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Goedemorgen {{voornaam}}
De eerste maand van het nieuwe jaar ligt alweer achter ons.
Het was wel wat stil tijdens de jaarwisseling. Horeca
gesloten, feestjes en vuurwerk niet toegestaan. Pieterburen
is evenwel tijdens de Oudejaarsnacht ludiek omgedoopt tot
Griezelburen. Verder waren in de Hoofdstraat enkele oude
T-shirts opgehangen en er bleek tijdelijk een nieuwe
burgemeester te zijn benoemd. Maar dat was dan ook alles.
Er was nog wel wat lawaai op 6 januari, toen in het dorp het
geluid van een midwinterhoorn weerklonk. Meer hierover
kun je verderop lezen. En wat dacht je van de grote zucht
van verlichting toen het kabinet op 15 januari de winkels en
sportvoorzieningen in ons land weer openstelden. Nu twee
weken later zijn ook de horeca en cultuursector weer aan
bod. Terug naar het normale? Hopelijk wel en dit keer
zonder terugval!
In deze krant reacties van Henk, Chris, Gerrie en bijdragen
van Carla en Rien, Leopold, Hennie, Daan en Eva,
en Annelies. Nieuwe kopij s.v.p. insturen via de knop links
onderaan. Nieuwe lezers welkom via de knop rechts
onderaan. Redactie: Annelies Borcherten Catrien Seite

ZO. 13 feb.
15-17u. OPEN PODIUM
--MA. 7+21 feb.
10u. KOFFIETIJD
19.30u. ZINGEN op maandag
--DI. 15 feb.
WARM ETEN
DI. wekelijks
19.30u. MEDICAL YOGA
--WO 9 feb.
18u. GOURMETTEN
WO 23 feb. FILM
The Father
--DO. wekelijks
9u. WADDENWICHTER
19u. BILJARTCLUB

Leopold mist het publiek
Afgelopen jaar mocht ik voor het eerst kennismaken met het
Dorpshuis van Pieterburen. Met het jazz kwartet 'Who cares'
waarin ik speelde, mochten wij een optreden verzorgen.
Daarna mocht ik, samen met twee andere muzikanten, Erik
Visser en Ruud Hofman, een tweetal open podia verzorgen.
In een ver verleden had ik een klein theater, genaamd 'De
Dolende Ridder'. Hier traden professionele muzikanten op.
Dus het presenteren van iets was mij niet vreemd. Toch moet
ik bekennen dat ik er wat nerveus over was. Maar mede door
de medewerking van alle vrijwilligers zijn het twee hele leuke
middagen geworden. Van muzikanten tot dichters en verhalen
vertellers. Helaas werd in december alles weer opgeschort en
moesten we het opnieuw zonder publiek stellen.
Maar ik hoop dat iedereen er nu weer veel zin in heeft, want we mogen in februari weer los.
En verder, een goed jaar voor allemaal. (Leopold Wijdeveld)
Open Podium, zondags, 13 februari en 13 maart, 15-17 uur, Dorpshuis Pieterburen
Voor jong en oud. Als artiest of als publiek. Vooraf aanmelden is niet nodig. Geen entree.

Midwinterhoornbloazen
Op 6 januari weerklonken diepe tonen in het
dorp. Hendriko Schuttevaar blies tegen de
avond op zijn midwinterhoorn naast de
overkapping van de Schoelstee op Camping
Boetn Toen. Het midwinterhoornblazen is
van oudsher een Saksische gebruik, waarbij
de blazers liefst een 'muzikale band' vormen
van de Achterhoek en Twente naar Drenthe
en Groningen. Het seizoen loopt van de 1e
Adventsdag in december tot Drie Koningen.
Een mooie traditie. (Annelies Borchert)

Het verhaal van 'onze' maquette

De maquette stond al zo'n 50 jaar geleden opgesteld op de
zolder van de borg Verhildersum te Leens. Als expositie,
samen met maquettes van de andere borgen op het
Hoogeland. De maker(s) is/zijn onbekend. De maquette heeft
daarna jaren gestaan in de schuur van Jan en Elma van
Kalker. En vandaar is de maquette verhuisd naar het
Bezoekerscentrum Waddenkust. Dank aan Henk Klatter, Chris
Baarveld en Gerrie Frielink voor hun reacties. (redactie)

