
Aanvulling	Stoetboom
Eind	 jaren	 '50	werden	 in	Pieterburen	de	 stoetbomen	besteld
door	de	ouders	van	kinderen	die	naar	de	eerste	klas	gingen.
Hierin	kwam	verandering,	omdat	de	kinderen	van	ouders	met
veel	 geld	 een	 veel	 duurdere	 stoetboom	 kregen,	 dan	 de
kinderen	van	ouders	met	weinig	geld.	De	stoetbomen	werden
daarna	door	de	school	besteld.	Hierdoor	kreeg	ieder	kind	een
zelfde	 boom.	 Er	 werd	 verteld	 dat	 de	 stoetbomen	 door	 storm
van	 de	 boom	 werden	 afgebroken	 bij	 de	 bakker.	 Mijn	 vader

was	bakker	in	Pieterburen	en	bij	ons	werden	de		stoetbomen	gemaakt.	Ik	heb	ze	zelf	nog	wel
gemaakt.	 Er	 werden	 krentebolletjes	 op	 geprikt	 en	 er	 werd	 snoep	 aan	 gehangen.	 (Dick
Wiebenga)	

Oppasadres	gezocht
Hoi,	 ik	 zoek	 voor	 mijn	 hond	 voor	 af	 en	 toe	 een	 gezellig
oppasadres.

Ze	 is	 nu	 bijna	 drie	 jaar,	 teefje	 en	 een	 vrolijk	 eigenzinnig
beestje.	Middelgroot.	Grijs.	Krulletjes.

Ze	moet	aangelijnd	uitgelaten	worden.

Ik	woon	in	Pieterburen.	Zoek	iets	in	de	buurt.

Mijn	telefoonnummer	is	(06)	5115	8144.
(Judith	Milo)
	

Groepswedstrijden	Nederland
Maandag	21	november,	17	uur:	Senegal	-	Nederland
Vrijdag	25	november,	17	uur				:	Nederland	-	Ecuador
Dinsdag	29	november,	16	uur		:	Nederland	-	Qatar

Trommel	je	warm!	6	november
Zondag	 6	 november	 kun	 je	 meedoen	 met	 een
workshop	djembé	spelen	in	de	kerk	van	Pieterburen.	

Louis	Godschalk	heeft	in	het	verleden	al	vaker	een	workshop
verzorgd	 en	 dat	 was	 alle	 keren	 een	 groot	 succes!	 Iedereen
kan	meedoen,	ook	als	 je	nog	nooit	op	een	djembé	gespeeld
hebt,	voor	trommels	(djembees)	wordt	gezorgd.

De	kerk	is	niet	verwarmd,	maar	door	het	trommelen	word	je	wel	warm	en	in	de	pauze	is	er	een
lekkere	warme	kop	 thee	of	 koffie.	De	 kosten	 zijn	 11	euro	p.p.,	 de	workshop	duurt	 1,5	uur	en
begint	om	14.00	uur.	Opgeven	is	handig,	want	er	kunnen	maximaal	20	personen	meedoen.
(Karin	van	Hoorn)

Djembé	workshop,	zondag	6	november	14	uur,	kosten	€	11,00
Petruskerk,	Hoofdstraat	74	te	Pieterburen
S.v.p.	vooraf	aanmelden	via	tnvanhoorn@gmail.com

Theater	WAARK,	12	nov.	
Lovende	recensies,	uitverkochte	zalen!	Nu	Pieterburen	nog.	

Op	zaterdag	12	november	speelt	WAARK	in	het	Dorpshuis	de
muzikale	theatervoorstelling	van	Staait	n	Bisschop	veur	Stad.
Onder	 leiding	 van	 Just	 Vink,	 de	 bekende	 schrijver	 en
theaterregisseur	van	Theater	te	Water,	die	garant	staat	voor
zijn	 luchtige	 spel	 vol	 liefde,	 intriges,	 spanning	 en	 humor.	 De
muzikale	voorstelling	is	in	het	Gronings	en	speelt	zich	af	tegen
het	 historische	 decor	 van	 het	 beleg	 van	 Bommen	 Berend.
Geschiedenisles	is	nog	nooit	zo	leuk	geweest.	

