een	 feest	der	herkenning	 te	worden.	Zo	kunt	u	 luisteren	naar	muziek	van	de	Dijk,
Rowwen	Heze,	Neil	Young,	Blöf,	Springsteen,	Boudewijn	de	Groot,	U2,	Snowpatrol,	Billy	Joel,
CCR	en	nog	vele	anderen.	

Bezetting;	Jakob	Moorlag-percussie	en	zang,	Pieter	Zegeling-accordeon,	Geert-Jan	Enting-bas
en	zang,	René	Veldman-zang,	mondharp	en	gitaar	en	Wim	Helder-gitaar	en	zang.	(Wim	Helder)

(F)luisterconcert	Simpel	Zat,	zondag	22	januari,	aanvang	15	uur
Entree	€	10,	zaal	open	vanaf	14.30	uur
Dorpshuis,	Hoofdstraat	105	te	Pieterburen
Kaarten	zijn	te	reserveren	via	Ticketshop	Dorpshuis	

Thuis	(21)

En	dan	bij	het	ontwaken	is	het	buiten	allemaal	glinsterend	wit.	De	vorst	heeft	alles	voorzien	van
een	wit	zilveren	handtekening.	Als	dan	ook	de	zon	er	bij	komt	schittert	de	hele	omgeving.	De
vogels	hebben	het	koud	en	ze	hebben	honger.	In	grote	getale	komen	ze	op	de	voedersilo’s	af.
Het	 is	 een	 drukte	 van	 belang	 rond	 de	 voederplaats.	 Pimpel-	 en	 koolmezen,	 ring-	 en
huismussen,	een	roodborstje	en	een	keep	en	dan	ineens	een	bijzondere	vogel.	Het	lijkt	een	vink
maar	 toch	 hij	 heeft	 een	 hele	 witte	 kop.	 Komt	 dat	 door	 de	 vorst	 of	 heeft	 hij	 echt	 zulke	 witte
veertjes	op	zijn	kop?	We	noemen	hem	de	witkopvink,	want	na	die	eerste	keer	is	hij	er	elke	dag
weer.	Daar	komt	de	bonte	specht	aanvliegen.	Hij	duldt	niemand	bij	de	voederplaats.	Hij	heeft
het	druk	met	eten	maar	vooral	met	het	wegjagen	van	andere	vogels.	Met	name	zijn	soortgenoot
verjaagt	hij	met	veel	misbaar.	Die	schrikt	er	zo	van	dat	hij	tegen	het	raam	vliegt.	Gelukkig	heeft
hij	 een	 harde	 kop	 en	 kan	 hij	 gewoon	 verder	 vliegen.	 Als	 het	 weer	 rustig	 is	 verdwijnt	 ook	 de
specht	om	plaats	te	maken	voor	twee	turkse	tortels.	Zij	zitten	naast	elkaar	op	een	tak	boven	de
voersilo	en	kijken	met	schokjes	in	het	rond.	Het	lijkt	of	ze	denken	hoe	kom	ik	nu	bij	dat	voer.	Ze
kijken	naar	beneden	en	dan	naar	elkaar.	Hoe	deden	we	dat	eerder	ook	al	weer?	Een	vliegt	een
takje	 lager	en	 laat	 zich	dan	vallen	op	het	 randje	 van	de	silo.	Hij	 schrikt	 er	 zelf	 zo	van	dat	hij
meteen	weer	omhoog	vliegt.	De	andere	schudt	met	 zijn	 kopje	alsof	hij	 zeggen	wil:	 ‘sufferd	 je
was	er	 bijna’.	Na	wat	 heen	en	weer	 kijken	gaan	 ze	op	de	grond	maar	wat	 graan	pikken.	De
mezen	en	mussen	komen	terug.	Dan	ineens	een	hels	kabaal.	Alles	vliegt	op	en	tegen	het	raam.
De	sperwer	komt	met	een	straaljagergang	voorbij.	Voor	haar	 is	de	voederplaats	ook	een	bron
van	voedsel.	Helaas	grijpt	ze	deze	keer	mis.	Na	een	tijdje	keert	de	rust	weer.	De	vogels	komen
aarzelend	weer	kijken	maar	zijn	beducht	voor	nieuwe	luchtaanvallen.
Bij	de	witte	vlaggen	op	de	akker	zitten	een	aantal	ganzen.	Ze	trekken	zich	niets	aan	van	de	vlag
en	zijn	 tijdens	het	eten	druk	 in	gesprek.	Honderden	ganzen	vliegen	al	gakkend	over.	Zij	gaan
iets	 omlaag	 boven	 het	 veld.	 Gaan	 ze	 landen?	Maar	 de	 voorsten	 besluiten	 dan	 toch	 door	 te
vliegen.	De	hele	groep	vliegt	er	mopperend	achteraan.	Prachtig	al	die	mooie	vogels	in	de	lucht.
Op	een	paaltje	zit	een	eenzame	buizerd	te	loeren	of	er	een	muis	voorbij	komt.	In	de	verte	zie	ik
even	de	schapen	lopen	en	hoop	dat	ze	ook	weer	voor	de	deur	komen,	maar	helaas	na	een	paar
dagen	zie	ik	ze	niet	meer.	De	zon	heeft	inmiddels	zijn	hoogste	punt	al	weer	gehad	en	daalt	snel
om	met	oranje	blossen	te	verdwijnen	en	plaats	te	maken	voor	de	bleke	volle	maan.

Een	 weekje	 waren	 we	 weg	 maar	 we	 zijn	 blij	 nu	 weer	 thuis	 te	 mogen	 genieten	 van	 al	 het
moois.	Veel	‘thuiskijkplezier’	gewenst	in	2023.	(Hennie	de	Gans-Wiggermans)	
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S.v.p.	 vóór	 maandag	 23	 januari	 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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