Hernieuwde kennismaking met ...
Hoofdstraat 100
Wij zijn Rien en Carla Franken en zijn per 8
maart 2021 verhuisd vanuit het Brabantse
Etten-Leur (nabij Breda) naar de Hoofdstraat
in Pieterburen. In Brabant hebben we een
tuinderij gehad, daarnaast werkte ik (Carla)
in de (thuis)zorg. Wij hebben 2 dochters
Tessa en Ilse van 21 en 19 jaar; zij hebben
ervoor gekozen om in Brabant te blijven
wonen maar we zoeken elkaar geregeld
op. We hebben in Brabant altijd wel buiten
de bebouwde kom gewoond maar ondanks
dat werd het naar onze mening te vol en te
druk. Vanuit onze boerderij zagen we in de
verte de nieuwbouwwijk naderen.

Je kan denken “van Brabant naar Groningen, wat een stap”, en dat is het ook, maar we hadden
al wel een voorgeschiedenis met Pieterburen en omgeving welke we hieronder in een notendop
willen beschrijven. Eind jaren ’80 is een goede vriend van Rien met zijn ouders en hun
melkveebedrijf verhuisd naar Westernieland. Wij zijn daar een aantal keren op bezoek geweest
en waren enorm gecharmeerd van het Gronings landschap; de rust, de ruimte en met name het
wad maakte behoorlijk wat indruk op ons. Toen die vriend met zijn melkveebedrijf na 10 jaar
verhuisde naar het Verenigd Koninkrijk en zijn ouders in Winsum gingen wonen, zijn wij ieder
jaar bij hen in Winsum op bezoek geweest en maakte wij er gelijk een weekje vakantie van, later
ook met onze kinderen. De jongste was 7 maanden toen ze voor het eerst mee naar Groningen
De jongste was 7 maanden toen ze voor het eerst mee naar
Groningenging. De allereerste keer met kinderen, logeerde we
bij familie van Hoorn op Klein Deikum, later meerdere jaren in
het Toenhoes van Jan en Carla en daarna in het
Dorpslogement bij Linda en Miranda. Wat hebben we veel
gefietst en gewandeld in het Hogeland. Het is misschien een
cliché uitspraak, maar het voelde telkens weer als
thuiskomen. De bijgesloten foto is van 2011: dochters kijken bij de dijk

We namen ons voor om er ooit een huis te kopen. Ondertussen overkomt het leven je terwijl je
andere plannen maakt en waren er altijd wel argumenten om de toch wel grote stap niet te
zetten. Met het klimmen van de leeftijd van zowel onszelf als van onze dochters kwam de wens
om te verhuizen steeds regelmatiger voor in onze gedachten. Mede ingegeven door het feit dat
onze dochters nu als jong volwassenen op eigen benen konden en wilden staan, hebben we de
knoop doorgehakt en gingen we in het najaar van 2020 in het Hogeland op huizenjacht in de
toen toch ook al krappe woningmarkt. Daarbij had Pieterburen en de directe omgeving daarvan
zeker onze voorkeur. Via Linda en Miranda van het Dorpslogement werden we gewezen op een
zelfgemaakt “Te Koop”bordje in de tuin van Hoofdstraat 100 Een afspraak met de toenmalige
bewoners was snel gemaakt. We stapten er binnen, er was gelijk een klik. Het voelde goed, dit
paste bij ons. Ondanks corona perikelen en lockdown werd de koop vervolgens in december
2020 besloten en zijn we per 8 maart 2021 inwoners van Pieterburen.
Er was echter nog iets wat we moesten regelen; voor onze hobbydieren, twee pony’s en twee
minivarkens moesten we ook een nieuw onderkomen zoeken, verkopen was geen optie. Bij ons
nieuwe huis in Pieterburen zat slechts 1000 m2 grond, te weinig voor heel de beestenboel.
Maar de tuin is inmiddels gedeeltelijk omgetoverd tot weide, groot genoeg voor onze
Shetlandpony. De grotere Fjordenpony (30 jaar oud!) heeft een onderkomen gevonden bij de
Marneruiters in Kloosterburen, meerdere keren per week gaan we daar naar toe. En de
minivarkens? Die zijn nu nog tijdelijk in Brabant bij mijn schoonvader van 91 jaar. Zij kunnen als
het goed is in het voorjaar naar een nieuw dierenverblijf in aanbouw bij Landgoed Verhildersum.
In ruil daarvoor gaan we wat vrijwilligers werk doen op het landgoed.
Nu is er bijna een jaar verstreken en ondanks de beperkingen die Corona nog steeds met zich
meebrengt kunnen we zeggen dat we inmiddels al goed geïntegreerd zijn. We houden van
muziek, van samen muziek maken, wandelen en klussen. Dit hebben we ook hier weer goed
op kunnen pakken. We voelen ons heel erg opgenomen in de kleurrijke gemeenschap van
Pieterburen en hebben nog geen moment spijt gehad van deze grote stap.
(Rien en Carla Franken)
Oproep 'Huizenestafette': Wie is de volgende die meedoet met de (hernieuwde)
kennismaking? Wij plaatsen graag ook jouw verhaal met 'n foto van huis/bewoners.