Het	publiek	ontmoet	boer	Boele	en	boerin	Grytha	uit	het	toenmalig	dorp	Helpman.	Boele	heeft
hun	kapitaal	begraven	onder	de	appelboom	in	de	 tuin.	Hij	vlucht	met	zijn	vrouw	naar	Stad	en
denkt	dat	het	geld	veilig	is,	totdat	de	bisschop	van	Munster	zijn	legerkamp	opslaat	in	het	dorp.
Dan	slaat	de	paniek	toe	en	besluit	Boele	zijn	geld	op	te	halen…	Ook	maken	de	toeschouwers
kennis	 met	 Wijnant,	 een	 katholieke	 soldaat	 uit	 de	 Stad	 en	 zijn	 geheime	 protestantse	 liefde,
Wypie.	 Wat	 er	 dan	 allemaal	 gebeurt,	 verklappen	 we	 nog	 niet	 maar	 alles	 blijkt	 met	 alles
verweven.

WAARK,	zaterdag	12	november	20.15	uur,	entree	€	15,00
Dorpshuis,	Hoofdstraat	105	te	Pieterburen,	zaal	open	vanaf	19.30	uur
Bestellen	kaarten	via	Ticketshop	Dorpshuis

Open	Podium,	20	november
Ondanks	dat	Leopold	Wijdeveld	ontbrak	wegens	ziekte	is	het
eerste	 Open	 Podium	 van	 het	 nieuwe	 seizoen	 een	 succes
geworden.	 Nieuwe	 deelnemers,	 van	 wie	 we	 hopen	 dat	 deze
zich	zo	thuis	gevoeld	hebben	dat	ze	terug	zullen	komen.
Het	 volgende	 Open	 Podium	 is	 gepland	 op	 zondag	 20
november	 a.s.	 Ook	 mensen	 die	 tot	 dusver	 slechts	 de
aankondigingen	hebben	gelezen	maar	vergeten	zijn	naar	het
Dorpshuis	te	komen,	verwachten	we	ook	dan	vanaf	14.30	uur.

Iedereen	die	wil	zingen,	spelen,	dansen,	kijken	 luisteren,	 jong,	 jong	belegen,	belegen,	oud,	 is
weer	van	harte	welkom	in	het	Dorpshuis	Pieterburen.	(Chris	Baarveld)

Open	Podium,	zondag	20	nov.	14.30	-	17.30	uur
Dorpshuis,	Hoofdstraat	105	te	Pieterburen

Film	Top	Gun	Maverick,	23	nov.
Na	meer	dan	dertig	jaar	dienst	als	een	van	de	Top	Gun-piloten
voelt	Pete	“Maverick”	Mitchell	 (Tom	Cruise)	zich	nog	altijd	op
zijn	 plek	bij	 de	Marine.	Hij	 zoekt	 als	moedige	 testpiloot	 altijd
zijn	grenzen	op	en	hij	ontwijkt	de	promoties	waardoor	hij	niet
meer	zou	kunnen	vliegen.	

Cinema	Dorpshuis,	woensdag	23	nov.	19.30	u.
Entree	€6,	t/m	18jr.	€3.	Zaal	open	vanaf	19.15u.	
Dorpshuis,	Hoofdstraat	105	te	Pieterburen

Filmagenda	21	december:	Jurassic	World	Dominion

Lang	leve	de	familie,	2	december
Eindelijk	 wordt	 dan	 toch	 dit	 prachtige	 toneelstuk	 van	 het
gezelschap	Theater	van	de	Grond	 in	Pieterburen	opgevoerd.
De	voorstelling	stond	al	eerder	dit	voorjaar	op	het	programma
maar	 kon	 toen	 helaas	 vanwege	 bijzondere	 omstandigheden
niet	 gespeeld	 worden.	 Daarna	 vertrok	 een	 deel	 van	 de	 cast
naar	het	openluchttheater	in	Diever,	waar	zij	met	groot	succes
Shakespeare's	De	Koopman	van	Venetie	hebben	gespeeld.

Het	 toneelstuk	van	vanavond	 is	ook	van	Britse	makelij	maar
dan	 van	 meer	 recente	 datum.	 Het	 is	 geschreven	 door	 de	 bekende	 blijspelauteur	 Alan
Ayckbourn,	van	wie	bijna	al	zijn	komedies	op	het	theaterdistrict	van	West	End	London	ten	tonele
zijn	gebracht.	Hij	verstaat	de	kunst	om	bijzondere	situaties	te	verbinden	aan	humor,	zo	ook	deze
avond.	Het	verhaal	gaat	over	een	familie,	die	ter	ere	van	moeders	verjaardag	samen	dineert	in
hun	favoriete	restaurant.	Zij	genieten	van	een	zeldzaam	moment	van	geluk,	niet	wetende	dat	na
deze	avond	alles	anders	zal	zijn.

