
Een	goed	voorbeeld	voor	jong	en	oud!
Storm	(Frederiksoordweg)	heeft	zich	samen	met	moeder	Anna
van	zijn	goede	kant	laten	zien.

Onlangs	zijn	ze	op	rommeljacht	geweest.	Rondom	de	school,
de	parkeerplaats	en	de	camping	in	Pieterburen	hebben	ze	het
zwerfvuil	opgeruimd.	Samen	hebben	ze	een	aantal	volle
vuilniszakken	bij	elkaar	geraapt!

Een	mooi	initiatief	(dat	eigenlijk	niet	nodig	zou	moeten	zijn).
(Chris	Baarveld)

	

Gevraagd:	Foto's	Tine	Clevering	Meijer
Volgend	jaar	bestaat	Domies	Toen	60	jaar.
Natuurlijk	gaan	we	dat	vieren!	
We	willen	dan	ook	een	boekje	over	de	geschiedenis	van
Domies	Toen	uitgeven.
We	hebben	al	veel	materiaal	maar	zijn	nog	op	zoek	naar
aanvullende	foto’s	e.d.
We	willen/mogen	het	artikel	dat	net	in	Groninger	Kerken	over
Domies	Toen	is	verschenen	gebruiken.	

Maar	we	zijn	dus	nog	op	zoek	naar.....
1.	Foto’s	van	Tine,	het	liefst	van	haar	in	de	tuin.	
2.	De	tekening	horend	bij	de	bouwaanvraag	vd	pastorie	in	1881.

Hierop	is	te	zien	dat	het	een	boerderij	was,	met	een	oud	voorhuis	(nu	de	kuil	met
zoomvegetatie),	dat	is	blijven	staan.	Op	de	plek	vd	vijver,	in	het	n.o.	deel	stond	een	koetshuis.	
Ik	heb	de	tekening	ooit	gezien	(archief	in	Leens,	oude	gemeente	De	Marne?).	Archief	is
opgeruimd.	Niemand	weet	waar	het	terecht	is	gekomen.

Wie	kan	ons	helpen?	(Annette	Broekhuizen,	T	(0595)	571913,	voorzitter	Domies	Toen)

Martenspad
Wat	 is	er	gebeurd	 in	het	bosje	van	Staatsbosbeheer	aan	het
Martenspad?	 In	maart	 zijn	er	 ruim	15	essen	en	een	esdoorn
verwijderd.	 De	 bomen	 stonden	 dicht	 op	 elkaar	 en	 vormden
een	stakenbos.	Zo	kwam	er	ruimte	voor	al	aanwezige	bomen
zoals	eiken,	wilde	kersen	en	een	aantal	hele	oude	essen,	die
wél	goede	mogelijkheden	voor	de	toekomst	hebben.
	
Na	 een	 windhoos,	 een	 baggeractie	 en	 de	 aanwezige
essentakziekte	 en	 honingzwam	 werd	 het	 tijd	 om	 keuzes	 te
maken	en	 te	 herplanten.	 Twee	 jaar	 eerder	was	 er	 ook	 al	 op
beperkte	 schaal	 ingegrepen	 op	 de	 essen.	 Hiermee	 is	 nu
ruimte	 gecreëerd	 en	 gekozen	 voor	 een	 verrijkende	 aanplant
met	 een	 enkele	 beuk,	 vlier,	 en	 vruchtdragende	 bomen	 zoals
noten,	 mispels	 en	 appels.	 Bij	 de	 storm	 die	 volgde	 op	 deze
ingreep	zijn	er	weer	drie	essen	omgewaaid.	Dus	reken	er	op
dat	wij	hiermee	nog	niet	klaar	zijn.
	
De	ambitie	is	om	vanaf	hier	in	de	kleinst	mogelijke	porties	met
een	handmatige	zager	van	Staatsbosbeheer	te	beheren.
Zelfs	de	kleinst	mogelijke	rupsbanden	zijn	hier	te	groot	en	niet
opbouwend	voor	de	bosbodem.	Een	deel	van	de	bomen	mag
gewoon	gaan	vallen	bij	een	volgende	storm.
	

