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Alle goeds voor 2022 {{voornaam}}!
Ik weet niet of je dit herkent maar Nieuwjaarsdag geeft mij
steevast een goed gevoel. Het oude jaar is het jaar van
de herinnering(en) geworden en het nieuwe jaar is het jaar
van de beloftes waarin alles nog kan en alles nog mag. Door
de wonderlijke jaarwisseling van vannacht heb ik opeens
365 maagdelijke dagen voor mij liggen. Dat belooft wat.
Maar dit jaar is het gevoel wat duister. Niet vanwege de
lange decembernachten maar omdat Corona er nog steeds
is. De pandemie houdt ons in de greep en vraagt veel van
ons. Ziekenhuisopnames en erger, smaak en reuk weg,
operaties uitgesteld, kinderen thuis, zoommoe. Eenieder
kan hierbij zo zijn eigen verhaal invullen.
Maar weet dat het voorbij zal gaan. Het gaat echt weer beter
worden en dan is deze lockdown ook weer een herinnering.
Dus neem ik nu even tijd en ruimte op deze Nieuwjaarsdag
om te dagdromen over alles wat kan en alles wat ik wens
voor het nieuwe jaar. Doe je mee? (Annelies Borchert)

Dorpshuis gesloten
tot en met vrijdag 14 januari
Lockdown, geen activiteiten

Nieuwjaarseditie met 192
abonnees. Bijdragen van
Cees, Hennie, Catrien
en Annelies.
Nieuwe kopij voor de
krant s.v.p. insturen via
de knop links onderaan.
Nieuwe lezers s.v.p.
opgeven via de knop
rechts onderaan.
Redactie: Annelies
Borcherten Catrien Seite

Nieuwjaarsgroet
Iedereen kan wel eens een bemoedigend
woord gebruiken, is wel eens zat van
corona, vaccinatiepolarisatie, verruwing van
de omgangsvormen, spierballenvertoon van
Poetin en wat niet al. Deze wijze woorden
relativeren alles weer tot behapbare
proporties. Ik heb het niet zelf verzonnen, ik
kreeg het ook maar toegestuurd. Maar het is
leuk genoeg om te plaatsen in de
Pieterbuurster krant. (Cees Nanninga)

Wie
heeft
gemaakt?

deze

maquette

Op 9 december stond er een opmerkelijke oproep in de
Ommelander Courant van de Amsterdamse architect Hendrik
J. Parmentier. Hij had in het depot van de Menkemaborg een
maquette aangetroffen van het Dijksterhuis uit Pieterburen.
Volgens mondelinge overlevering is deze maquette gemaakt
tijdens de Tweede Wereldoorlog door een onderduiker.
Parmentier heeft in Pieterburen gewoond en daar is zijn fascinatie voor de verdwenen borg
ontstaan. Mensen die meer informatie hebben over de achtergrond van de maquette kunnen
met hem contact opnemen via mail Hendrik J. Parmentier of telefoon (06) 2843 0645.
Tijdens het lezen van het artikel dacht ik 'wanneer heb ik toch
zoiets eerder gezien?'. Dat bleek best een tijd terug. Om
precies te zijn, dat was op 24 september 2017, tijdens de
Tocht om de Noord. De wandeltocht had als thema De
Kerstvloed van 1717 en liep door Pieterburen. De wandelaars
werden in ons dorp onthaald door beeld, zang, muziek en
door drie historische figuren in kostuums (rollen van Siemon
Niehof, Rienk Dijkstra en Chris Baarveld). Ter verlevendiging
van het verhaal was er ook een maquette van het Dijksterhuis
geplaatst. Niet buitendijks maar gewoon in het veld aan het Dijksterpad in Pieterburen (zie foto).
Ook hier de vraag: Wie heeft deze maquette gemaakt? En waar is deze maquette nu?
Antwoord hierop kun je sturen naar de redactie.
Op het hek van de borg was overigens in 1791 door zijn bewoner een bord bevestigd, met de
volgende tekst: "Moge dit huis blijven bestaan zo lang als een mier doet over het leegdrinken
van de zee en een schildpad om de aarde rond te kruipen". Helaas heeft het de sloop in 1903
niet kunnen voorkomen. Alleen de stenen toegangspalen zijn bewaard gebleven (huidige entree
van de Menkemaborg) en op locatie is de oude gracht een zichtbaar overblijfsel. Wij zullen het
in onze tijd verder moeten doen met foto's, schilderijen en twee maquetten. (Annelies Borchert)