De	 spelersgroep	 is	 samengesteld	 uit	 Dick	 van	 Veen,	 Marion	 Juch,	 Bas	 de	 Bruijn,	 Saskia
Broertjes,	 Siebren	 de	 van	 der	 Schueren,	 Inge	 Wijers	 en	 Frans	 Planken.	 Regisseur	 is	 Jack
Niebord,	 zakelijk	 leider	 Emil	 Klok	 (jawel,	 die	 van	 Hollands	 Hoop	 Zummerbühne)	 en	 de
vormgeving	is	in	handen	van	Gerda	Schepers.
	
Lang	Leve	De	Familie,	vrijdag	2	december,	20.15	uur,	entree	€	15,00
Dorpshuis,	Hoofdstraat	105	te	Pieterburen,	zaal	open	vanaf	19.30	uur
Bestellen	kaarten	via	Ticketshop	Dorpshuis

Laatste	nieuws	van	en	voor	Pieterbuursters Bekijk	de	webversie

Pieterbuurster
Dorps	Krant
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Goedemorgen	{{voornaam}}
De	maand	oktober	bracht	met	zijn	vele	zonneuren	een	fijne
verlenging	 van	 de	 zomer.	 Stilaan	 wordt	 het	 klimaat	 iets
frisser	en	de	lucht	vochtiger.	Overal	schieten	paddenstoelen
uit	 de	 grond	 en	 dauwdruppels	 maken	 de	 prachtigste
spinnenwebben	zichtbaar.	Koude	neus	en	rode	konen	horen
er	 ook	 bij	 maar	 deze	 laatste	 week	 van	 oktober	 lijkt	 het
eerder	 lente	 dan	 herfst.	 Toch,	 op	 de	 fiets	 gaan	 de
handschoenen	 erbij	 aan	 en	 de	 winterjas	 hangt	 reeds	 klaar
voor	 gebruik	 aan	 de	 kapstok.	 Ik	 hoop	 maar	 dat	 we	 geen
strenge	 winter	 krijgen,	 gezien	 het	 tekort	 van	 gas	 en
elektriciteit	 en	 de	 hoge	 prijzen.	 Minder	 douchen	 en	 minder
licht	 is	 het	 devies.	 Dit	 	 laatste	 past	 goed	 bij	 het	 jaarlijkse
evenement	 van	 De	 Nacht	 van	 de	 Nacht,	 dat	 vandaag	 29
oktober	alweer	voor	de	achtiende	keer	georganiseerd	wordt.
In	 ons	 Waddengebied	 is	 de	 duisternis	 nog	 steeds	 mooi
donker.	 Verschillende	 schepen	 varen	 ook	 uit	 om	 deze
unieke	 ervaring	 op	 het	 Wad	 te	 laten	 beleven,	 bij	 voorkeur
onder	een	heldere	sterrenhemel.	Na	dit	weekend	begint	de
nieuwe	 maand,	 november	 ook	 wel	 slacht-	 of	 jachtmaand
genoemd.	 Op	 1	 en	 2	 november	 worden	 eerst	Allerheiligen
en	 Allerzielen	 herdacht,	 met	 Halloween	 feestjes
overgewaaid	 uit	 Amerika	 maar	 wij	 hebben	 in	 onze	 regio
(gelukkig)	 meer	 aandacht	 voor	 de	 naamdag	 van	 Sint
Maarten.	Groepjes	kinderen	gaan	er	 ieder	 jaar	op	uit	op	11
november.	Zij	lopen	rond	de	schemertijd	door	de	straten	van
het	 dorp,	 bijgelicht	 met	 mooi	 versierde	 lampionnetjes.	 Bij
verschillende	 deuren	 kloppen	 zij	 aan	 en	 zingen	 ze	 -	 vaak
heel	snel	-	een	liedje.	Daarna	houden	zij	hoopvol	de	tassen
naar	 voren,	 waarin	 het	 fruit	 en	 snoep	 kan	 verdwijnen.
Belangrijk	 dus	 dat	 je	 op	 tijd	 wat	 lekkers	 in	 huis	 haalt!	 Een
dag	later,	op	12	november,	vindt	alweer	de	landelijke	intocht
van	 Sinterklaas	 plaats.	 Dus	 op	 naar	 het	 volgende
kinderfeest.	 De	 Goedheiligman	 komt	 in	 het	 Dorpshuis	 op
zaterdag	 26	 november	 om	 14	 uur	 op	 bezoek.	 Evenals
voorgaande	 jaren	neemt	hij	 zijn	gevolg	 van	 roetveegpieten
mee.	(Annelies	Borchert).	