Filmkalender

De vierde woensdag van de maand is het filmavond in het
Dorpshuis. Op 23 februari wordt Oscarwinnaar The Father uit
2020 vertoond, met Anthony Hopkins en Olivia Colman.
De film is een fascinerend portret van een man die zijn grip op
de realiteit aan het verliezen is. De briljante vertolking van
Anthony Hopkins laat je geen moment los. Olivia Colman als
zijn dochter Anne, maakt zowel haar onmacht als haar liefde
tastbaar. Het onderwerp van dementie is natuurlijk pittig maar
je zal na afloop van deze bijzondere en inventieve parel ‘blij’
zijn dat je hem hebt gezien. Een verpletterend mooie film die
naast twee Oscars de publieksprijs van het filmfestival San
Sebastián heeft gewonnen.
The Father, wo. 23 feb. 19.30 uur Dorpshuis Pieterburen
Entree € 6, tot 18 jr € 3 en zaal geopend vanaf 19.15 uur

Pieterburen heeft weer een bakkerij!
Zoals velen van jullie waarschijnlijk al weten heeft Pieterburen weer een echte dorpsbakkerij. En
wat voor één! Op de oude parkeerplaats achter het dorpshuis staat Stoet, in een voormalige
circuswagen van Circus Renz Berlin. Elke donderdag en vrijdag wordt er gebakken in de
houtoven. Wat ooit, ruim vijf jaar gelden, begon als plan is nu geworden tot deze unieke bakkerij
waar mensen uit de hele regio naar toe komen. Stoet is een sociale bakkerij waar brood het
middel is om mensen te verbinden. Brood was het uitgangspunt maar al vrij snel breidde het
assortiment zich uit met streekproducten, groente en fruit. Alles BIO en zo lokaal mogelijk.
Doordat de oven zeker zes uur nodig heeft om tot de
gewenste temperatuur te komen, ontstond er tijd om te
experimenteren met recepten en allerlei soorten brood. Dit wil
dus ook zeggen dat als je om elf uur ’s ochtends open wilt, je
om drie uur ‘s nachts moet beginnen met stoken. Het was
natuurlijk een flinke uitdaging om te leren bakken in de
houtoven maar binnen een jaar heeft bakker Daan het bakken
al goed onder de knie. Zo goed zelfs dat er mensen van
buitenaf komen meedraaien om de kneepjes van het vak te
leren. De krentenbol van Stoet is nu al een begrip in de regio.
Maar waarom? Natuurlijk omdat de krentenbol zo lekker is,
maar al helemaal na het televisie optreden bij Yvette van
Boven op NPO2. De krentenbol van Stoet is na zijn
televisieoptreden een ware BN’er geworden en valt bovendien
ook goed in de smaak. Naast de krentenbol wordt er nog veel
meer gebakken en er worden wekelijks nieuwe dingen uitgeprobeerd. Naast ons eigen
assortiment is er ook een vitrine met gebakjes en taart gemaakt door Kendall uit Westernieland.
Zij is patissier en weet elke week weer de lekkerste en mooiste taartjes af te leveren. Wij vinden
het bijzonder om deze lekkernijen te kunnen verkopen. Want waar kun je nou terecht voor een
citroen-merengue, shortbread of een peer-frangipaine? Ja, in Frankrijk of Pieterburen!
Vrijwilligers. Stoet zou niet kunnen bestaan zonder de inzet van onze vrijwilligers! Afgelopen
vijf jaar is er heel hard gewerkt door verschillende vrijwilligers op alle vlakken. Denk aan het
oprichten van de Stichting P19, brainstormsessies, eindeloos vergaderen. Vervolgens kwam de
verbouwing waarbij dorpsgenoten, stagiaires en vrienden hielpen met alles. Van timmeren tot
metselen en van organiseren tot schrijven. Er moest heel veel gebeuren! De woonwagen moest
geheel gerenoveerd worden van boven tot beneden. Vervolgens kwam het interieur. Het
bouwen van de oven was een monsterklus; 6000 kg aan staal en steen moest de wagen in.
