
Tussenstand	bollenactie:	€	294
De	actie	om	bollen	bij	de	Molen	in	Pieterburen	te	gaan	planten
heeft	 deze	 eerste	 maand	 bijna	 €	 300	 opgeleverd.	 Hartelijke
dank	 aan	 deze	 gulle	 gevers!	 Maar	 we	 zijn	 er	 nog	 niet.	 Help
mee	om	het	streefbedrag	van	€	758	te	bereiken	en	maak	met
jouw	donatie	dit	mede	mogelijk.	Elke	euro	telt.	(Catrien	Seite)

U	kunt	uw	bijdrage	storten	op	Iban	NL33	RABO	0316	0026	66,	t.n.v.	Vereniging	Dorpsbelangen
Pieterburen,	o.v.v.	'Bollen	voor	de	Molen'.	

Optreden	Klezmer	&	Co	op	31
oktober
Op	 zondag	 31	 oktober	 treedt	 Klezmer	 &	 Co	 op	 in	 de
Petruskerk	 te	 Pieterburen.	 Zij	 spelen	 Jiddische	 muziek	 met
een	 verhaal.	 De	 muziek	 is	 uitbundig,	 dan	 weer	 verstild	 en
ingetogen.	 Het	 Jiddische	 lied	 weerspiegelt	 de	 vele	 aspecten

van	het	dagelijkse	leven	en	kent	vaak	poëtische	teksten.

De	 bezetting	 van	 de	 groep	 is	 als	 volgt:	 Carla	 da	 Silva	 zingt	 en	 vertelt	 verhalen,	 Wim	 Lever
speelt	 op	 accordeon,	 Marjolijn	 Mellema	 speelt	 viool	 en	 zingt	 soms	 een	 2e	 stem,	 en	 Albert
Bleeker	bespeelt	de	tuba.Het	programma	begint	om	15.00	uur.	De	entree	kost	€	12,50.	Toegang
voor	kinderen	tot	12	jaar	is	€	7,50.	(Karin	van	Hoorn)

Muziekcafé	Pieterburen
Het	begin	van	de	coronaperiode	in	maart	2020	luidde	het	eind
in	van	het	Muziekcafé,	dat	maandelijks	in	het	Dorpshuis	werd
gehouden.	 Jammer,	 maar	 gelukkig	 hebben	 de	 heren	 van	 de
jazzformatie	"Who	Cares”	de	draad	weer	wat	opgepakt.	Begin
deze	 maand	 hebben	 ze	 een	 try-out	 gehouden.	 Een	 van	 de
leden	van	deze	band	 is	echter	enige	weken	het	 land	uit,	dus
dit	jaar	zullen	we	ze	niet	meer	kunnen	bewonderen.	
	

Open	Podium	op	7	november	in	het	Dorpshuis
We	willen	deze	leegte	proberen	op	te	vullen	door	op	zondag	7	november	aanstaande	een	Open
Podium	te	organiseren.	Dat	houdt	in	dat	het	podium	voor	een	ieder	beschikbaar	is.	Dat	kunnen
volleerde	 muzikanten	 zijn,	 maar	 ook	 als	 je	 een	 beginnend	 muzikant	 bent	 en	 graag	 wil	 laten
horen	en	zien	wat	je	kunt,	kun	je	bij	ons	terecht.	Overigens	hoeft	het	niet	alleen	muziek	te	zijn.
Een	gedicht	voordragen,	een	verhaal	voorlezen,	zingen,	goochelen,	het	kan	en	mag	allemaal,
jong	en	oud	mag	meedoen.
	
Dus	als	 je	 zin	hebt	om	een	podium-act	 te	doen	ben	 je	 van	harte	welkom	 in	het	Dorpshuis	 in
Pieterburen,	 Hoofdstraat	 105	 vanaf	 15.00	 uur	 en	 je	 mag	 natuurlijk	 ook	 alleen	 als
toeschouwer/luisteraar	komen.	(Chris	Baarveld)

Filmkalender
De	vierde	woensdag	van	de	maand	is	het	filmavond	in	het
Dorpshuis.	Op	24	november	wordt	de	pas	in	de	bioscoop
uitgebrachte	film	De	Slag	om	de	Schelde	uit	2020	vertoond.
Geregisseerd	door		Matthijs	van	Heijningen	jr.	en	blijkbaar	een
van	de	duurste	Nederlandse	producties	ooit.	