ZONDAG
20	nov	14.30u.
Open	Podium
27	nov	14u.

Pieterburen	Vroeger	en	Nu
dia's	Rienk	Dijkstra

---
MAANDAG

14+28	nov	10u.	Koffietijd
21	nov	17u.	WK	voetbal

7+21	nov	19.30u.
Zingen	op	Maandag

---
DINSDAG

15	nov	12u.	Warm	eten
29	nov	16u.	WK	voetbal
wekelijks	19.30u.	Yoga

---
WOENSDAG

9	nov	18u.	Eettafel
23	nov	19.30u.	Filmavond

Top	Gun	Maverick
---

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

---
VRIJDAG

25	nov	17u.	WK	voetbal
---

ZATERDAG
12	nov		20.15u.	WAARK

muzikale	theatervoorstelling
26	nov	14u.	Sinterklaas

Deze	 krant	 bijdragen	 van	 Anneke,	 Annelies,	 Catrien,	 Chris,	 Dick,	 Hennie,	 Judith,	 Karin	 en
Koos.	Redactie:	Annelies	Borchert	en	Catrien	Seite

Hernieuwde	kennismaking	met	...

Hoofdstraat	118
‘Kijk,	 weet	 je	 wat	 daar	 staat?’	 Enthousiast
wijst	 Anneke	 Dijkstra	 (1939)	 naar	 het	 veld
voor	haar	deur,	vol	bloeiende	planten.	Nee,
ik	 weet	 het	 niet.	 ‘Phacelia,	 dat	 komt	 uit
Roemenië	 of	 Hongarije,	 dat	 weet	 ik	 niet
precies.’	 Gelukkig	 weet	 ik	 wel	 dat	 het	 een
groenbemester	is,	en	dat	je	dat	steeds	vaker
ziet	in	Groningen.

Anneke	woont	Hoofdstraat	118,	en	het	vrije
uitzicht	dat	ze	aan	de	voorkant	van	haar	huis
heeft,	komt	terug	aan	de	achterkant.	Daar	is
de	keuken	op	het	zuiden	en	kijkt	zij	 in	haar
grote	 tuin.	Ze	zit	er	veel	en	graag.	Op	haar
kacheltje,	dat	op	de	waakvlam	staat,	een	pot
honing,	zodat	die	niet	gaat	versuikeren.

Haar	 vader,	 die	 uit	 Usquert	 kwam	 en	 een	 technische	 opleiding	 had	 gedaan,	 had	 een	 failliete
smederij	 overgenomen	 op	 deHoofdstraat	 62,	 maar	 aan	 het	 begin	 van	 de	 oorlog	 werd	 hij
opgeroepen	 voor	 militaire	 dienst,	 die	 hij	 doorbracht	 in	 Noord-Holland.	 ‘Mijn	 moeder	 en	 een
Duitse	soldaat	hebben	de	smederij	draaiende	gehouden	gedurende	de	oorlog.’	Thuis	werd	nooit
gesproken	over	de	oorlog	en	het	enige	wat	Anneke	nog	weet	uit	die	tijd	is	dat	er	allemaal	tanks
stonden	op	de	Kerklaan	en	dat	haar	moeder	brood	kreeg	van	de	Duitsers.	 ‘Die	smederij	was
zwaar	werk.	Mijn	vader		moest	de	ploegijzers	scherpen	en	de	hoefijzers	voor	de	paarden	doen.
Hij	 stond	 ’s	 morgens	 om	 vijf	 uur	 op.	 En	 precies	 om	 twaalf	 uur	 kregen	 we	 eten.’	 Vanwege	 de
mechanisering	van	de	landbouw	kwam	er	minder	werk	in	de	smederij.	Maar	in	de	jaren	zestig,
toen	er	aardgas	kwam,	veranderde	het	werk.	‘Mijn	vader	volgde	met	een	paar	andere	smeden
een	cursus	en	ze	 legden	 in	het	hele	dorp	aardgasleidingen	aan.	Ook	ging	hij	met	de	mensen
naar	 Groningen	 om	 een	 kachel	 te	 kopen.	 En	 de	 hele	 school	 werd	 voorzien	 van	 kachels	 en
leidingen,	toen	was	er	gelukkig	weer	genoeg	werk.’