Ondanks	dat	het	een	microbosje	is,	hebben	veel	planten	en	dieren	er	een	thuis,	mede	door	zijn
unieke	plek	aan	de	Maar.	We	hebben	hier	onder	andere	drie	spechtensoorten,	twee	soorten	uil,
de	hermelijn	en	de	bunzing,	de	ijsvogel	en	het	baardmannetje.	Tot	voor	kort	om	het	jaar	ook	de
havik,	diens	nestplek	is	omgewaaid.	Ook	ree	en	haas	hebben	er	een	schuilplek.	De	wens	is	ook
insecten	meer	de	ruimte	te	bieden,	dus	versterking	van	de	bloeiers.	Hierom	is	een	aantal	jaren
geleden	 de	 berenklauwbestrijding	 door	 schapen	 overgenomen,	 in	 plaats	 van	 te	 werken	 met
pesticiden.	Dood	hout	blijft	ruim	aanwezig,	dit	ter	verrijking	van	de	bosgrond	en	zijn	bewoners.
(Monique	Duran)

Camping	Pieterburen	weer	open!
Na	 een	 periode	 van	 klussen	 door	 de	 vrijwilligers	 van
Waddencamping	 Boetn	 Toen	 is	 op	 1	 april	 het	 nieuwe
kampeerseizoen	 begonnen.	 Op	 de	 camping	 hebben	 we	 een
fraaie	 overkapping	 gebouwd,	 i.p.v.	 de	 partytent	 die	 door	 de
storm	was	 vernield.	 Op	 het	 dak	 van	 het	 toiletgebouw	 en	 de
receptie	 is	 een	 aantal	 zonnepanelen	 geplaatst,	 zodat	 we

grotendeels	"van	het	gas	af”	zijn.	De	douches	werken	nu	zonder	muntjes,	er	is	warm	water	bij
de	afwasgelegenheid	en	er	is	een	wasdroger	geplaatst.	Ook	de	elektriciteitsvoorziening	op	het
terrein	t.b.v.	de	campers	en	caravans	is	aangepast	aan	de	huidige	tijd.
Al	met	al	is	er	gegraven,	getimmerd,	geverfd,	schoongemaakt	...

Oproep	Gasten-	en	Groenteam
Natuurlijk	 zijn	 we	 heel	 blij	 met	 deze	 nieuwe	 voorzieningen,	 maar	 er	 blijft	 nog	 steeds	 veel	 te
doen.	Wat	echter	een	probleem	is,	is	dat	er	te	weinig	vrijwilligers	bij	de	camping	betrokken	zijn
waardoor	 het	 werk	 op	 weinig	 schouders	 neerkomt.	 Graag	 willen	 we	 er	 nog	 wat	 mensen	 bij
hebben.	Voel	 je	er	wat	voor	om	bijvoorbeeld	een	dag	 in	de	week	als	zelfstandige	gastheer	of
gastvrouw	aan	de	slag	te	gaan,	of	wil	je	een	vaste	invalskracht	worden,	of	wil	je	meehelpen	aan
het	groenonderhoud?	Bel	dan	met	Koos	van	der	Maar,	T(06)	2068	8281.	Hij	is	de	voorzitter	van
de	club	en	vertelt	je	graag	meer	over	de	camping	en	onze	groep.	(Chris	Baarveld).	

Thuis	(3)
Als	ik	in	mijn	stoel	zit	en	naar	buiten	kijk,	zie	ik	het	vervolg	van
de	natuurfilm.	Na	een	weekje	weg	ziet	de	omgeving	er	weer
nieuw	 uit.	 Er	 lopen	 nog	 maar	 weinig	 schapen,	 waar	 zijn	 de
anderen	en	waar	zijn	de	lammetjes?

