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Goedemorgen {{voornaam}}
De laatste krant voor de zomervakantie. Wij gaan er even
tussenuit. Maar hopelijk blijven jullie bijdragen insturen.
Naast de dorpsnieuwtjes is er ook zeker plek voor
spannende vakantieverhalen en mooi vakantiefoto's. Noord
heeft overigens pas laat zomervakantie, van 16 juli tot en
met 28 augustus (daarbinnen bouwvak 1 - 19 augustus).
Bij deze willen wij graag alle dorpsbewoners bedanken die
het afgelopen jaar iets ter publicatie hebben ingezonden.
Bijzondere verhalen, leuke nieuwtjes, mooie kunst en
activteiten om te doen en te beleven. Zonder deze
verschillende bijdragen bloedt een dorpskrant snel dood.
Gezien al deze bijzondere inzendingen heeft Pieterburen
niet voor niets een imago van een creatief dorp waar altijd
wel wat speelt en waar altijd veel te doen is.
En dat willen we toch laten weten, nietwaar? Daarom deze
oproep: ga naar de diek en kiek, klim in de pen en schrijf,
pak de penseel en schilder of maak je eigen blog. Vergeet
dan niet om jouw creatie naar de krant te sturen, via de knop
links onderaan. Dan zorgen wij voor de rest.
In deze krant tref je bijdragen aan van Annette, Chris, Ko,
Maja, Hennie, Catrien en Annelies. Aan het einde van de
zomervakantie, op maandag 22 augustus, is de volgende
kopijsluiting. Fijne zomertijd en tot september!
Redactie: Annelies Borchert en Catrien Seite

ZONDAG
12 juni 14.30-17u.
Open Podium
--MAANDAG
13+27 juni 10u. Koffietijd
--DINSDAG
21 juni 12u. Warm eten
wekelijks 19.30u.
Medical yoga
--WOENSDAG
8 juni 18u. Zomer BBQ
29 juni 19.30u.
Film: James Bond
--DONDERDAG
wekelijks 9u. Waddenwichter
--VRIJDAG
24 juni 16.30u.
Dorpsborrel
ZOMERSTOP
1 juli tot 1 september

Pieterburen krijgt snel glasvezel!

De kogel is door de kerk. DELTA legt ook in de 48 kleine(re)
kernen van de gemeente Het Hogeland een snel
glasvezelnetwerk aan. Inwoners van de kleine(re) kernen
krijgen daarbij een maand extra de tijd om zich nog aan te
melden voor deze gratis glasvezelaansluiting. Doen zij dit voor
11 juni, dan hoeven zij niet € 650 aanleg- en aansluitkosten te
betalen. Bij latere aanmelding gelden deze kosten wel.
Clubactie Pieterburen ook verlengd tot en met 11 juni
De clubactie voor de speeltuin is evenals de aanmeldingstijd
verlengd tot 11 juni. Woon je in de buurt van Pieterburen en
ga je voor glasvezel van DELTA? Dan kun je nog steeds bij de providers DELTA en Caiway
meedoen met de Clubactie Pieterburen. De actie houdt in, dat je persoonlijk op je inschrijving €
25 terug ontvangt en dat de provider voor iedere nieuwe deelnemer € 50 doneert aan
Dorpsbelangen voor een nieuw speeltoestel in de speeltuin. Maak bij aanmelding via de
clubactie s.v.p. gebruik van de website van het Dorpshuis, waar meer informatie over de actie
vermeld staat, met actieknoppen en QR codes van de providers om je aan te melden.

Hernieuwde kennismaking met ...
Hoofdstraat 98
De kennismaking met Maja van der Putten
(1944) en haar man Ko Janssen (1952) is
overrompelend. Niet dat ze druk zijn, maar
bij vraag één is er al zoveel te vertellen.
Als ik eenmaal thuis ben ontdek ik pas dat ik
de hamvraag niet eens gesteld heb.
Namelijk: hoe kwamen jullie in de
Hoofdstraat 98 Pieterburen terecht?