Ze	zat	ook	in	Pieterburen	op	de	lagere	school	en	vertelt	over	meester	Ploegman,	die	naast	het
gewone	 lespakket	ook	Franse	 les	gaf	en	 in	zijn	vrije	 tijd	schilderde.	Ze	heeft	nog	steeds	twee
schilderijen	van	hem	in	huis:	één	aan	de	muur	en	één	op	de	grond.	‘Het	zijn	maar	aardigheidjes,
maar	ik	ben	er	aan	gehecht.’	Wat	haar	duidelijk	nog	steeds	dwars	zit,	is	het	onderscheid	dat	er
op	 school	 werd	 gemaakt.	 ‘De	 boerenkinderen	 gingen	 allemaal	 naar	 de	 HBS,	 de
middenstandskinderen	 naar	 de	 Mulo	 en	 de	 arbeiderskinderen	 gingen	 naar	 de	 LTS	 of	 de
huishoudschool.’	 Ze	 ging	 zelf	 ook	 naar	 de	 Mulo,	 en	 daarna	 naar	 de	 Huishoudschool	 in
Groningen.	‘Daar	was	ik	samen	met	Immy	Joling	en	we	leerden	naaien	en	verstellen,	breien	en
koken,	 dat	 soort	 dingen.	 Ik	 vond	 het	 niet	 echt	 leuk.	 Thuis	 kwamen	 veel	 vertegenwoordigers
langs	en	één	van	die	mannen	had	een	baantje	voor	me	in	de	huishouding.	Dat	heb	ik	een	tijdje
gedaan,	dat	was	wel	aardig.’

Op	een	zaterdagavond	kwam	zij	haar	toekomstige	man	Hylke	tegen,	ze	weet	niet	meer	precies
waar.	Ze	zijn	getrouwd,	en	kregen	twee	zoons	en	een	dochter.	 ‘In	1963,	 in	die	strenge	winter,
liep	mijn	man,	zonder	iemand	iets	te	vertellen,	op	kompas	over	het	ijs	van	de	Waddenzee	naar
Schiermonnikoog.	In	Groningen	waren	twee	studenten,	die	al	het	wad	op	gingen	en	die	zeiden:
wat	’s	winters	kan,	moet	zomers	ook	kunnen.	Mijn	man	heeft	toen	de	Stichting	Wadloopcentrum
Pieterburen	opgericht.’	 ‘Honderden	mensen	kwamen	hier.	We	zijn	wel	eens	met	duizend	man
naar	Schier	gelopen,	in	de	jaren	zeventig.	Dat	mag	allemaal	niet	meer	en	dat	is	ook	logisch.	Het
waren	ook	tropenjaren,	 ieder	weekend	slapers.’	 In	1979	begon	Hylke	voor	zichzelf.	Toen	hij	 in
1994	overleed,	kon	het	bedrijf	blijven	draaien	dankzij	hun	kinderen.	

De	 keukendeur	 gaat	 open	 en	 Anneke’s	 kleinzoon	 en	 achterkleinzoon	 komen	 binnen.	 Haar
kleinzoon	zegt:	 ‘Jasper	leest	een	boek	waar	een	kelder	in	voorkomt.	Wat	is	een	kelder?	vroeg
hij.	Oma	heeft	een	kelder,	zei	 ik,	daar	gaan	we	even	naartoe,	dan	kan	 je	het	zelf	zien.’	Aldus
geschiedde.	Duidelijk	tot	volle	tevredenheid	van	oma.	(Anneke	Dijkstra/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.