Momenteel krijgt Daan wekelijks ondersteuning van een aantal vaste vrijwilligers. Daarnaast zijn
er ook mensen die zich aanmelden omdat ze graag eens willen meemaken hoe dat nou is;
bakken in een houtoven in een woonwagen. Het is namelijk mogelijk om een werkdag met de
bakker mee te draaien. Wat een belevenis is dat! Het is hartverwarmend om te zien hoeveel
mensen wekelijks bij ons komen voor een praatje, een boodschap en natuurlijk een vers warm
brood. Stoet is een klein bedrijf waar de marges klein zijn en waar hard gewerkt moet worden
maar samen als dorp kunnen we dit blijven doen en dat doen wij dan ook heel graag!
Samenwerking. Stoet maakt deel uit van Feest van Eenvoud. Dit zijn meerdere kleine
bakkerijen met als doel mensen met elkaar verbinden d.m.v. brood. Het afgelopen half jaar heeft
Stoet actief gewerkt aan het opbouwen van een netwerk zodat er samenwerking kan worden
aangaan met boeren of andere bedrijven. Zo wordt bijvoorbeeld ons graan bij akkerbouwbedrijf
Landgoud (spelt-project Pieterburen) uit Kloosterburen gehaald. Vervolgens gaat het naar de
molen in Feerwerd waar wekelijks het meel voor Stoet wordt gehaald. De meeste groenten die
we verkopen komen van de Eemstuin. De Eemstuin is een biologisch dynamische tuinderij uit
Uithuizermeeden gerund door Liz en Jouke. Ook bij hen wordt er samengewerkt met een hele
groep vrijwilligers en samen verbouwen zij de meest smaakvolle groentes van het Hogeland.
Deze groentes en het groentepakket van de Eemstuin zijn elke week vers bij Stoet verkrijgbaar.
Stoet 2022. Ooit was de parkeerplaats een wat troosteloze
plek in ons dorp maar sinds Stoet er staat heeft het opeens
een functie gekregen en wij zien eigenlijk alleen maar
mogelijkheden. Wat de plek zo geweldig maakt is de ruimte
die het heeft. Met een subsidie van het Waddenfonds hebben
we een tent kunnen aanschaffen zodat er met minder goed
weer droog gezeten kan worden. De tent is ook erg geschikt
voor activiteiten. Het jaar 2021 was een raar jaar, maar toch
kijken wij terug op een jaar met vele mooie momenten:
Bijvoorbeeld Soep&Stoet na de 1ste lockdown… even bijkomen en elkaar weer ontmoeten.
Een pizza-avond waarop twee Italianen uit Napoli wel 100 pizza’s voor het dorp hebben
staan bakken.
Een dorpsevenement met gevulde pita’s en live muziek. Met optredens van Jezus Evil
Highway, een goochelaar en dj’s was het voor vele bezoekers een bijzondere dag nadat we
heel lang in quarantaine hadden gezeten.
Na de zomervakantie 2021 een festival met verschillende bands, dj’s, workshops, een
theatervoorstelling en natuurlijk gevulde broodjes.
Ja, zo zit het. Dit doet Stoet dus ook. Op dit moment wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van
de buitenruimte. Denk hierbij aan het planten van bomen, meer plantenbakken, bankjes,
buitenverlichting en houtopslag. Ook is het de bedoeling dat Stoet nog duurzamer wordt door
gebruik te gaan maken van zonnepanelen en een fijnstof-filter.
Op de hoogte blijven of ook vrijwilliger worden?
Stoet is actief op Instagram en Facebook. Ook heeft Stoet een info-appgroep. Daarin wordt
alleen info vanuit Stoet gedeeld. Elke week op donderdag en vrijdag wordt hierin een appje
gestuurd met het aanbod. Via dit kanaal blijf je ook op de hoogte van de evenementen. Wil je
mee-helpen, mee-klussen of mee-bakken? Of heb je affiniteit met bestuurstaken? Meld je aan
T (06) 4322 6269 of mail ons voor een vrijblijvend gesprek. Tot Stoet! (Daan en Eva Voermans)

