
Dorpsborrel,	2	sept.
De	 eerste	 vrijdag	 van	 september	 organiseert	 het	 Dorpshuis	
een	nieuwe	'dorpsborrel'.	Even	lekker	met	elkaar	bijpraten	na
de	vakantie.	Bij	mooi	weer	op	het	terras!	

Dorpsborrel,	 vrijdag	 2	 september,	 16.30	 -	 18.30	 uur,
Dorpshuis	Pieterburen,	

Korthuis,	Helder,	Schutter	&	Pol
Muzikale	zondagmiddag	18	sept.
En	na	corona	kwam	tinnitus…	De	Bedumer	band	verdween	dit
jaar	 tijdelijk	 van	 het	 podium	 door	 ernstige	 klachten	 van	 een
van	de	bandleden	aan	het	 gehoor.	Nu	pakken	 ze	 samen	de
draad	weer	(zachtjes)	op!

Auke	Martin	Korthuis,	Wim	Helder,	Chris	Schutter	en	Eddo	Pol
zijn	vier	muzikale	vrienden	met	een	passie	voor	muziek.	Zij	hebben	hun	sporen	in	het	muzikale
landschap	 veelvuldig	 achtergelaten.	 Nu	 spelen	 ze	 samen	 een	 breed	 repertoire:
van	Fatal	Flowers	tot	John	Fogerty,	van	Korthuis	tot	Neil	Young.	

Zij	 worden	 ook	 wel	 de	 Groninger	 Crosby,	 Stills,	 Nash	 &	 Young	 genoemd,	 vanwege	 hun
muziekkeuzes	 en	 hun	 meerstemmige	 zangpartijen.	 Vorig	 jaar	 gaf	 de	 band	 een	 gloedvol
optreden	in	een	uitverkochte	zaal	van	het	dorpshuis.	Ze	zijn	terug	en	hopen	jullie	weer	te	zien!
(Wim	Helder)

Live	concert	KHS&P:	Zondag	18	september,	15	uur.	Zaal	open	vanaf	14.30	uur.
Dorpshuis	Pieterburen.	Kaarten	(ongeplaceerd)	€	10,00.	
Reservering	kaarten	via	ticketshop	Dorpshuis

Burendag,	24	sept.
Burendag	 2022	 maken	 we	 er	 iets	 feestelijks	 van:	 we	 vullen
eerst	om	14.30	uur	nieuwe	plantenbakken	buiten	op	het	terras
met	nieuwe	planten	en	vanaf	15	uur	wordt	een	heerlijke	high
tea	uitgeserveerd.	Het	wordt	zeer	op	prijs	gesteld	als	je	van	te
voren	je	High	Tea	aanmelding	doorgeeft.	

Burendag,	zaterdag	24	september,	14.30	-	17	uur
Plantjes	planten	en	High	Tea,	Dorpshuis	Pieterburen	

Filmavond	Pieterburen,	28	sept.
Sandra	 Bullock	 speelt	 in	 de	 nieuwste	 film	 The	 Lost	 City	 de
schrijfster	 Loretta,	 die	 op	 promotietoer	 is	 voor	 haar	 laatst
geschreven	boek.	Zij	wordt	samen	met	het	omslagmodel	van
haar	boek	ontvoerd	door	een	excentrieke	miljardair,	die	hoopt
dat	zij	hem	kunnen	leiden	naar	de	oude	kostbare	schat	uit	dat
boek.	 Het	 onwaarschijnlijke	 duo	 stort	 zich	 in	 een	 episch
avontuur	 en	 moet	 samenwerken	 om	 de	 elementen	 te
overleven	 en	 de	 schat	 te	 vinden	 voordat	 deze	 voor	 altijd
verloren	is.

Cast:	 Sandra	 Bullock,	 Channing	 Tatum,	 Daniel	 Radcliffe	 en
Brad	Pitt.	Avontuur,	spanning	en	humor.	Film	uit	2022.

Film	 The	 Lost	 City,	 woensdag	 28	 september,	 19.30	 uur.
Dorpshuis	Pieterburen.	Entree	€	6,00	en	t/m	18	jaar	€	3,00.