Oranje	op	groot	scherm	tijdens	WK	2022
Kan	dit	wel	of	kan	dit	niet?	Er	 is	veel	 te	doen	over	dit	WK	van	het	mannenvoetbal,	dat	 reeds
jaren	geleden	aan	Qatar	 is	 toegewezen.	Deze	toewijzing	en	het	 toernooi	zijn	omstreden,	door
de	corruptiepraktijken	van	de	Fifa	maar	bovenal	door	de	schendingen	van	de	mensenrechten	in
het	gastland.	Maar	kan	het	nu	wel	of	niet?	En	gewoon	thuiskijken	dan?	Blijft	moeilijk.	Als	je	van
voetbal	houdt,	wil	 je	 toch	het	 liefst	kijken.	En	samen	kijken	geeft	net	wat	extra's.	Het	WK	van
2022	 start	 op	 maandag	 21	 november.	 Indien	 je	 wilt,	 bestaat	 de	 mogelijkheid	 de
groepswedstrijden	van	Nederland	in	het	Dorpshuis	op	groot	scherm	te	volgen.	

Er	wordt	voor	de	liefhebbers	ook	een	WK	pooltje	georganiseerd.
Het	deelnameformulier	met	uitleg	kun	je	hier	aanvragen.	Inleg	€	2,00.	

Pieterburen	vroeger	en	nu	(lezing	en	dia's)
Pieterburen	en	omgeving
Op	 uitnodiging	 van	 de	 Historische	 Kring
Eenrum	 laat	 Rienk	 Dijkstra	 zondagmiddag
27	 november	 a.s.	 straatbeelden	 zien	 van
Pieterburen,	 ’t	 Houweel,	 Wierhuizen	 en	
Broek	 van	 weleer.	 Daarnaast	 wordt	 de
huidige	 situatie	 weergegeven.	 Dit	 samen
geeft	 een	 prachtig	 beeld	 van	 hoe	 het	 ooit
was	en	hoe	het	nu	is.

Sporen	van	Huis	ten	Dijke
Na	 de	 pauze	 toont	 Rienk	 zijn	 verzameling
van	beelden	van	de	 in	1903	gesloopte	borg
Huis	 ten	 Dijke,	 ook	 wel	 Dijksterhuis
genoemd.	 Bijzonder	 is	 dat	 onderdelen	 van
deze	 borg	 op	 diverse	 plaatsen	 elders	 terug
te	vinden	zijn.	U	wordt	van	harte	uitgenodigd
hierbij	aanwezig	 te	zijn.	Om	14.00	uur	start
de	 voorstelling,	 de	 entree	 is	 €	 5,	 inclusief
koffie	of	thee	met	koek.

Stichting	Historische	Kring	Eenrum
De	 kring	 werd	 in	 1994	 opgericht.	 De
doelstelling	 is	 het	 bevorderen	 van	 het
onderzoek	 en	 instandhouding	 van	 de
historie	 van	 de	 voormalige	 gemeente
Eenrum:	 dus	 de	 dorpen	 Eenrum,	 Broek,
Pieterburen,	Westernieland	en	de	omgeving
van	die	dorpen.
Getracht	wordt	dit	doel	te	bereiken	door:
-	het	bijeenbrengen	van
		historische	gegevens	en	bescheiden
-	het	aanleggen	van	een	archief
-	het	verzorgen	van	publicaties
-	het	beschikbaar	stellen	van	gegevens
(Koos	van	der	Maar)

Het	bestuur	zoekt	nog	één	of	meer	leden
uit	 het	 dorp	 Pieterburen.	 Wil	 je	 ons
ondersteunen	 in	 ons	 werk,	 neem	 dan
contact	op	met	Koos	van	der	Maar,	T(06)
2068	 8281	 of	Wim	 Toonder,	 T(06)	 4148
4437.	Een	praatje	met	één	van	ons	op	de
27ste	november	kan	natuurlijk	ook.