Alles	draait	om	de	bijna	vergeten	strijd,	die	eind	1944	in	Zeeland	en	het	noorden	van	België	is
gevoerd,	om	toegang	te	verkrijgen	tot	Antwerpen.	Op	het	Zeeuwse	Walcheren	vechten
tienduizenden	geallieerden	en	Duitsers	tegen	elkaar.	We	volgen	in	de	film	de	wegen	van	een
Nederlandse	jongen,	een	Zeeuws	meisje	en	een	verdwaalde	Engelse	gliderpiloot.

Op	22	december	staat	de	film	Once	upon	a	time	in	Hollywood	van	Quentin	Tarantino	op	het
programma	maar	daarover	meer	in	de	volgende	krant.

Laatste	nieuws	van	en	voor	Pieterbuursters Bekijk	de	webversie

Pieterbuurster
Dorps	Krant
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Hallo	{{voornaam}}	
De	 maand	 november	 komt	 eraan.	 Een	 echte	 herfstmaand,
waarover	niet	voor	niets	het	gezegde	 luidt:	 "Wie	houdt	van
wind,	 november	 bemint"!	 November	 is	 ook	 de	 maand	 dat
Sint	 Nicolaas	 weer	 in	 ons	 land	 komt.	 De	 intocht	 in
Pieterburen	 vindt	 plaats	 op	 zaterdagmiddag	 27	 november.
Rond	 14	 uur	 wordt	 de	 goedheiligman	 met	 zijn	 pieten
verwacht,	met	aansluitend	een	kinderfeest	in	het	Dorpshuis.	

Deze	krant	zijn	er	bijdragen	ingezonden	van	Elly,	Jur,	Karin,
Chris,	 Henk,	 Hennie,	 Catrien,	 Annelies	 en	 vrijwilligers	 van
het	Dorpshuis.	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

Vertrek	Zeehondencentrum
Tijdens	de	afgelopen	herfstvakantie	in	oktober	vonden	in	het
Zeehondencentrum	 enkele	 bijzondere	 kinderactiviteiten
plaats,	waaronder	het	 '50	stappen	verhaal',	 ter	ere	van	het
50-jarige	bestaan	in	Pieterburen.	Lenie	't	Hart	heeft	destijds
in	ons	dorp	 toch	wel	een	heel	bijzonder	centrum	opbouwd.
En	laten	we	vooral	ook	niet	de	vele	(oud-)dorpsbewoners	en
vrijwilligers	uit	de	 regio	vergeten,	die	het	zeehondencrèche
mede	hebben	gemaakt	tot	wat	het	nu	is.

Het	vertrek	van	het	Zeehondencentrum	uit	Pieterburen	komt
echter	 steeds	 dichterbij.	 De	 vergunningen	 voor	 het	 nieuwe
Werelderfgoedcentrum	 in	 Lauwersoog	 zijn	 afgegeven,	 het
architectuurontwerp	 is	 goedgekeurd	 en	 de	 financiering	 lijkt
rond	te	zijn.	Persoonlijk	vind	ik	het	een	vreemd	idee	dat	de
zeehondenopvang	 niet	 langer	 verbonden	 is	 aan	 ons
prachtige	waddendorp.	Het	vertrek	betekent	ook	dat	jaarlijks
zo'n	 70	 à	 80.000	 bezoekers	 niet	 langer	 naar	 Pieterburen
afreizen	om	de	zeehonden	te	zien.	

Het	 Zeehondencentrum	 is	 in	 de	 loop	 der	 tijd	 ook	 steeds
verder	 uitgegroeid	 tot	 een	 professioneel	 ziekenhuis,	 een
educatief	 centrum	 en	 internationaal	 wetenschappelijke
instelling.	 Met	 medewerkers	 die	 overal	 vandaan	 komen:
Italie,	 Portugal,	 Kroatië,	 noem	 maar	 op.	 Dat	 bracht	 een
bepaalde	levendigheid	in	het	dorp	en	opeens	hoorde	je	dan
op	straat	een	leuke	mengelmoes	van	onverwachte	klanken.	