Te	doen	in	Toen,	aug/sept.
zondag	28	augustus,	10	uur,	rondwandeling	verwondering
Jan	Willem	Zwart,	natuurman	en	voormalig	directeur	van	De
Kruidhof	 in	 Buitenpost,	 neemt	 zijn	 bezoekers	 mee	 in
verwondering.	 Zwart	 kan	 vanuit	 zijn	 kennis	 en	 ervaring	 veel
over	 de	 technische,	 botanische	 en	 biologische	 kant	 van	 de
natuur	vertellen,	maar	 is	zelf	ook	heel	vaak	verwonderd	over
de	 natuur.	 In	 Domies	 Toen	 zijn	 tal	 van	 voorbeelden	 die	 de
moeite	waard	zijn	om	samen	eens	te	aanschouwen.

zondag	4	september,	14	uur,	Vocaal	Ensemble	Sirius
Het	 ensemble	 heeft	 in	 de	 afgelopen	 12	 jaar	 een	 wisselende	 bezetting	 met	 6	 of	 8	 zangers
gehad.	Tijdens	de	lockdown	hebben	de	leden	van	Vocaal	ensemble	Sirius	kennisgemaakt	met
het	 opnemen	 van	 filmpjes.	 Zoek	 op	 YouTube	 maar	 eens	 op	 “Sirius	 zingt”.	 Dat	 was	 leuk	 en
leerzaam,	maar	een	concert	geven	voor	publiek	is	nog	steeds	het	allerleukst!	
Het	ensemble	zingt	dit	concert	met	zes	 leden.	Er	 is	een	afwisselend	en	veelzijdig	programma
samengesteld	met	heel	oude	muziek	uit	de	zestiende	eeuw,	maar	ook	close	harmony,	 jazz	en
de	Beatles.	Alle	muziek	wordt	enkel	bezet	gezongen,	dus	met	één	zanger	per	stem.	

zondag	11	september,	14	uur,	Rondwandeling	geschiedenis	Domies	Toen
Een	rondwandeling	met	Annette	Broekhuizen,	rond	het	thema	duurzaamheid,	in	het	kader	van
het	 open	monumentenweekend.	Monumenten	 in	 het	Groninger	 landschap	 zijn	meer	 en	meer
een	 inspiratiebron	 voor	 herontdekte	 duurzaamheid.	 Rondom	 landgoederen	waren	 loofgangen
om	de	rijke	eigenaren	maar	niet	bruin	te	laten	worden.	Tegenwoordig	weten	we	meer	dan	ooit
dat	klimaatadaptatie	in	steden	bewerkstelligd	kan	worden	door	meer	groen	en	creatiever	groen.
Tijdens	 de	 rondleiding	 staat	 dit	 thema	 centraal.	 “Leren	 van	 eerder”.	 De	 bezoeker	 wordt
meegenomen	in	een	veranderend	klimaat	en	een	veranderende	omgeving.

Uitgelicht:	Theater	WAARK,	12	nov.	
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	theaterregisseur	van
Theater	 te	Water,	 die	 garant	 staat	 voor	 zijn	 luchtige	 spel	 vol
liefde,	 intriges,	 spanning	 en	 humor.	De	muzikale	 voorstelling
in	het	Gronings	speelt	zich	af	in	het	historische	decor	van	het
beleg	van	Bommen	Berend.		De	voorverkoop	is	al	gestart.	

WAARK,	zaterdag	12	november,	20.15	uur.
Dorpshuis	Pieterburen.	Entree	€	15,00.
Bestellen	kaarten	via	Ticketshop	Dorpshuis.