Uit	betrouwbare	bron	verneem	ik	dat	die	in	de	stal	zijn.	Het	is	nog	te	koud	en	dat	is	ook	zo	de
lente	 die	 zich	 heel	 even	 liet	 zien	 is	 verdrongen	 door	 een	 vleugje	 winter.	 De	 hagel	 en
sneeuwbuien	striemen	over	het	veld.	De	harde	noorderwind	laat	zich	daarbij	ook	gelden.	Als	de
zon	probeert	tussen	de	buien	door	toch	te	laten	zien	dat	het	lente	is,	is	het	niet	meer	dan	een
knipoog	en	dan	is	ze	weer	verdwenen.	Gelukkig	duurt	het	niet	lang	en	dan	lijkt	het	voorjaar	echt
aangebroken.	En	ineens	zijn	ze	er	weer.	De	lammetjes.	Achter	en	bij	hun	moeder	huppelen	en
dartelen	 ze	 over	 het	 veld.	Moeder	 graast	 gewoon	 door	 als	 de	 lammetjes	 even	 blijven	 staan.
Maar	al	snel	komt	het	grut	mekkerend	en	springend	weer	in	de	nabijheid	van	moeder.	Het	is	een
hele	nieuwe	wereld	voor	deze	pasgeboren	dieren.	Een	lam	ziet	een	klein	hondje	 langskomen.
Hij	 rent	 naar	 de	 wegkant	 terwijl	 moeder	 het	 beest	 angstig	 in	 de	 gaten	 houdt.	 Dan	 is	 het
lammetje	even	zijn	moeder	kwijt	en	rent	mekkerend	 langs	de	sloot.	Zij	ziet	het	en	 loopt	 rustig
richting	 lam.	 Deze	 ontdekt	 ineens	 zijn	 moeder	 weer.	 Rent	 er	 naar	 toe	 en	 begint	 meteen	 te
drinken.	Dan	laat	hij	zich	uitgeput	vallen	en	slaapt.	Een	aantal	andere	lammeren	voegt	zich	bij
hem	in	de	slaapkamer	en	dan	ligt	er	een	hele	kluit	lammeren	te	slapen.	Moeders	kunnen	in	de
buurt	even	rustig	doorgrazen.	Lang	duurt	de	 rust	echter	niet	dan	komen	ze	weer	 tot	 leven	en
springen	 hun	 sprongetjes.	 Tot	 een	 zwerm	 kraaien	 in	 F16	 formatie	 over	 hen	 heen	 vliegt.	 Ze
rennen	 verschrikt	 mekkerend	 naar	 hun	 moeder.	 Ja	 een	 kraai	 is	 half	 zo	 groot	 als	 zo’n	 klein
beestje	en	dan	komt	het	ook	nog	uit	de	lucht	vallen.	Daar	mag	je	best	van	schrikken.

Ondertussen	zijn	dichter	bij	huis	veel	van	de	nestkastjes	bewoond.	De	bewoners	zijn	druk	bezig
met	 het	 inrichten	 van	 hun	 huis.	 Er	wordt	 van	 alles	 aangesleept	 om	 het	maar	 zo	 comfortabel
mogelijk	 te	maken.	Ondanks	dat	het	wat	warmer	 is,	 is	de	vogelvoedersilo	nog	steeds	 in	 trek.
Niet	alleen	mezen	en	mussen	doen	hier	hun	maaltje	maar	ook	de	ekster	heeft	het	ontdekt	en
probeert	van	de	mezenbollen	te	eten.	Met	die	grote	snavel	gaat	dat	snel	al	kan	hij	moeilijk	zijn
evenwicht	bewaren	op	die	dunne	takken.	De	turkse	tortel	oefent	voor	kolibrie	en	zit	klapwiekend
op	het	randje	van	de	silo.	Als	hij	een	hap	neemt	valt	er	drie	keer	zoveel	op	de	grond.	Maar	het	is
een	mooi	 gezicht.	Een	 tweede	duif	 zit	 al	 in	 de	wachtrij	 en	 schiet	 toe	als	 zij	 vindt	 dat	 ze	 lang
genoeg	 gewacht	 heeft.	 Maar	 twee	 op	 zo’n	 klein	 randje	 is	 echt	 teveel.	 Op	 de	 grond	 eten	 ze
verder.	 Ondertussen	 is	 de	 kip	 van	 verderop	 ook	 al	 aan	 het	 pikken.	 De	 kat	 van	 de	 buren	 zit
pontificaal	 onder	het	 ‘vogelrestaurant’	 en	 loert	 naar	de	 twee	 ratjes	die	af	 en	 toe	een	graantje
meepikken.	Dat	er	ratjes	zijn	heeft	ook	de	torenvalk	in	de	gaten	en	hij	landt	op	een	tak	boven	de
kat.	Ik	kan	hem	prachtig	bekijken.	Over	het	veld	zoekt	de	bruine	kiekendief	naar	voedsel	en	ook
zijn	blauwe	neef	scheert	over	de	akker.	De	zon	heeft	eindelijk	de	ruimte	gekregen	en	 laat	zijn
stralen	over	al	dat	beestengewoel	gaan.	Kortom	genoeg	te	beleven	als	ik	thuis	zit.
(Hennie	de	Gans-Wiggermans)

Laatste	nieuws	van	en	voor	Pieterbuursters Bekijk	de	webversie

Pieterbuurster
Dorps	Krant

No.4,	1	mei	2021

Hallo	 {{voornaam}},	 alweer	 de	 vierde	 editie	 van
onze	 dorpshuiskrant!	 Mei	 staat	 vooral	 bekend	 als
bloeimaand,	met	prachtige	bloesems	en	bloemen	vol	kleur.
De	 vogels	 zijn	 aan	 het	 baltsen	 en	 bouwen	nieuwe	nesten.
En	 wij?	 Wij	 verheugen	 ons	 op	 de	 meivakantie,	 de	 vele
festiviteiten	en	viering	van	bijzondere	dagen.	Vandaag,
1	mei	Dag	van	de	Arbeid,	4	en	5	mei	Dodenherdenking	en
Bevrijdingsdag,	9	mei	worden	alle	moeders	 in	het	zonnetje
gezet,	12	t/m	14	mei	Suikerfeest,	13	mei	Hemelvaart	en	23
t/m	24	mei	het	Pinksterweekend.	Hopelijk	kunnen	we	elkaar
tijdens	deze	dagen	opzoeken	en	begroeten	en	blijft	niemand
eenzaam	achter.	