Hoe	de	meningen	in	het	dorp	over	het	vertrek	ook	verdeeld
zullen	 zijn,	 het	 afscheid	 van	 Pieterburen	 zal	 een	 bepaalde
leegte	 achterlaten.	 Op	 dit	 moment	 is	 nog	 niet	 bekend	 wat
ervoor	 in	 de	 plaats	 komt	 of	 kan	 komen.	 Er	 wordt	 wel	 over
gesproken.	 Ralph	 Steenbergen,	 ingehuurd	 als	 vastgoed
adviseur	door	het	Zeehondencentrum,	voert	hierover	onder
andere	 gesprekken	 in	 het	 dorp.	 Er	 leven	 veel	 nieuwe
ideeën.	Zo	heb	ik	plannen	gehoord	voor	een	wellness	hotel,
casino,	 knarrenhof,	 starterswoningen,	 kunstcentrum
en	 galerie	 met	 	 ateliers,	 een	 outletcentrum,	 park	 van
recreatiewoningen	en	ga	maar	zo	door.	De	tijd	zal	leren	wat
het	gaat	worden	maar	veranderen	zal	het	wel!
(Annelies	Borchert)

ZO.	7	nov.
15u.	OPEN	PODIUM

voor	jong	en	oud
---

MA.	1+15+29	nov.
10u.	KOFFIETIJD

19.30u.	ZINGEN	op	maandag
---

DI.	16	nov.
12u.	WARM	ETEN
2gangen	lunch	€8	

hier	aanmelden	voor	15	nov.
DI.	wekelijks

19.30u.	MEDICAL	YOGA
---

WO.	10	nov.	
18u.	EETTAFEL

3gangen	huiskamermenu	€10
hier	aanmelden	voor	8	nov.

---
WO.	24	nov.	

20u.	FILM	Slag	bij	de	Schelde
entree	€	6,	tot	18	jaar	€	3

---
DO.	wekelijks	

9u.	WADDENWICHTER
19u.	BILJARTCLUB

---
ZA.	27	nov.

14u.	SINTERKLAAS

Hernieuwde	kennismaking	met	Pieterbuursters

Wonen	en	verhuizen
Vanaf	 1973	 wonen	 Jur	 en	 ik	 samen	 in
Pieterburen.	 Eerst	 op	 de	 boerderij	 aan	 de
Wierhuisterweg	op	nummer	43,	waar	wij	het
boerenbedrijf	runden	en	onze	twee	kinderen
opgroeiden.	Onze	zoon	en	gezin	wonen	nu
op	deze	boerderij.

In	 2000	 kochten	 we	 de	 woonboerderij	 aan
de	 Oudedijk	 19	 en	 in	 2001	 verhuisden	 we
erheen.	

Een	prachtige	plek	met	een	mooie	kop-hals-romp	boerderij.	Intussen	zijn	we	20	jaar	verder	en	is
het	op	oudere	leeftijd	minder	handig	om	in	een	woonboerderij	te	wonen.	Wij	vinden	het	echter
fijn	om	bij	Pieterburen	te	wonen,	daarom	gaan	we	een	nieuw	huis	bouwen	aan	de	rand	van	het
dorp,	aan	de	Frederiksoordweg	29.	Binnenkort	wordt	er	begonnen	met	de	bouw.

Tijdelijk	wonen	we	nu	weer	aan	de	Wierhuisterweg	en	binnenkort	verhuizen	we	naar	een	ander
vakantiehuis,	 aan	 de	 Frederiksoordweg.	 Dat	 is	 dichtbij	 onze	 nieuw	 te	 bouwen	 woning.	 We
kunnen	de	vorderingen	dan	op	de	voet	volgen.	Tijdens	de	bouw	zal	er	wel	enig	overlast	zijn.	Dat
is	helaas	niet	te	voorkomen.

We	hopen	in	maart	naar	ons	nieuwe	huis	te	kunnen	verhuizen,	het	zou	heel	fijn	zijn	als	dat	lukt.
Het	huis	bewoonbaar	maken	en	in	het	voorjaar	een	begin	maken	met	de	aanleg	van	de	tuin.	Het
zijn	goede	vooruitzichten,	na	een	lange	periode	van	afwachten.	We	verheugen	ons	er	zeer	op.
(Elly	en	Jur	Hommes)

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

Wandeltocht	6	november
De	 vereniging	 FLAL	 (Friese	 Lange	 Afstand
Lopers)	organiseert	op	zaterdag	6	november
de	Diederik	Sonoy	wandeltocht.
Wandelaars	hoeven	geen	lid	te	zijn	om	mee
te	 kunnen	 lopen.	Vertrek	en	aankomst	 is	 in
Pieterburen,	afstand	25	of	40	km,	starttijd	9
uur,	inschrijven	in	het	Dorpshuis.