Laatste	nieuws	van	en	voor	Pieterbuursters Bekijk	de	webversie

Pieterbuurster
Dorps	Krant
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Goedemorgen	{{voornaam}}
Vakantie,	een	periode	om	andere	dingen	te	doen	en	andere
mensen	 te	 ontmoeten.	 Zo	 heb	 ik,	 op	 een	 warme	 zomerse
dag	in	de	tuin,	verschillende	gedichten	gelezen	van	een	voor
mij	 tot	 dan	 toe	 nog	 onbekende	 dichter	 en	 schrijver.	 Haar
naam	 is	 Inge	 	 Zwerver	 en	 zij	 noemt	 zichzelf	 Wadwicht.
Geïnspireerd	 door	 de	 natuur	 en	 in	 het	 bijzonder	 het
Waddengebied,	wil	zij	met	 toegankelijke	en	heldere	teksten
mensen	raken.	En	ze	heeft	mij	zeker	te	pakken.	Meer	over
haar	en	haar	gedichten	staan	op	haar	website.

In	het	gedicht	 'Groninger	Dorpen'	herken	ik	zeker	ook	onze
dorpen	 van	 het	 Hogeland.	 Ik	 heb	 ernaast	 dan	 ook	 foto's
gezet	 van	 Eenrum,	 Pieterburen	 en	 Winsum.	 Het	 gedicht
biedt	 een	 mooie	 opening	 voor	 deze	 eerste	 editie	 na	 de
zomerstop.	 En	wie	 weet	 nodigt	 deze	 poëzie	 dorpsgenoten
uit	 om	 ook	 te	 gaan	 dichten	 over	 onze	 dorpen,	 verhalen	 te
gaan	schrijven	over	hun	bijzondere	inwoners,	tekeningen	te
maken	 van	 het	marenlandschap	 of	 foto's	 van	 de	 prachtige
Wadden.	Schroom	dan	niet	om	je	werkstuk	of	kunstwerk	als
kopij	voor	de	volgende	krant	in	te	zenden.	Ik	ben	benieuwd.
(Annelies	Borchert).

Deze	krant	bijdragen	van	Wim,	Karin,	 Inge,	Hennie,	Chris,	
Annette	en	de	redactie:	Annelies	Borchert	en	Catrien	Seite
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Inge	Zwerver,	8	december	2021	

Bewegen	en	gymmen	op	donderdag
Wist	je	dat	er	in	Pieterburen	al	jaren	een	gymnastiekgroep	is,	die	op	donderdagavond	sport	in
de	gymzaal	bij	de	school.	Onze	groep	bestaat	uit	50-plussers,	zowel	vrouwen	als	mannen.	Er	is
een	heel	gezellige	sfeer,	maar	er	wordt	wel	serieus	wat	gedaan.
Onder	leiding	van	Goska	hebben	we	van	half	8	tot	half	9	een	pittig	uurtje	beweging.	We
beginnen	met	lekker	loslopen	en	oefeningen	op	de	plaats	om	alle	spieren	te	activeren.	Dan	een
circuit,	oefeningen	op	de	matjes,	of	oefeningen	met	materialen.	Altijd	op	muziek	en	de	ene	keer
wat	zwaarder	dan	de	andere	keer.	We	sluiten	af	met	een	spel	of	met	een	rustige	cooling
down.	Iedereen	gaat	altijd	met	een	goed	gevoel	naar	huis	en	we	hebben	vaak	lol	met	elkaar.

Nu	hebben	we	voor	het	eerst	in	jaren	te	maken	met	het	steeds	kleiner	worden	van	de
groep.	Daarom	roepen	we	jullie	op	om	eens	een	keer	mee	te	komen	sporten	(eerste	les	is
gratis)	en	misschien	vind	je	het	zo	leuk	dat	je	ook	lid	wilt	worden.	We	sporten	30	keer	per
jaar,	ongeveer	van	september	tot	mei	en	niet	in	de	schoolvakanties.	Informatie	of	opgave	kan	bij
Karin	van	Hoorn,	via	de	telefoon	(06)	1097	7436	of	via	de	mail	(Karin	van	Hoorn)

Domies	Toen,	inspiratiebron	voor	kunstenaars
De	tuin,	gelegen	voor	de	Petruskerk	in	Pieterburen,	heeft	altijd	kunstenaars	geïnspireerd.