Er	is	veel	kopij	aangeleverd.	Er	zijn	bijdragen	van	Nynke	en
Cees,	Annette,	Monique,	Chris,	Hennie	en	Annelies.	Je	kunt
zelf	een	stuk	inleveren	via	de	knop	links	onderaan	de	krant.
De	rechterknop	is	voor	het	aanmelden	van	nieuwe	lezers.	Er
zijn	inmiddels	meer	dan	165	abonnees.
Redactie:	Annelies	Borchert	en	Catrien	Seite

geen	activiteiten,	dorpshuis
gesloten	i.v.m.	corona	crisis

"Vakantiewerk"	jongeren
Camping	 Boetn	 Toen	 in	 Pieterburen	 zoekt	 scholieren/studenten,	 die	 tegen	 een	 financiële
vergoeding	een	aantal	schoonmaakwerkzaamheden	willen	gaan	doen.	Het	gaat	om	maximaal
twee	uur	per	dag,	op	één	of	meer	vaste	dagen	door	de	week	of	in	het	weekend.	Je	ontvangt	per
uur	 een	 vergoeding,	 die	 gebruikelijk	 is	 voor	 jouw	 leeftijd	 en	 	 gerelateerd	 aan	 het	 minimum
jeugdloon.	Je	kunt	je	ook	samen	met	een	vriend	of	vriendin	aanmelden.

Ben	je	geïnteresseerd?	Bel	dan	voor	meer	informatie	met	(06)	5388	4073.	Of	klik	hier	om	een
mailtje	naar	de	camping		te	sturen	(Annelies	Borchert)

Hernieuwe	kennismaking	met	Pieterbuursters

Wierhuisterweg	11
Vijf	 jaar	geleden	kwamen	Nynke	en	 ik	naar
Pieterburen.	 Op	 mijn	 verjaardag	 was	 de
overdracht	 bij	 de	 notaris,	 ik	 heb	 nog	 nooit
zo’n	 duur	 verjaardagscadeau	 gehad!	 Toen
kon	je	nog	afdingen	op	de	vraagprijs,	dat	lijkt
nu	iets	van	heel	lang	geleden.

We	 hebben	 heel	 wat	 huizen	 bekeken,	 veel
afgekeurd,	soms	werden	ze	voor	onze	neus
weggekaapt,	 maar	 bij	 dit	 huis	 aan	 de
Wierhuisterweg	was	het	liefde	op	het	eerste
gezicht.	 Het	 huis	 past	 ons	 als	 een
handschoen	en	de	plek	is	fenomenaal.

Pieterburen	 bleek	 een	 gastvrij	 dorp	 te	 zijn
waar	 we	 hartelijk	 onthaald	 werden.	 Waar
toch	 dat	 vooroordeel	 over	 stugge
Groningers	vandaan	komt	mag	Joost	weten.