Wie	was	deze	Diederik	Sonoy?
Hij	 was	 een	 in	 Kalkar	 (hertogdom	 Kleef)
geboren	 edelman	 die	 in	 1566	 afstand	 nam
van	 Filips	 II,	 de	 koning	 van	 Spanje	 en	 dus
ook	 van	 de	 Nederlanden.	 Samen	 met
ongeveer	 200	 edellieden,	 ondertekende
Sonoy	de	smeekmede	der	edellieden	en	zij
boden	dit	aan	aan	Margareta	van	Parma,	de
toenmalige	landvoogdes.	

Zij	 deden	 dit	 mede	 om	 de	 geloofsvervolgingen	 te	 beëindigen.	 Door	 een	 vertrouweling	 van
Margareta	werd	toen	het	Franse	woord		queux	genoemd,	wat	schooiers	en	bedelaars	betekent.
Hieraan	 is	het	woord	geus	ontleend,	dat	werd	aangenomen	als	een	erenaam.	Diederik	Sonoy
heeft	 veel	betekend	 tijdens	de	watergeuzenopstand	 tegen	Alva.	Na	het	overlijden	van	Willem
van	 Oranje	 verbond	 Sonoy	 zich	 echter	 met	 Robert	 Dudley,	 graaf	 van	 Leicester	 en	 samen
ondernamen	ze	min	of	meer	een	poging	tot	een	staatsgreep,	maar	dat	mislukte.	Sonoy	trok	zich
toen	in	1594	terug	op	de	Borg	Dijksterhuis	te	Pieterburen,	dat	eigendom	was	van	Luurt	Manniga
de	echtgenoot	van	zijn	dochter	Emmerantia.	Op	2	juni	1597	stierf	Sonoy	en	werd	hij	begraven	in
de	 Petruskerk	 te	 Pieterburen.	 De	 stadhouder	 van	 Friesland,	 Groningen	 (Stad	 en	 Lande)	 en
Drenthe,	Willem	Lodewijk	van	Nassau-Dillenburg	(neef	en	zwager	van	Maurits	van	Oranje,	ook
bekend	als	Us	Heit)	was	als	hoogwaardigheidsbekleder	bij	de	begrafenis	aanwezig.
Dijksterhuis	of	Huis	Ten	Dijke	is	in	de	negende	eeuw,	even	ten	noordwesten	van	Pieterburen,
op	 een	 zandplaat	 op	 het	 wad	 gebouwd.	 De	 bewoners	 hebben	 zich	 menigmaal	 moeten
verdedigen	tegen	de	Noormannen	en	andere	zeeschuimers.	Misschien	daardoor	zijn	zij	op	het
idee	gekomen	om	zelf	gestrande	schepen	te	plunderen.	Bij	de	afbraak	van	de	borg	in	1903	zijn
nog	ijzeren	ringen	aangetroffen	in	de	dikke	buitenmuren,	waar	veroverde	schepen	aan	werden
vastgelegd.	 Na	 de	 afbraak	 van	 de	 borg	 zijn	 het	 toegangshek	 en	 de	 bijbehorende	 stenen
toegangspalen	 geplaatst	 bij	 de	 Menkemaborg	 in	 Uithuizen,	 waar	 ze	 nog	 steeds	 staan.	 De
restanten	van	Huis	Ten	Dijke	zijn	nog	goed	herkenbaar	 in	het	 landschap,	dat	nu	 ruimschoots
binnendijks	ligt.	(Henk	Dijkstra,	deels	ingekort	door	redactie)

