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Hallo {{voornaam}}
Juni heeft zijn naam van zomermaand waargemaakt. Het
zonnetje scheen uitbundig en de temperatuur was overdag
aangenaam warm. Echt terrassenweer, zoals dat heet.
Laten we hopen dat dit een goede voorbode is voor wat er
tijdens de hooi- en oogstmaanden van juli en augustus gaat
komen. Helemaal omdat de noordelingen al vroeg vakantie
hebben. De schoolvakantie start op 10 juli en de bouwvak
begint op 24 juli.
Deze krant zijn er bijdragen ingezonden van Astrid, Miranda
en Jan, Hennie, Rita, Catrien en Annelies. Hierna houden
we even pauze tot eind augustus. Vriendelijk verzoek om
nieuwe kopij voor de krant in te sturen via de knop links
onderaan de krant. De rechterknop is voor het aanmelden
van nieuwe lezers. We zijn inmiddels al het magische getal
van 180 abonnees voorbijgestreefd. Op naar de 200!
Redactie: Annelies Borchert en Catrien Seite

ma.12+26juli, 9+23aug.
10u. KOFFIETIJD
koffie en wat lekkers erbij
--di. 20juli+17aug.
12u. WARM ETEN
2-gangen lunch €8
hier aanmelden

--wo. 14juli, 18u. BBQ
vis, vlees en vega €10
hier aanmelden voor 12juli
--wo. 11aug, 18u. EETKAMER
3-gangen menu €10
hier aanmelden voor 9aug.

Hernieuwde kennismaking met Pieterbuursters
Wiebenerweg 1
Voor de omwonenden zijn de lammetjes die in het voorjaar
naar buiten komen een waar feest. Maar dat is meestal ook de
tijd waarin alles tegelijk komt: de suikerbieten, de aardappelen
en dan ook nog het lammeren van de schapen. ‘Dat is een
beetje een uit de hand gelopen hobby’, aldus Jan Schutter, die
samen met Miranda en hun kinderen Björn en Anouck aan de
Wiebenerweg wonen. ‘De lammeren blijven twee tot drie
weken binnen, dan pas gaan ze naar buiten.
Dus als andere mensen er van gaan genieten, hebben wij al heel veel werk achter de rug.’
Jan is daar ook geboren, Miranda komt uit Westernieland. Ze ontmoetten elkaar op de
voetbalclub, in die tijd een bloeiende vereniging. Het voetbalveld van beide dorpen was daar
waar nu de Pluktuin en de Speeltuin zijn. Miranda: ‘Er waren heel veel teams, bijna iedereen zat
op voetbal. Er was toen ook al vrouwenvoetbal. Maar je kon ook naar badminton en
gymnastiek.’ Als er wedstrijden waren op zaterdag kwam de oudere garde langs om een praatje
te maken. Maar ongeveer vanaf 1995 liep het aantal deelnemers aan het voetballen terug. Björn
ging in Groningen voetballen. ‘Wij gingen steeds op en neer naar Groningen. Die teruggang was
overal, niet alleen in Westernieland en Pieterburen. Ik denk dat het samenhing met de opkomst
van het internet,’ zegt Jan.
Op de foto staan Miranda en Jan onder een steen met het opschrift Andries Heeres Heerd.
Maar dat is geen familie van Jan. ‘Mijn opa heeft deze boerderij gekocht, toen was het nog een
kop-hals-rompboerderij. Wij moesten op een gegeven moment beslissen of we het
woongedeelte gingen verbouwen of dat we een nieuw huis lieten zetten. Dat laatste bleek toch
voordeliger te zijn.’ Nu staan alleen de schuren van de oorspronkelijke boerderij er nog. Ook
daar moet op enig moment een beslissing over genomen worden. De opvolging van de
boerderij hebben Jan en Miranda altijd gezien als een keus van de kinderen zelf. Jan zegt dat zij
‘een kleine boer’ zijn. Dat betekent dat ze altijd land bijhuren. De trend is nu dat de grote boeren
al het land opkopen, dus je weet niet of er nog plaats blijft voor de ‘kleine boeren’. Het hele
boerenbedrijf is aan een verandering onderhevig. ‘De regels veranderen voortdurend. Het is niet
erg dat we aan veel eisen moeten voldoen, maar de regels worden steeds aangescherpt. Alle
schuld wordt bij de boeren neergelegd, en dat kan natuurlijk niet.’
Miranda werkte in de thuiszorg en in Winsum bij De Hoven. Maar met haar vriendin Linda uit
Westernieland, die ook in de zorg werkte, had ze het er wel eens over om samen een bed and
breakfast te beginnen. Toen ze zag dat de B&B Het Dorpslogemen boven het Dorpshuis te huur
was, zijn ze meteen gaan informeren. Nu runnen ze de B&B drie jaar. Corona heeft natuurlijk
veel invloed gehad op het runnen van de B&B. Ineens stond alles stil. Maar nu komt alles weer
op gang en zo moet ze tijdens het gesprek ineens even op de fiets naar de B&B om gasten te
ontvangen. ‘Het ontbijt is natuurlijk ons visitekaartje. Daan had speciaal broodjes voor ons
gebakken en de gasten vonden het heel leuk en plaatsten het meteen of Facebook.´ Dat zijn de
leuke dingen, plus het contact met de gasten, die allemaal hun eigen verhaal hebben. Soms
hebben ze ook last van mensen die via Booking.com een kamer boeken en dan niet komen.
‘Dat zijn bijvoorbeeld Oekraïners die dan aan de grens een adres kunnen laten zien. Als ze
eenmaal in het land zijn, annuleren ze de kamer.’ Vervelend, maar het hoort erbij.
Het werk voor de B&B is dus net zo internationaal als het werk met de pootaardappels, die de
hele wereld overgaan. ‘Laatst stond hier een grote vrachtwagen uit Oezbekistan die zelf de
aardappels kwamen halen. Dat was voor hen de goedkoopste manier. Of de aardappels gaan
met de boot naar Brazilië. Als het moet, help ik ook op de boerderij. Ik zorg voor de koffie en het
eten,’ aldus Miranda. ‘Toen ze laatst zo druk bezig waren dat ze niet thuis konden komen om te
eten, ben ik met de pan met stamppot naar het land gegaan.’ Want de schapen met hun
lammeren zijn leuk om te zien voor andere mensen, het geld wordt verdiend met de
aardappelen, de suikerbieten en het graan. De schapen staan inmiddels weer op de dijk, en van
de lammeren blijft ongeveer 20% over. De rest gaat naar een handelaar. ‘Mijn vader had
vroeger een kampje met ongeveer 15 schapen. Andere boeren hadden ruimte over op de
dijken,’ zegt Jan. Zo is het gekomen dat er steeds meer schapen kwamen.
(Jan en Miranda Schutter)
Oproep 'Huizenestafette': Wie is de volgende die meedoet met de (hernieuwde)
kennismaking? Wij plaatsen graag ook jouw verhaal met 'n foto van huis/bewoners.