Ik ben Kaatje Kip
Laatst hoorde ik van iemand dat ik al tamelijk beroemd ben in
het dorp. Een beetje raar natuurlijk, want ik doe niks
bijzonders. Ik loop door de tuin, op zoek naar lekkere hapjes.
Vooral als mijn bazinnen in de tuin bezig zijn, is het voor mij
zaak om daar bovenop te zitten. Dan heb ik namelijk veel
kans dat er wormen boven komen, een hapje dat mij het
liefste is.
Dit jaar was het trouwens een goed wormenjaar, omdat het
niet zo droog was. Bij droogte verdwijnen de wormen dieper in
de grond en krijg ik ze niet te zien als de dames in de grond
bezig zijn. Naast het rondwandelen in onze eigen tuin, ben ik
ook in gesprek met mijn hokgenoten.

Eenzelfde bruine kip als ik, ik noem haar maar mijn zuster, heet Kuifje. Ik heet officieel Bobby,
naar de hond van de stripfiguur Kuifje. Mijn zuster had namelijk een hele rare kam toen wij hier
kwamen en daarom noemden de dames haar Kuifje. En zo moest ik dus wel bijna automatisch
Bobby heten. Maar ik heb geen bezwaar tegen Kaatje Kip, dat klinkt heel universeel.
We komen uit een legbatterij, en daar gaat het er heel anders aan toe dan hier. Heel veel
kippen, dus heel veel lawaai, en er valt niks te scharrelen in de tuin. Maar wij konden na
anderhalf jaar eieren leggen het hok verlaten en werden eerst opgevangen bij mensen die ons
een beetje opgekalefaterd hebben. Want je ziet er na anderhalf jaar legbatterij niet uit, je moet
helemaal opnieuw beginnen. Zo voelde ik dat tenminste. Je weet helemaal niet wat scharrelen
in de tuin is.
Toen wij met z’n tweeën hier kwamen in 2018 waren hier al vier kippen. Twee elegante Friese
hoenen, een grote Barnevelder die speelt dat ze de baas is, en nog een klein kipje. Dat hebben
we maar kort meegemaakt, want ze ging al snel hemelen.
We zijn dus met z’n vijven, maar ik ben de enige die op stap gaat. Bijna elke dag ga ik over de
schutting, op zoek naar lekkere hapjes bij de buren. Je weet nooit wat je tegenkomt. Maar
buiten dat vind ik het gewoon leuk om te zien wat er nog meer is op de wereld. Waarom ik de
enige ben die dat doet, weet ik ook niet. Ik heb dat gewoon in me. Ik weet heel goed waar ik
thuis hoor, en waar ik ’s nachts veilig kan slapen, maar die uitstapjes vind ik spannend. En ook
leerzaam. Je komt katten tegen die geen kippen gewend zijn, je komt honden tegen die denken
dat jij de vijand bent. Dat is zo mogelijk nog erger dan katten, vooral als ze groot zijn. Dat kan
me niet tegenhouden, je moet wat durven in je leven. Wat ook leuk is om te zien is hoe andere
kippen leven, waar zij de nacht doorbrengen. Ik weet wel dat kippen eigenlijk vogels zijn en dus
de nacht in de boom kunnen doorbrengen, maar ik vind een nachthok toch veiliger.
Zo ziet mijn leven er nu dus uit. Overdag kan ik ontspannen door de tuin wandelen, want als er
gevaar dreigt zit ik onmiddellijk onder een struik. Dat wil ik niet meemaken, een aanval door een
buizerd. En als ik na al dat geklets met m’n hokgenoten onrustig word, verdwijn ik over de heg,
even op zoek naar andere, nieuwe dingen. Ik kan het elke kip aanraden. En om eerlijk te zijn:
echt enge dingen heb ik nog niet meegemaakt. (Catrien Seite)

Hernieuwde kennismaking met ...
Helaas deze krant geen bijdrage ontvangen. Terwijl er vast nog veel te delen is.
Oproep 'Huizenestafette': Wie is de volgende die meedoet met de (hernieuwde)
kennismaking? Wij plaatsen graag ook jouw verhaal met 'n foto van huis/bewoners.