Dat kwam pas toen Maja’s gezondheid achteruitging en Ko gepensioneerd werd. De kinderen
en kleinkinderen woonden al in de provincie en in Stad en beiden zijn dol op de Wadden en
Schiermonnikoog. Genoeg redenen om naar Pieterburen te komen.
Maja, die haar opleiding versierende en monumentale vormgeving deed bij Minerva in
Groningen, heeft nu haar atelier op de plek in huis waar ooit een winkel was. De zon schijnt
naar binnen op een tekening van haar. Zij is met een project bezig dat de geschiedenis van
Roodkapje en de Wolf weergeeft. Maar dan gezien door de ogen van Maja. Ook dat is een
overrompelende ervaring en misschien wordt dit iets waar straks meer mensen van kunnen
genieten. Zij wil namelijk dat haar versie van het verhaal een verjaardagskalender wordt. Maja is
altijd met kunst bezig gebleven in haar werkzame leven, ook als docent en consulent beeldende
vorming. Maar altijd in Groningen of Drenthe.
Ko begon een studie wis- en natuurkunde in Utrecht waar hij in die tijd woonde, maar maakte
die niet af. Daarna deed hij de Sociale Academie, maar toen hij dat had afgerond, vond hij dat
toch niet de juiste keuze. Via uitzendwerk kwam hij in 1989 bij het KNMI terecht, en daar kon hij
een interne opleiding volgen. Daardoor kon hij op vliegvelden werken, waar hij de
weersverwachting voor het vliegen moest maken. ‘Ik heb op Schiphol gewerkt en in Rotterdam,
en ik woonde in die tijd onder andere in Delft. Op zeker moment was er een vacature in ZuidLimburg en daar heb ik op gereageerd.’ Zo kwam hij op Maastricht-Aachen Airport terecht.
Hij kon cursussen in ICT volgen en toen hij bij het KNMI ontslagen werd, zocht hij werk waarbij
zijn kennis van het weer goed van pas kwam. ‘Dat werk kon ik vanuit huis doen, via internet. Die
combinatie kwam toen op.’
Op het moment dat hij met pensioen ging, besloot hij naar de Muziekschool te gaan. ‘Ik had
altijd wel iets met muziek, maar had er nooit tijd voor want ik werkte in continudiensten. Nu
speel ik basgitaar in twee bandjes. Nederlandse liedjes van vroeger in verzorgingstehuizen, en
met de andere band blues en rock. Ook in het Dorpshuis. Daar komt van alles, echt fantastisch.’
Maja vertelt hoe Ko en zij elkaar leerden kennen. ‘Ik wilde op een bepaald moment naar Spanje
verhuizen. Ik was al aan het zoeken en wilde graag nog Extramadura bezoeken. Ik was alleen
en zocht een reisgenoot via Marktplaats.’ Ko had al een vakantie gepland; zijn vriendin, met wie
hij 23 jaar samenwoonde, was overleden en hij zocht iemand die ook naar Spanje wilde. Hij
reageerde op de advertentie van Maja. ‘We spraken af bij het Kröller-Müller museum, omdat dat
ongeveer halverwege was waar we woonden. We bleven praten, uiteindelijk werden we uit het
restaurant gezet.’
Lang verhaal kort: Maja ging naar Brunssum om te kijken waar Ko woonde. ‘Ik voelde me daar
zo welkom. We wilden alleen samen naar Spanje, het ging helemaal niet om de relatie. Maar
toen we terugkwamen zijn we toch gaan zoeken naar een huis om samen te wonen.’ Ze vonden
een appartement in een boerderij in Eckelrade. ‘Daar zijn we ook getrouwd. We hebben drie
dagen feest gehad met mensen uit het hele land. We hadden overal huizen gehuurd om ze te
laten slapen. We moesten wel drie weken bijkomen.’
Nu is Maja, naast Roodkapje en de Wolf, ook bezig met het samenstellen van een boek van
door haar ontwikkeld lesmateriaal op het gebied van beeldende vorming (tekenen en
handvaardigheid) op de basisschool. Het biedt een doorlopende ontwikkeling van vaardigheden
en technieken van groep 1 tot en met groep 8. De gedane opdrachten per klas worden
vastgelegd in een beeldmap en die reist met de klas mee van jaar tot jaar.
(Maja van der Putten en Ko Janssen/Catrien Seite)
Hieronder staat een van de tekeningen van Maja afgebeeld, met als titel 'Schiermonnikoog'.

Oproep 'Huizenestafette': Wie is de volgende die meedoet met de (hernieuwde)
kennismaking? Wij plaatsen graag ook jouw verhaal met 'n foto van huis/bewoners.

Zomer BBQ, 8 juni

Op woensdag 8 juni organiseert het dorpshuis de jaarlijkse
zomerbarbecue. Vaste BBQ-kok is Hans Barends. Met zijn
secondanten tovert hij de heerlijkste vleesgerechten. Vis en
vega kan natuurlijk ook. S.v.p. aanmelden voor maandag 6
juni, via de mail, of bel met Rita Vegter T(06) 2956 0343.
Eventuele dieetwensen graag van te voren aangeven.
ZomerBBQ, woensdag 8 juni, 17.30-20.30 uur, Dorpshuis