Meester	Dirk	Ploegman,	schoolmeester	in	Pieterburen,	schilderde	de	pastorie	met	de	tuin	en	de
kerk.	 Hij	 werd	 beïnvloed	 door	 Ploegschilder	 Jan	 van	 der	 Zee,	 die	 regelmatig	 bij	 meester
Ploegman	 kwam.	Van	 der	 Zee	 schilderde	 de	 tuin	 ook.	 Johann	Faber,	 ook	 een	Ploegschilder,
legde	de	pastorie	en	de	prachtige	tuin	ook	vast.	Dominee	Wim	Roggeveen,	die	samen	met	zijn
gezin	als	laatste	de	pastorie	bewoonde,	maakte	fraaie	zwart-wit	foto’s	van	de	tuin,	pastorie	en
kerk.	 Na	 de	 afbraak	 van	 de	 pastorie	 groeide	 de	 tuin	 uit	 tot	 een	 erkende	 botanische	 tuin	 en
geregistreerd	museum,	en	bleef	door	de	jaren	heen	kunstenaars	inspireren.	

Een	kleine	verzameling	van	de	kunstwerken	is	nu	te	zien	in	het	vegetarische	Bertje	Jens
Café,	gevestigd	in	de	voormalige	theeschenkerij	van	Domies	Toen.	Te	zien	zijn,	naast	werk
van	meester	Ploegman	en	Johann	Faber	en	de	foto's	van	dominee	Roggeveen,	een	pastel	uit
de	80er	jaren	van	Henk	ter	Horst,	en	een	tekening	van	Jan	Woldring,	maar	ook	recenter	werk.
Zo	 is	er	een	schilderij	 van	Margreet	Boonstra,	pasteltekeningen	van	Gosse	Koopmans,	 foto's
van	Annet	Eveleens	en	Aly	van	der	Wal,	en	twee	schilderijen	van	Vroon	Rameckers.

Een	paar	 kunstwerken	worden	op	 1	 oktober	 geveild	 in	 de	Petruskerk.	De	opbrengst	 daarvan
komt	ten	goede	aan	Domies	Toen.	(Annette	Broekhuizen)

Augustus	2022.	De	heggen	in	de	Pluktuin	zijn,	evenals	de	bomen,	bespoten.	En	ook	het	gras
laat	sporen	zien	van	gif.	Het	is	triest.	'De	dader	ligt	op	het	kerkhof',	zoals	het	gezegde	luidt.

	Dagblad	van	het	Noorden,	24-08-2022

Elk	vogeltje	zingt	...	(voorleesverhaal	voor	kinderen)

Er	zit	een	duifje	op	het	dak.	Hij	 kijkt	 in	het	 rond	en	 roept:	 'Koe	 roekoe	koe'.	Een	ander	duifje
komt	 naast	 hem	 zitten	 en	 roept	 ook:	 'Koe	 roekoe	 koe'.	 Het	 duifje	 kijkt	 opzij	 en	 denkt:	 'Ik	 wil
eigenlijk	 een	 ander	 liedje	 zingen.	 Ik	 ga	 op	 les	 bij	 de	merel,	 die	 zingt	 zo	mooi.	Dat	wil	 ik	 ook
leren.'	Hij	vliegt	naar	de	boom	waar	de	merel	in	zit	en	vraagt:	'Wil	je	mij	jouw	liedje	leren?

Ik	 vind	 dat	 zo	 mooi,	 dat	 wil	 ik	 ook	 zingen.'	 'Dat	 is	 goed.'	 zegt	 de
merel.	 'Luister	maar	naar	mij	en	dan	zing	 je	het	na.'	De	merel	gaat
op	de	bovenste	tak	zitten	en	steekt	zijn	kopje	 in	de	 lucht.	Hij	opent
zijn	snavel	en	begint	met	zijn	vrolijke	liedje.	Het	duifje	luistert	goed.
'Nu	jij,'	zegt	de	merel	als	hij	uitgezongen	is.	Het	duifje	gaat	ook	op	de
bovenste	tak	zitten.	Tilt	zijn	kopje	op	en	opent	zijn	snavel	en	begint:
'Koe	 roekoe	 koe'.	 De	 merel	 kijkt	 naar	 hem.	 'Je	 moet	 wel	 goed
luisteren.	 Ik	 zal	 het	 nog	 een	 keer	 voordoen.'	 De	 merel	 steekt	 zijn
kopje	 in	 de	 lucht.	 Hij	 opent	 zijn	 snavel	 en	 zingt	 nog	 een	 keer	 zijn
vrolijke	liedje.	Het	duifje	luistert	goed.	'Nu	jij	weer,'	zegt	de	merel	als
hij	uitgezongen	is.	Het	duifje	tilt	zijn	kopje	op	en	opent	zijn	snavel	en
begint:	'Koe	roekoe	koe'	klinkt	het	weer.