Nynke	 is	 verpleegkundige	en	vond	onmiddellijk	werk	bij	Buurtzorg.	Daarnaast	doet	 ze	allerlei
vrijwilligerswerk	op	Landgoed	Verhildersum	in	Leens.	Voor	wie	het	niet	kent,	het	is	een	prachtig
bedrijf	dat	voor	een	groot	deel	drijft	op	de	inzet	van	vrijwilligers.
Ik	 heb	 intussen	 de	 opleiding	 tot	 vrijwillig	 molenaar	 gedaan	 en	 ben	 molenaar	 in	 Vierhuizen
geworden.	 Waarom	 niet	 op	 ‘De	 Vier	 Winden’	 ,	 de	 molen	 hier	 in	 het	 dorp,	 wordt	 me	 vaak
gevraagd.	Dat	 is	gewoon	omdat	De	Vier	Winden	een	molen	met	een	speciale	bestemming	 is;
het	is	een	instructiemolen,	er	wordt	praktijkles	gegeven	aan	leerling	molenaars.	Er	zijn	ook	nog
een	paar	molens	in	bedrijf	als	korenmolen	(Klein	Wetsinge,	Feerwerd),	maar	in	het	grootste	deel
van	 de	 molens	 zijn	 er	 vrijwillig	 molenaars.	 Zij	 leiden	 bezoekers	 rond	 (als	 dat	 weer	 mag)	 en
zorgen	 er	 voor	 dat	 het	 monument	 in	 goede	 staat	 blijft.	 Het	 is	 geweldig	 om	 met	 zo’n
indrukwekkende	machine	 te	mogen	 werken.	 Het	 vakmanschap	 en	 het	 vernuft	 waarmee	 zo’n
molen	 in	 elkaar	 zit	 is	 verbluffend.	 Zoiets	 moet	 toch	 behouden	 blijven.	 Wie	 nog	 leuk
vrijwilligerswerk	zoekt	kan	ik	het	zeker	aanraden.
Heel	veel	molens	zijn	gebouwd	in	de	jaren	na	1850	omdat	in	1850	de	‘belasting	op	het	gemaal’
werd	 opgeheven.	 ‘Het	 gemaal	 is’	 het	 product,	 meest	 tarwemeel.	 Door	 deze	 belasting	 werd
tarwemeel	 voor	 veel	 mensen	 te	 duur.	 Daarom	 zijn	 veel	 molenaars	 in	 Groningen	 gerst	 gaan
pellen,	dat	was	belastingvrij.	En	zo	werd	gort	(de	gepelde	gerst)	betaalbaar	volksvoedsel.
De	Winsumer	molenstichting	is	bezig	om	een	cursus	pellen	op	te	zetten	voor	geïnteresseerde
molenaars	 omdat	 dit	 onderdeel	 een	 uitstervende	 vaardigheid	 dreigt	 te	 worden.	 Vreselijk
interessant	allemaal,	ik	zou	er	nog	lang	over	door	kunnen	praten	maar	ik	zal	me	inhouden.
Verder	doe	ik	nog	vrijwilligerswerk	voor	de	Petruskerk	en	ben	ik	zwerfvuilraper.	Het	mooie	van
niet	meer	hoeven	werken	is	dat	 je	kunt	kiezen	uit	eindeloos	veel	vrijwilligerswerk.	Alsof	 je	met
genoeg	geld	op	zak	in	een	delicatessenwinkel	staat.	(Nynke	en	Cees	Nanninga)

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

Wilgen	achter	vijver	Pietersplein	gemolesteerd

Stop	hier	s.v.p.	mee.	Deze	jonge	aanplant	wil	groeien	en	niet	kapotgemaakt	worden!
(Werkgroep	Vergroening	Pieterburen)
	

Project	O.M.A.
Voor	het	dorpshuis	is	dit	voorjaar	het	Project	Onderdak-Materiaal-Activiteiten	opgezet.	Dit	klinkt
misschien	 wat	 cryptisch	maar	 het	 gaat	 erom,	 dat	 er	 een	 schuur	 komt,	 waarin	 materiaal	 kan
worden	opgeborgen,	en	dat	er	stevige	partytenten	komen,	waaronder	we	kunnen	verblijven	bij
activiteiten	 buiten.	 Hiervoor	 is	 ook	 financiering	 aangevraagd	 bij	 het	 Loket	 Leefbaarheid
Groningen.
	
Veel	materiaal	van	het	dorpshuis	stond	opgeslagen	 in	de	schuur	van	Hanny	Hiddema,	dat	na
haar	 overlijden	 natuurlijk	 terug	moest.	 Door	 de	 coronasluiting	 hebben	we	 dat	 nu	 in	 de	Grote
Zaal	kunnen	stallen	maar	dat	moet	daar	weer	weg.	Dus	een	nieuwe	schuur	erbij.	We	hopen	dat
die	er	in	juni	staat!	Wat	betreft	de	activiteiten	bereiden	wij	ons	voor	op	activiteiten	buiten.	Zodra
het	is	toegestaan	voor	dorpshuizen	willen	wij	ook	weer	los.	We	hebben	al	twee	mooi	grote	tafels
van	 Elly	 en	 Jur	 Hommes	 gekregen	 en	 er	 zijn	 voor	 iedereen	 voldoende	 terrasstoelen.	 We
investeren	daarbij	 in	snel	op	te	zetten	partytenten	en	een	terrasverwarmer,	zodat	we	droog	en
warm	kunnen	blijven.	Hopelijk	tot	gauw!	Bestuur	Dorpshuis.	(Annelies	Borchert)

Inleveren	kopij
	

S.v.p.	vóór	maandag	24	mei	inleveren.
Mail	het	ons	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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