Petruskerk, 11 en 12 juni
In de Petruskerk en Domies Toen worden op zaterdag 11 juni
en zondag 12 juni specifieke activiteiten georganiseerd: een
lezing, rondleiding, vogelconcert en orgelbespeling.
Allemaal ter ere van de Speciale Open Monumentendag van
het Grootste Museum van Nederland. Hieronder staat het
volledige programma.
Zaterdag 11 juni
13.00 uur: Lezing “Rouwborden in de kerk en de Groninger Landadel”,
door Ira Diakonoff, Petruskerk
14.00 uur: Rondleiding Bijbelse planten in Domies Toen
15.00 uur: Vogelconcert, Petruskerk
Composities van Henk Doeke Odinga. Met solistische medewerking van Jan-Jacob Mooij op
hobo, Joost van Rheeden op klarinet, Marlon Valk op altsaxofoon, Fardau van der Woude zang
en Henk Doede Odinga op piano.
Zondag 12 juni
13.00 uur: Lezing “Rouwborden in de kerk en de Groninger Landadel”,
door Ira Diakonoff, Petruskerk
14.00 uur: Rondleiding Bijbelse planten in Domies Toen
15.00 uur: Orgelbespeling Petruskerk
Sinds 3 juli 2017 vormt de Petruskerk in Pieterburen met 15 andere kerken en synagogen het
Grootste Museum van Nederland. Hierin doen ook de Groninger kerken van Krewerd,
Middelstum en Midwolde mee. Het is een initiatief van Museum Catharijneconvent in Utrecht en
in Groningen de Stichting Oud Groninger Kerken.

Open Podium Pieterburen, 12 juni

Ben je een podiumdier? Leef je hier uit! Ben je een beginner?
Hier kan een mooie carrière van start gaan! En dat allemaal
bij het Open Podium in het Dorpshuis van Pieterburen.
Iedereen is welkom om muziek te maken, te zingen, te
dansen, vertellen, alleen of samen met band o.l.v. de bekende
saxofonist Leopold Wijdeveld uit Uithuizen. Natuurlijk ben je
ook van harte welkom als je alleen wilt kijken en luisteren.
Van tevoren aanmelden is niet nodig. Meld je bij de bar en
alles komt goed. (Chris Baarveld)
Open Podium, zondag 12 juni, 14.30-17 uur, Dorpshuis

Molen 'De Vier Winden', 12 juni
Groningen is de 'pelprovincie' van Nederland. Daarom, en
vanwege het 50-jarig bestaan van het Gilde van Vrijwillige
Molenaars, wordt op 12 juni extra aandacht besteed aan het
pellen van gerst tot gort. Koren- en pelmolen 'De Vier Winden'
in Pieterburen is op deze zondag geopend van 10 - 17 uur.
Een prachtige gelegenheid om de molen te bezoeken en kennis te maken met dit oude
ambacht. Bezoekers krijgen uitleg over hoe dit vroeger ging en welke werktuigen ervoor nodig
waren.
Ook op 26 juni is de molen weer geopend van 10 - 17 uur. Bij voldoende wind zal de molen
draaien en zijn er rondleidingen voor de bezoekers. (Groninger Landschap, Team Waddenkust)

Domies Toen, 18 en 19 juni

Kinderworkshop Tekenen in Toen, op zaterdag 18 juni en
zondag 19 juni, aanvang 15 uur.
Tijdens de landelijke open tuinen estafette van Groei & Bloei
worden in de tuin kinderworkshops gegeven door Anja
Lofvers, voor kinderen van 7 t/m 12 jaar.
Kijk voor meer informatie op de website van domies toen

Dorpsborrel, 24 juni

De laatste vrijdag van juni organiseert het Dorpshuis een
'dorpsborrel'. Nog een laatste keer bijeen voor de zomerstop.
Iedereen is, na de sociaal wat schrale tijden, van harte
welkom! Bij mooi weer zitten we lekker buiten.
Dorpsborrel, vrijdag 24 juni, 16.30 - 18.30 uur, Dorpshuis

Filmavond, 29 juni

In No Time To Die is Daniel Craig voor de vijfde en laatste
keer te zien als James Bond. In de film neemt 007 het op
tegen een maniak die de wereld bedreigt met een virus. Nadat
Bond de misdaadorganisatie Spectre ontmantelde, geniet hij
van een welverdiend pensioen op Jamaica. Zijn Amerikaanse
collega Felix Leitner neemt contact met hem op en helaas níet
om gezellig een baco’tje te drinken in de zon. Leitner heeft
hulp nodig bij de zoektocht naar een ontvoerde
wetenschapper. Aanvankelijk heeft de missie weinig om het
lijf, totdat er een schimmige nieuwe schurk opduikt: de
levensgevaarlijke Safin. De film blijft spannend tot het einde.
Filmpremière van de laatste James Bond film in Noord Groningen. De cast bestaat, naast
Daniel Graig, onder meer uit Rami Malek, Léa Seydoux en Lashana Lynch.
Film No Time To Die, woensdag 29 juni, 19.30 uur, Dorpshuis Pieterburen
Entree € 6, t/m 18 jaar € 3, zaal geopend vanaf 19.15 uur