'Ga	 het	 maar	 ergens	 anders	 proberen,'	 zegt	 de	 merel,	 je	 luistert	 niet	 goed.	 Het	 duifje
vliegt	teleurgesteld	naar	de	grond.	Daar	hoort	hij	de	haan	kraaien	en	hij	denk:	'Dat	vind	ik	ook
wel	mooi.	Ik	ga	aan	de	haan	vragen	of	hij	mij	zijn	liedje	wil	leren.'	Hij	vliegt	naar	het		kippenhok
en	vraagt	aan	de	haan:	'Wil	je	mij	jouw	liedje	leren?	Ik	vind	dat	zo	mooi,	dat	wil	ik	ook	zingen.'
'Dat	is	goed.'	zegt	de	haan.	'Luister	maar	naar	mij	en	dan	zing	je	het	na.'	De	haan	gaat	boven
op	het	 kippenhok	 zitten,	 zet	 zijn	 veren	op	en	 steekt	 zijn	 kop	 in	 de	hoogte.	Dan	opent	 hij	 zijn
snavel	en	roept	uit	volle	borst:	'Kukelekuuu!	Kukelekuuu!'	Het	duifje	luistert	goed.	'Nu	jij,'	zegt	de
haan	en	vliegt	naar	de	grond.	Het	duifje	gaat	ook	op	het	kippenhok	zitten,	zet	zijn	veren	op	en
steekt	zijn	kopje	in	de	hoogte.	Dan	opent	hij	zijn	snaveltje	en	roept	uit	volle	borst:	 'Koe	roekoe
koe'.	Verbaasd	kijkt	hij	naar	de	haan.	'Ik	doe	zo	mijn	best	en	het	lukt	niet.'	 'Ik	doe	het	nog	een
keer',	zegt	de	haan,	'goed	luisteren.'	De	haan	gaat	weer	boven	op	het	kippenhok	zitten,	zet	zijn
veren	op	en	steekt	zijn	kop	 in	de	hoogte.	Dan	opent	hij	zijn	snavel	en	 roept	nog	een	keer	uit
volle	borst:	'Kukelekuuu!	Kukelekuuu!'	Het	duifje	luistert	extra	goed.

'Nu	jij	weer,'	zegt	de	haan.	Het	duifje	gaat	ook	op	het	kippenhok	zitten,
zet	 zijn	 veren	op	en	steekt	 zijn	 kopje	 in	de	hoogte.	Dan	opent	hij	 zijn
snaveltje	 en	 roept	 uit	 volle	 borst:	 'Koe	 roekoe	 koe'.	 	 'Ga	 het	 maar
ergens	anders	proberen'	zegt	de	haan,	'je	luistert	niet	goed.'	Het	duifje
vliegt	 teleurgesteld	 naar	 de	 grond.	Dan	 ziet	 hij	 een	 klein	 vogeltje	met
een	rood	borstje.	Hij	hoort	hem	zingen	en	denkt:	'dat	vind	ik	mooi.	Zo'n
klein	 vogeltje	 moet	 ik	 toch	 wel	 na	 kunnen	 doen.'	 Hij	 vliegt	 naar	 het
vogeltje	toe	en	vraagt:	'Wil	jij	mij	jouw	liedje	leren?	Ik	vind	dat	zo	mooi,
dat	wil	 ik	ook	zingen.'	 'Dat	 is	goed.'	zegt	het	roodborstje.	 'Luister	maar
naar	mij	en	dan	zing	je	het	na.'	Het	roodborstje	gaat	op	de	bovenste	tak
van	de	struik	zitten	en	steekt	zijn	kopje	in	de	lucht.	Hij	opent	zijn	snavel
en	begint	met	zijn	mooie	liedje.	Het	duifje	luistert	goed.	'Nu	jij,'	zegt	het
roodborstje	als	hij	uitgezongen	is.