Thuis (12)
Als ik in de vroege morgen naar buiten kijk is het helder en de zon maakt aanstalten de dag te
kleuren. Het land is bedekt met een dunne dampige wollige witte deken. Het zonlicht tracht er
doorheen te prikken en even lukt dit. Een prachtig kleurenspel is het gevolg. Maar dan wordt de
witte deken zo dik dat de overkant van de sloot bijna niet meer te zien is. De wereld waar ik nu
op uitkijk is klein.
Gelukkig zijn rond het huis de vogeltjes al massaal aanwezig. De kepen hebben het vooral druk
om alles wat er in hun buurt komt weg te jagen zelfs hun soortgenoten. Ze hebben hierdoor
bijna geen tijd om zelf te eten. Maar dan storten de turkse tortels zich op de voederkorf en
hebben de kepen pech, geen plek meer voor hen. Het is boeiend om te zien hoe die
verschillende vogels eten. De duiven pikken achter elkaar zoveel mogelijk graantjes naar binnen
tot ze door het gewiebel van het randje vallen. Mezen pakken een zonnepit, gaan op een tak
zitten en en schillen al pikkend de pit. Kepen pakken een pit in de bek en bijten de zaadjes
doormidden. Zo hebben ze elk hun eigen manier van eten. Op de grond zitten de merels die
alles wat valt eten. Soms hebben ze de vetbollen in de gaten en prikken er met hun snavel in.
De merel die dit een keer geprobeerd heeft komt steeds terug. Mussen en vinken zijn er dit jaar
bijna niet. Wat er wel zijn zijn de buurkatten die al die vliegende beestjes in hun vizier hebben
en hierdoor komt hun jachtinstinct naar boven. Helaas voor hen is vliegende prooi moeilijk te
vangen. Zelfs onze kater Joep, die nooit buiten komt, heeft last van een jachtinstinct en zit
miauwend en tandenknarsend voor het raam als een snoeper voor een etalage met chocola.
Intussen trekt de mist iets op. Dan zie ik de vijf reeën die hier altijd in de buurt zijn. Ze staan met
hun oren omhoog langs het veld. Schichtig kijken ze in het rond en als ik de telescoop op hen
richt lijken ze me aan te kijken. Je zou er verlegen van worden. Dan rennen ze ineens achter
elkaar naar een veilige plek. Want vanuit de mist landen er zo’n 50 wilde zwanen sierlijk op de
akker. In Engeland noemen ze dit whisling swans, fluitzwanen maar mij lijkt het meer een
toeterend fanfarekorps. Wat ze elkaar allemaal toeroepen weet ik niet maar op een gegeven
moment verdwijnen ze net zo snel als ze gekomen zijn om plaats te maken voor honderden
rietganzen. Deze vliegen eerst wat rondjes en landen dan op de akker. Zij toeteren niet, maar
proberen met hun gegak het geluid te evenaren. Een geluid wat ik elk jaar weer met plezier
begroet. Waar anders vind je zoveel prachtige vogels als hier? Dan zie ik ineens nog een
prachtige vogel. Een bontgekleurde fazantenhaan loopt vlakbij langs de sloot te paraderen. De
hennen zijn er nog niet bij maar andere jaren liepen die om hem heen en sliepen met z’n allen in
de boom bij ons huis. Kortom er zijn hier tegenover meer vliegbewegingen dan op Schiphol en
de andere vliegvelden bij elkaar. Zo valt er vanuit huis genoeg te zien en is het beeld elke dag
weer anders. (Hennie de Gans-Wiggermans)

Inleveren kopij
S.v.p.
vóór
maandag
21
februari
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.