Thuis (16)
Als ik de tuin in kijk zie ik ineens een vreemde vogel rond scharrelen. Wat doet die hier nou? Hij
komt naar het raam en kijkt brutaal naar binnen. Als ik naar hem toeloop keert hij om en stapt
statig de tuin weer in. Hij keert om en kijkt op afstand naar mij. Het is een pauw, die ontbrak nog
aan mijn vogellijstje van het Avi Fauna.
Na informeren blijkt hij van één van de buren te zijn. Hij laat zich niet vangen en voelt zich in
onze tuin op zijn gemak. Als we op het terras zitten komt hij op veilige afstand gezellig bij ons
zitten. Hij vreet van het kleefkruid, strekt zijn nek in rukjes omhoog en kijkt om zich heen. Ineens
posteert hij zich op de composthoop als een koning op zijn troon. De volgende ochtend worden
we gewekt door zijn geluid. Boven op de schuur schreeuwt hij een keer of zes en is dan weer
stil. De wekker wijst op dat moment zes uur aan. Een pauw die kan klokkijken? We kijken het
nog een dagje aan, maar de volgende ochtend geeft hij weer een keer of zes een schreeuw
vanaf het dak. Dat moet hij toch niet voor de gewoonte houden. Zes uur is toch wel wat vroeg.
Opeens is hij verdwenen. Hij is naar (functie) elders vertrokken. In de verte laat hij zich nog wel
horen. Gelukkig zijn er nog heel veel vogeltjes die een mooier geluid maken en hun zang laten
horen. De zwartkop, winterkoning en vooral de merel zijn goed op dreef en zingen tegen elkaar
in. Ook de roodborst en de vink geven acte de précense. De zanglijster doet zijn best om als
een nachtegaal te zingen. Plotseling hoor ik een koekoek al roepend langsvliegen. Deze moet
echt in de leer bij de pauw, want van klokkijken heeft hij geen kaas gegeten. Hij koekoekt zo
maar in het wilde weg, daar kan je de klok niet op gelijk zetten. De pimpelmeesjes zijn
ondertussen heel druk bezig met voedsel verzamelen voor hun kroost. Ze vliegen het nestkastje
in en uit. De koolmezen zijn alweer verhuisd, het nestkastje beviel zeker niet. Ineens zitter er
allemaal huis- en ringmussen op de voederkorf en de duiven en ekster weten het ook nog
steeds te vinden.
Voor op het land zijn de schapen al heel snel verdwenen, want er moet geploegd worden. Het
land veranderd in een week van kleur van groen naar geel en bruin. Tijdens het ploegen zijn er
heuse zandstormen waar te nemen. Meeuwen vliegen er luid schreeuwend omheen in de hoop
wat van hun gading te vinden. Als de ploeg stilstaat rusten ook zij uit op de akker. De kiekendief
komt dagelijks langsscheren op zoek naar muizen, maar door al dat geploeg moet hij zijn
biotoop wel verleggen. De muizen hebben eieren voor hun geld gekozen en ook jonge vogels
zijn verdwenen. Elk jaar is het weer verrassend wat er nu voor de deur komt. Het grasland
ernaast is na jaren ineens weg en nu staan er aardappels. De hazen springen over de
greppeltjes en bergjes en ook de eenden gaan heuveltje op en heuveltje af. Tot één woerd het
zat is en zich lekker in het zonnetje installeert boven op een bergje. Al dat gejaag achter die
vrouwtjeseenden aan is knap vermoeiend. Even een time-out in de bergen.
Intussen bloeit er van alles. De meidoorn, clematis en de sering houden een wedstrijd wie de
meeste bloemen heeft en het lekkerst ruikt. De geur ervan is bedwelmend, maar lokt wel veel
insecten. De kikkerbloemen zijn op hun hoogtepunt. In de sloot is het kikkerconcert daarom al
begonnen en met al dit lentegeweld kan de zon echt niet achterblijven. Na een aantal koude
dagen met veel wind schijnt zij nu volop. Een buitje regen zou wel heel welkom zijn op het land
en in de tuin. Maar dan graag als het even kan, het liefst ’s nachts. Buitenshuis zijn is heerlijk al
wil de wind soms nog wel eens spelbreker zijn. Maar kan ook lekker verkoelend zijn. Al met al
gaan we zo thuis mooi de zomer in.
Ps. Of de pimpelmeesjes het nest verlaten en wat er op het land voor verschijnt zal men zelf
moeten raden of zien, want deze krant en daarmee deze column gaan op zomerreces. Een
mooie zomer toegewenst! (Hennie de Gans-Wiggermans)

Inleveren kopij
S.v.p. vóór maandag 22 augustus 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.