Lieve dorpsbewoners
Wat fijn dat er weer een dorpskrant is! Ik geniet elke keer van de stukjes. Dit keer lachen om die
gekke Cees Weidinger en geïnspireerd raken door Hennie de Gans, want wat is onze natuur
mooi.
Daardoor dacht ik vooruit ik klim ook es in de pen, maar waarover zal ik dan schrijven?
Naast dat ik zangeres ben (sinds de corona werkloos) zit ik helemaal verstopt in de fotografie en
nu de natuur zo druk is trekt dat enorm aan me en ga ik vaak op pad op zoek naar moois. Of het
nu Domies Toen is met haar mooie stinsen planten of naar Drenthe naar een mooie botanische
tuin vol met bamboe en Wisteria’s of naar de Borg in Ezinge waar de Fluitenkruid het stokje
overneemt van de bloeiende fruitbomen. Ik geniet en mijn camera’s ook. Deze maand had ik
vaak mijn hoogzwangere vriendin mee als fotomodel, de uren vlogen om (zie foto rechts).

Tja en dan verras ik mijn hubby met een bestelling bamboes van 4 á 5 meter hoog, want laten
we eerlijk wezen, het klimaat verandert, de tropische buien volgen elkaar op en zo ook de
hittegolven, dus ik durf het wel aan. Mijn hubby Wim Finkers helemaal in shock en ik ook want
de verkoper bracht de joekels van planten overhangend op een aanhangkarretje en kon zelf niet
meehelpen, hij was door z’n rug gegaan. Dus ’s avonds laat hebben wij deze tropische juwelen
naar achteren gesleept en nog met liefde nat gesproeid. De volgende dag in de grond gezet. Ik
heb moeten beloven dat ik nooit meer grote bamboes bestel. Ok, maar ik kan het echt niet
helpen, er komt nog wel een eucalyptusboom aan, eentje die heel lekker geurt.
Portretfotografie doe ik ook aan. Als ik een opdracht heb, dan moeten vooral mijn honden er
eerst aan geloven, want zij staan altijd model en echt ze staan te dringen wie het eerst mag van
het vrouwtje. We hebben vier IJslandse Honden en zelfs het oudje kijkt heel boos als ik haar
zou durven overslaan. En ja weer bamboe, een groot bamboescherm, dit keer gekocht bij de
bamboe man uit Kloosterburen, wordt een nieuwe foto achtergrond. En HKH Freyja II, Miss
Bera, Bambi Skaga en Twirre Twittertje nemen plaats op de tafel, die ik daarvoor speciaal inricht
(zie foto links).
De dagen erop vinden ze nog steeds dat het HUN tafel is en gaan er lekker op liggen
slapen. Tot de volgende keer! (Astrid Ingrid Wevers)