Het	duifje	gaat	ook	op	de	boven	 in	de	struik	 zitten.	Tilt	 zijn	 kopje	op	en	opent	 zijn	 snavel	en
begint:	'Koe	roekoe	koe'.	Verbaasd	kijkt	hij	naar	het	roodborstje.	'Ik	doe	zo	mijn	best	en	het	lukt
niet.'	'Ik	doe	het	nog	een	keer',	zegt	het	roodborstje,	'goed	luisteren.'	Het	roodborstje	gaat	op	de
bovenste	 tak	van	de	struik	zitten	en	steekt	zijn	kopje	 in	de	 lucht.	Dan	opent	hij	zijn	snavel	en
zingt	 nog	 een	 keer	 zijn	 mooie	 liedje	 Het	 duifje	 luistert	 extra	 goed.	 'Nu	 jij	 weer,'	 zegt	 het
roodborstje.	Het	duifje	gaat	ook	op	het	kippenhok	zitten,	zet	zijn	veren	op	en	steekt	zijn	kopje	in
de	hoogte.	Dan	opent	hij	zijn	snaveltje	en	roept	uit	volle	borst:	'Koe	roekoe	koe'.		'Ga	het	maar
ergens	 anders	 proberen',	 zegt	 het	 roodborstje,	 'je	 luistert	 niet	 goed.'	 Het	 duifje	 vliegt
teleurgesteld	naar	de	grond.	Daar	blijft	hij	een	poosje	zitten	en	vliegt	dan	terug	naar	het	dak.	Hij
probeert	nog	een	keer	het	 liedje	van	de	merel,	de	haan	en	het	roodborstje.	Maar	alles	wat	hij
kan	is:	'Koe	roekoe	koe'.	Dan	doet	hij	zijn	oogjes	dicht	en	ineens	hoort	hij:	'Koe	roekoe	koe'.	Hij
kijkt	opzij	en	ziet	een	ander	duifje	zitten.	'Wil	je	met	met	mee	zingen?'	vraagt	het	duifje.	Samen
zingen	is	veel	leuker.	Het	duifje	doet	zijn	oogjes	open	en	begint:	 'Koe	roekoe	koe'.	Het	andere
duifje	doet	hetzelfde	en	zo	zingen	ze	samen	nog	een	hele	tijd.

Dit	voorleesverhaal	komt	uit	de	bundel	'Zonnestraaltjes'	van	Hennie	de	Gans-Wiggermans.	

Tips	voor	trips	en	activiteiten

Thuis	(17)