Stichting	Historische	Kring/Rienk	Dijkstra	lezing	en	dia's
Zondag	27	november	14	uur,	kosten	€	5,00	(inclusief	koffie/thee/cake)
Dorpshuis,	Hoofdstraat	105	te	Pieterburen

Tips	voor	trips	en	activiteiten

Thuis	(19)

Als	ik	de	gordijnen	opentrek	zie	ik….niks!	Een	dikke	witte	mistdeken	is	over	het	land	getrokken.
De	wereld	is	nu	heel	klein,	zelfs	de	slootkant	zie	ik	niet.	Dan	trekt	de	zon	de	mistgordijnen	een
stukje	 open	 en	 laat	 een	 zonnestraal	 door	 een	 kiertje	 kijken.	 Honderden	 spinnenwebben	 vol
diamanten	 schitteren	 even	 in	 het	 licht.	 Maar	 al	 snel	 trekt	 het	 weer	 dicht.	 Later	 in	 de	 ochtend
verandert	de	mist	in	regen	en	is	er	weer	wat	meer	te	zien.	Het	is	grauw	buiten	maar	toch	in	de
verte	ontwaar	ik	twee	oortjes	boven	de	slootkant	uit.	Ze	zitten	vast	aan	de	kop	van	een	ree.	Zij
is	niet	alleen	want	even	later	zie	ik	er	twee.	De	wind	probeert	de	regenwolken	te	verjagen,	maar
pas	aan	het	 begin	 van	de	avond	 lukt	 het	 en	gaat	 de	 zon	 rood	onder.	Op	het	 land	 krioelt	 het
inmiddels	van	de	vogels.	Met	name	meeuwen	doen	zich	te	goed	aan	wat	er	boven	komt.	Ook
kieviten	 en	 wulpen	 komen	 er	 op	 af.	 Een	 prachtig	 gezicht	 als	 ze	 allemaal	 opvliegen	 en	 weer
terug	 komen.	 Een	 ruigpootbuizerd	 hangt	 biddend	 boven	 de	 akker	 in	 de	 hoop	 dat	 zijn	 gebed
verhoord	wordt	en	er	een	lekker	hapje	voorbij	komt.	De	ganzen	zijn	inmiddels	ook	gearriveerd
en	 doen	 zich	 tegoed	 aan	 het	 groen.	 Rond	 het	 huis	 is	 het	 nog	 rustig.	 De	 vogels	 moeten	 nog
ontdekken	dat	het	graanrestaurant	weer	open	is.	De	vetbollen	hangen	nog	tussen	de	bladeren
en	ook	de	voedselsilo	is	nog	niet	duidelijk	in	zicht.	Maar	ineens	komt	er	een	koolmees	die	snel
een	graantje	pikt	en	weer	wegvliegt.	Hij	zal	wel	even	rondvertellen	dat	het	eetbuffet	weer	open
is.	En	dat	lukt	hen,	want	de	volgende	dag	zijn	er	meer	vogels.	Pimpel-	en	koolmezen,	mussen
en	duiven.	Ze	hebben	het	al	snel	weer	gevonden.
De	stoofperen	zijn	inmiddels	geoogst	en	ook	de	appels	liggen	weer	in	de	schuur.	Dit	keer	helaas
kleiner	dan	anders	en	niet	zoveel,	maar	voldoende	voor	ons.	De	notenboom	geeft	na	een	flink
aantal	 jaren	 eindelijk	 een	portie	 walnoten,	 maar	 de	meeste	 zijn	 loos	 of	 verrot.	 Prima	 voor	 de
vogels	en	alles	wat	er	verder	nog	rondkruipt	 in	de	tuin.	Wie	weet	staat	er	over	dertig	 jaar	een
hele	grote	boom	vol	noten.
In	de	buurt	is	de	roep	van	een	kerkuil	gesignaleerd	en	er	zijn	ook	braakballen	gevonden.	Het	zal
mooi	zijn	als	we	deze	uil	in	onze	tuin	kunnen	zien.	Een	egeltje	scharrelt	nog	wat	rond	op	zoek
naar	afgevallen	appels.	Nog	even	en	dan	vindt	ook	hij	een	plek	om	te	slapen.
Buiten	 is	 het	 nu	even	 wat	 warmer	 dan	binnen,	 waar	 de	 thermostaat	 omlaag	 is	 gedraaid.	Dat
wordt	buiten	zitten	alhoewel	de	wind	fungeert	als	ventilator	en	die	hebben	we	nu	niet	echt	meer
nodig.	 We	 blijven	 daarom	 maar	 lekker	 binnen,	 een	 blokje	 hout	 in	 de	 kachel	 en	 genieten	 en
kijken	wat	er	om	het	huis	gebeurt.	(Hennie	de	Gans-Wiggermans)	

Inleveren	kopij
	

S.v.p.	 vóór	 maandag	 21	 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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