Thuis	(9)
En	dan	gaat	de	wintertijd	weer	 in.	Elk	half	 jaar	 is	dat	weer	een	heel	gedoe.	Gaat	de	klok	nu
vooruit	of	achteruit.	En	is	het	dan	later	of	juist	vroeger?	Moet	je	eerder	op	of	later?	Het	went	wel
maar	als	het	weer	vertrouwd	is	verandert	het	weer.
Inmiddels	zijn	de	aardappels	gerooid.	Het	blijft	een	fascinerend	gezicht	die	grote	machine	die	de
aardappels	uit	de	grond	haalt	en	in	de	aanhangers	spuugt.	Achteruit	net	over	het	randje	van	de
sloot.	Met	 de	adem	 in	 kijk	 ik	 naar	 dit	 alles.	 Je	wilt	 ‘ho’!	 roepen	maar	dat	 hoeft	 niet.	Het	 gaat
gewoon	goed.	Doet	me	denken	aan	hoe	wij	dat	vroeger	deden.	Vader	zo	voorzichtig	mogelijk
met	 de	 greep	 de	 plant	 omhoog	 uit	 de	 grond.	 Even	 schudden	 en	 de	 aardappels	 vliegen	 alle
kanten	 op.	 En	 ik	 maar	 rapen,	 want	 meehelpen	 is	 heel	 gewoon.	 Wat	 gaat	 het	 dan	 nu	 heel
anders.
Een	hele	zwerm	meeuwen	vliegt	als	engelen	rond	de	machines	in	de	hoop	iets	te	eten	te	vinden
op	de	grond.	Ook	de	kiekendief	is	weer	van	de	partij	en	op	zoek	naar	muizen.	Ondertussen	doet
Jan	de	wind	goed	zijn	best.	De	bladeren	dwarrelen	in	het	rond.	Geen	bladblazer	nodig,	het	blad
gaat	gewoon	alle	hoeken	van	de	tuin	in.	Daar	mag	het	de	hele	winter	blijven	liggen.	Het	houdt
de	 grond	 vorstvrij	 en	 dat	 is	 goed	 voor	 de	 planten.	 Ook	 de	 egels	 en	 andere	 dieren	 in	 de	 tuin
vinden	zo’n	bladerbedje	heerlijk.	En	het	meeste	composteert	vanzelf.
Tussen	 de	 bladeren	 zien	 we	 elke	 dag	 een	 klein	 egeltje.	 Ik	 ben	 benieuwd	 of	 hij	 de	 winter
overleefd.	Nu	scharrelt	hij	nog	steeds	tussen	het	afgevallen	blad.	Misschien	zoekt	hij	een	bed
om	zijn	winterslaap	in	te	beginnen.	Later	in	die	week	ligt	hij	helaas	dood	op	het	gras.	Toch	geen
bed	gevonden	en	niet	gered,	te	klein,	jammer.
Het	vogelvoer	 is	 inmiddels	ook	weer	 in	huis.	Nu	nog	even	ophangen	en	dan	hopen	dat	al	die
vrolijke	flierefluiters	weer	bij	ons	komen	dineren.	De	kat	zal	er	blij	mee	zijn,	want	hij	heeft	net	als
wij	dat	vogelkijken	gemist.	Slakken	zien	we	niet	meer	die	hebben	de	strijd	opgegeven.
De	appels	zijn	geoogst	en	in	bakken	gedaan,	alleen	de	mooiste	hangen	helaas	nog	in	de	boom.
Te	hoog	om	te	plukken,	maar	misschien	komen	ze	nog	veilig	zonder	blutsen	beneden.	Helaas
zijn	meestal	de	tuindieren	er	eerder	bij	dan	wij.	De	stoofpeertjes	zijn	nu	aan	de	beurt	en	dan	is
de	oogst	weer	binnen.	De	groei	 in	de	tuin	komt	tot	rust.	De	bessen	kleuren	nu	de	struiken	en
ook	 daar	 houden	 de	 merels	 van.	 Op	 het	 land	 is	 de	 rust	 even	 weergekeerd.	 Geen	 tractoren
meer,	maar	een	reiger	die	sierlijk	 landt	en	uitkijkt	over	de	akker.	Een	zilverreiger	 landt	vlak	bij
hem,	maar	vertrekt	weer	snel.	De	kiekendief	doet	nog	even	zijn	dagelijkse	 rondje	en	ook	een
groep	ganzen	verkent	gakkend	het	land.	Nog	even	dan	komen	de	schapen	weer	terug	van	de
dijk.	Boeiend	hoe	het	landschap,	als	je	er	op	let,	steeds	verandert.	En	alhoewel	we	nu	weer	op
pad	kunnen	is	het	niet	saai	als	je	thuis	bent.	Sterker	nog	door	corona	zijn	we	nog	meer	op	onze
eigen	omgeving	gaan	letten	en	zien	we	heel	veel	gebeuren	zo	rondom	het	huis.
(Hennie	de	Gans-Wiggermans)	

Inleveren	kopij
	

S.v.p.	vóór	maandag	22	november
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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