Inmiddels	 is	 bekend	 wat	 er	 voor	 ons	 huis	 op	 het	 land	 groeit.	 Het	 frisse	 groene	 blad	 dat
verschijnt,	 zijn	 erwten.	 Ze	 bloeien	 met	 prachtige	 kleine	 witte	 bloemen.	 Ernaast	 doen	 de
aardappels	hun	best	om	nog	mooier	te	bloeien.	Ook	daar	staat	alles	geweldig	te	kleuren	en	te
geuren.	Prachtig	om	naar	te	kijken.
Net	als	ik	me	afvraag	hoe	de	erwten	geoogst	gaan	worden,	zie	ik	twee	reusachtige	machines	en
een	 trekker	 met	 aanhanger	 op	 het	 erwtenveld	 verschijnen.	 In	 een	 mum	 van	 tijd	 is	 het	 veld
helemaal	 leeg	en	wordt	 de	oogst	 uitgespuugd	 in	de	aanhanger.	Buiten	hangt	een	zoete	geur
van	erwtjes.	Nog	de	dag	ervoor	vroeg	ik	me	af	hoe	ze	dit	gingen	oogsten	en	nu	is	het	al	klaar.
De	duiven	en	kraaien	hebben	al	snel	 in	de	gaten	dat	er	wat	 te	vreten	valt	en	komen	 in	grote
groepen	aanvliegen.	Ze	struinen	de	hele	akker	af	en	doen	zich	 tegoed	aan	de	naast	gevallen
erwten.	Ook	de	kiekendief	scheert	over	het	veld	met	zijn	vleugels	in	een	V.	Ik	ben	niet	de	enige
die	 kijkt	 naar	 het	 oogsten,	 langs	 de	 weg	 stoppen	 diverse	 auto’s	 om	 te	 zien	 hoe	 dit	 gedaan
wordt.
Volgend	 jaar	komen	er	vast	meer	akkers	met	erwten.	Nu	maar	weer	afwachten	wat	er	verder
met	 het	 erwten	 afval	 gaat	 gebeuren.	 Rond	 het	 huis	 wordt	 het	 steeds	 stiller.	 De	 vogels	 zijn
uitgezongen	en	hebben	het	druk	met	het	voeren	van	hun	kroost.	Ook	treffen	ze	voorbereidingen
voor	hun	 lange	vlucht	zuidwaarts.	Ze	moeten	hun	zomerveren	nog	wisselen	voor	ze	de	 lange
reis	aanvaarden.	Gelukkig	hoeven	ze	niet	vanaf	Schiphol	want	dan	zijn	ze	van	de	winter	nog
hier.	Dan	klinkt	 ineens	de	lach	en	het	gerikketik	van	de	groene	specht	 in	de	tuin.	Zou	die	hier
echt	een	nest	hebben	gehad?	Hij	hakt	er	flink	op	los	en	ook	zijn	bonte	soortgenoot	timmert	 in
zijn	werkplaats.	Plotseling	zie	ik	een	jonge	groene	vogel	recht	op	de	boom	afvliegen	en	landen
op	de	stam.	Een	jonge	groene	specht,	dus	toch.	Inmiddels	is	het	zo	heet	dat	de	vogels	zich	niet
laten	 horen	 of	 zien.	 De	 vlinders	 genieten	 met	 elkaar	 van	 de	 bloemen	 van	 de	 buddleja.	 Zij
hebben	geen	last	van	de	warmte.	In	de	avond	komen	de	vogels	weer	tevoorschijn.	De	enige	die
we	het	meeste	horen	zijn	de	duiven	als	ze	zich	tenminste	niet	tegoed	doen	aan	de	graankorrels
die	na	de	oogst	op	de	straat	achterblijven.	Het	ontlokt	ons	vaak	de	roep	om	een	ander	 liedje,
maar	dat	hebben	ze	niet	geleerd	van	hun	ouders.	Dus	blijft	het	bij	roekoekoe.	Met	af	en	toe	een
kleine	variatie	van	een	extra	‘oe’.
Als	er	eindelijk	na	al	die	hitte	een	regenbuitje	valt,	komen	de	slakken	weer	in	optocht	langs.	Het
wordt	tijd	om	de	biertent	weer	te	openen,	dan	kunnen	ze	zich	daar	tegoed	doen.	Ondertussen
vinden	Pieterpadlopers	ons	dorp	zo	mooi	dat	sommigen	nog	steeds,	ondanks	de	aanwijzingen
een	extra	stukje	lopen.	Ongewild	kunnen	ze	zien	hoe	mooi	ons	dorp	is,	alhoewel	ze	te	druk	zijn
met	het	kijken	op	de	telefoon	en	in	het	boekje	of	ze	nu	echt	wel	goed	lopen.	Hoe	moet	dat	op	de
rest	van	hun	wandeling,	want	echt	ingewikkeld	is	het	hier	toch	nog	niet.	Plotseling	landt	er	een
duif	 fladderend	 op	 het	 open	 bovenraam,	 hij	 ziet	 daar	 een	 leuk	 duifje,	 blijkt	 hij	 op	 zichzelf	 te
zitten.	Hij	kijkt	nog	even	verdwaasd	naar	binnen.	Ik	kijk	naar	buiten	en	zie	langzaam	het	beeld
veranderen.	Thuis	zijn	is	zo	gek	nog	niet.	(Hennie	de	Gans-Wiggermans)	

Inleveren	kopij
	

S.v.p.	 vóór	 maandag	 19	 september
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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