Graafwerkzaamheden
Hoofdstraat
In december lag de Hoofdstraat weer eens open. Dit
keer werden er graafwerkzaamheden verricht ten behoeve
van het netwerk van Ziggo. Het bedrijf MVDD Kabels en
Leidingen B.V. legt nieuwe glasvezel kabels naar de mast, die
ter hoogte van Hoofdstraat 50 staat. Het werk moet nog
worden afgerond en wordt na de jaarwisseling weer opgepakt.
(Annelies Borchert)

Thuis (11)
Als ik de gordijnen opentrek kom ik even in een sprookjeswereld terecht. Het land is bedekt met
een dun laagje zilver. De zon schijnt er overheen en laat alles prachtig glinsteren. De
gedroomde kerstkaart. Elke tak aan de boom en elk blad op de grond heeft zo’n zilver randje.
Het weer brengt zijn eigen kerstversiering aan. Een vlucht ganzen cirkelt over het veld op zoek
naar naar een plek om te eten. Maar de voorste leidende gans keurt het niet goed en dus
vliegen ze al gakkend verder. De V van vrede verschijnt aan de horizon en er volgen er nog
meer. Als ze verdwenen zijn komt een reiger de boel verkennen, maar ook die vindt niets van
zijn gading en vliegt met langzame brede vleugelslag verder.
Intussen is het rood van de zon verdwenen en straalt hij volop, gadegeslagen door de volle
maan die nog geen zin heeft om te verdwijnen. Nu het kouder wordt vindt het ‘fly-in restaurant’
naast ons huis gretig aftrek. De kepen hebben de rol van de mussen overgenomen en laten zich
al etend goed bekijken. Ook de mezen doen hun best, al zijn ze wel op hun hoede voor deze
kepen. Een hele groep turkse tortels bestormen ineens de voedersilo en verjagen al het kleine
spul. Ze zijn echter snel klaar want evenwicht houden op zo’n klein randje valt niet mee. Het is
een gefladder van jewelste. Plotseling komt ook een specht even langs. Als we goed kijken zien
we dat hij een vreemde snavel heeft. Hij is helemaal vergroeid, beetje te hard op de bomen
getimmerd zeker of de eierschaal was te hard. Hoe moet die ooit zijn voedsel vinden of een nest
bouwen? Ook de sperwer komt regelmatig het ‘fly-in restaurant’ bezoeken. De
andere vogelgasten vliegen dan alle kanten op, zelfs regelmatig tegen het raam. Zo’n ‘vliegend
buffet’ heeft een grote aantrekkingskracht op deze prachtige vogel. En dat hij mooi is kunnen we
goed zien als hij vlak voor ons raam voorbij komt fladderen en dan in de boom gaat zitten. De
andere vogels zitten intussen in de struiken te loeren of hij al weggaat. Als de rust is
weergekeerd komt de buurkat even kijken of hij ook op het voederhuisje kan. Hij valt er meteen
weer af, het is toch niet zo handig voor een kat. Achterom kijkend loopt hij haastig de tuin weer
uit.
Ondertussen komt er bewolking aan de horizon. Een lage band met donkere wolken en met een
beetje verbeelding lijken het net bergen. Als de zon er op schijnt lijkt het net of de bergen bedekt
zijn met een laagje sneeuw. Wij hoeven niet in quarantaine zoals in Oostenrijk, wij hebben ons
eigen berglandschap vlakbij huis. Zo is thuisblijven niet erg. Voor 2022 wens ik iedereen thuis,
veel kijkplezier. (Hennie de Gans-Wiggermans)

Inleveren kopij
S.v.p. vóór maandag 23 januari
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.