Dorpsbarbecue op 14 juli
Op woensdag 14 juli vindt bij het Dorpshuis de jaarlijkse BBQ
plaats. We hopen dat heel veel dorpsbewoners en andere
bezoekers van het dorpshuis zich aanmelden. Eindelijk kan
het weer na een jaar pauze door de coronacrisis.
Er is vlees, vis en vega op de BBQ. Vriendelijk verzoek om je
deelname uiterlijk twee dagen van te voren aan te melden.
Per mail of bel Rita T442758 (Vrijwilligers Dorpshuis)

Speeltuin De Klimop
Er zijn in de speeltuin van het dorp nieuwe speeltoestellen
geplaatst. De firma Boerplay kwam ze op de laatste dag van
mei brengen: een nieuwe klimboog, een glijbaan, de dubbele
schommel, een wip, een evenwichtbalk en een duikelrek.
Kinderen hadden het al gauw ontdekt. Eerst even aftasten en
toen gingen ze los. Lekker actief buiten spelen. Goed voor de
motoriek en het geeft plezier!
De inspectie had vorig jaar verschillende staande toestellen afgekeurd, Deze moesten zo snel
mogelijk worden afgevoerd, waaronder het kasteel. Heel spijtig maar het houtwerk was te
gevaarlijk geworden. Dorpsbelangen Pieterburen heeft toen een project opgetuigd om de
speeltuin weer te kunnen aanvullen. Met inbreng van (kinderen van) de dorpsbewoners
zijn er toestellen uitgekozen en met een financiele bijdrage uit het dorpsbudget van de
Gemeente Het Hogeland is het nu gerealiseerd. Het ziet er weer piekfijn uit.
(Vrijwiligers Dorpsbelangen)

Thuis (6)
Ben je een paar dagen weg, is het hele landschap voor de deur veranderd. Geen schapen meer
maar zwarte grond. Er wordt gewerkt op het land en we zien dat er aardappelen op komen.
Mooi is dat elke keer weer. Elk jaar vragen we ons af wat er voor de deur gaat komen.
We hebben natuurlijk voorkeuren, maar daar kan een boer niet van leven. Aardappelen vind ik
persoonlijk heel mooi. Allereerst die mooie symmetrische rijen en dan dat groen wat er
doorheen probeert te komen. De groene planten en dan die prachtige velden met geurige
bloemen. Vooral als de zon over het land speelt is het een prachtig gezicht. Maar voordat dit
alles zo is moet er gemest, geploegd en geëgd worden. Dat hebben we niet gezien. Maar wel
het planten van de aardappels. Prachtig hoe snel dat gaat. Ik herinner me dat ik mijn vader hielp
met poten. Hij prikte een gat in de grond met een houten steel van een schep en ik mocht er
een aardappel ingooien. Dan grond er over en verder. We waren er een hele tijd zoet mee,
maar hadden wel voor het hele jaar aardappels uit eigen tuin.
De vogels rond het huis zijn op de duiven na wat stil. Ze zijn druk met hun nest en het voeden
van de jongen bezig. Soms vinden we een ei in de tuin. De eksters vliegen af en aan, ook zij
hebben een nest met jongen. De één z’n dood is de ander z’n brood. Maar wat zijn het
prachtige vogels met hun zwart-witte smoking aan. De tuinfluiter fluit zijn vlugge merelzang en
ook het winterkoninkje laat zijn hoge tonen en zijn prrrrt horen. De koekoek roept regelmatig,
niet om te vertellen hoe laat het is, maar zoekend naar een nest waarin ze haar ei kwijt kan.
Ook de reeën houden zich even stil, ze hebben jongen in deze tijd. Plots loopt er één met een
kalf over het grasland. Ze zijn er dus echt nog. Twee hazen zijn aan het hordelopen over
de aardappelheuveltjes op het veld. De wind tovert samen met de zon de mooiste
wolkenbeelden in de lucht. En al mogen en gaan we wat meer de deur uit. Thuis is nog genoeg
te zien en te beleven. (Hennie de Gans-Wiggermans)

Inleveren kopij
S.v.p. vóór maandag 23 augustus inleveren.
Mail het ons 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.

