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Goedemorgen {{voornaam}}
De lente was goed waarneembaar in april, met heel veel
zonnedagen. De bloesems kleurden de bomen roze en wit.
Dat schept verwachtingen voor de komende maand. Laten
we hopen dat we in mei opnieuw kunnen genieten van de
zon en graag wat minder wind erbij.
Vanwege de harde wind voer op 7 april de eerste veerdienst
van de Eemshaven naar Kristiansand zelfs vier uur later uit.
De reacties waren lovend. Drie maal per week is het
noorden van Groningen thans via deze veerboot verbonden
met Noorwegen. Of moeten we schrijven cruiseschip? Er
waren namelijk liefhebbers aan boord, die vier dagen alleen
maar heen en weer zijn gevaren, zonder voet aan land te
hebben gezet in Scandinavie. Dat heet een bijzondere
vierdaagse minicruise. Maar niet iedereen zal dat voor ogen
hebben als de ideale vakantiereis voor de meivakantie.
Op woensdag 4 mei vindt de Nationale Dodenherdenking
plaats. Onze gemeente herdenkt de Nederlandse
oorlogsslachtoffers op vijf verschillende plekken, waaronder
in Den Andel. De gedachten zullen die avond, bij velen van
ons, ook uitgaan naar het afschuwelijke leed en de trieste
verliezen in Oekraïne. De volgende dag vieren wij in
Nederland de bevrijding van onze agressor. Bevrijdingsdag,
onze 5 mei, is een dag die ieder land en alle burgers
gegund is. Laten wij deze dagen dit jaar extra onderstrepen
door allen de vlag uit te hangen in Pieterburen.
(Annelies Borchert)

ZONDAG
8 mei 14.30-17u. Open
Podium
--MAANDAG
2+16+30 mei 10u. Koffietijd
4+16 mei 19.30u.
Zingen op maandag
--DINSDAG
17 mei 12u. Warm eten
wekelijks 19.30u.
Medical yoga
--WOENSDAG
11 mei 18u. Eettafel
25 mei 19.30u.
Film: True Grit
--DONDERDAG
wekelijks 9u. Waddenwichter
wekelijks 19u. Biljartclub
--ZATERDAG
21 mei 20.15u.
Lang Leve de Familie

In deze krant bijdragen van Annette, Chris, Cor, Frank, Hennie, Marlies, Sandra, Wil, Catrien
en Annelies. Nieuwe kopij s.v.p. insturen via de knop links onderaan. Nieuwe lezers welkom via
de knop rechts onderaan. Redactie: Annelies Borchert en Catrien Seite

Snoeken in Pieterbuurster Maar

Frank Houtstra van Waddenhoes Gastenverblijven stuurde
ons deze foto toe. Gevist uit het water achter zijn B&B
tegenover het Zeehondencentrum. De redactie moest er even
voor gaan zitten. Wat een joekel van een snoek! Als de
zeehonden wisten dat er zulke grote vissen rondom hun
verblijf zwommen, dan zouden ze vast ontsnappen en gaan
jagen in de zoete wateren van onze maren...
Frank had al eerder voor een gast van hun B&B zo'n grote
snoek op de foto gezet. En een derde gast had vorig jaar in de
Pieterbuurster Maar een hele grote zeelt gevangen. Zeelten
zijn karperachtigen en komen vooral voor in wateren met veel
plantengroei en een zachte bodem. Zij eten bij voorkeur
slakjes, wormen en insectenlarven. Dit in tegenstelling tot de
snoeken, die vanaf 5 cm lengte al vissen eten. De hengelaars
hebben na de foto alle drie de vissen weer snel en levend in het water teruggezet. (Frank
Houtstra/Annelies Borchert)

Domies Toen 60 jaar

De zestigste verjaardag van Domies Toen werd feestelijk
geopend met een tentoonstelling over fritillaria’s. Waarom
fritillaria’s? Omdat het logo van Domies Toen een kievitsbloem
is, één van de leden van de fritillariafamilie. Om deze dag
extra bijzonder te maken waren Henk Helmantel en zoon
Jasper aanwezig om een en ander luister bij te zetten.
Jasper Helmantel is als zeventienjarige als stagiair begonnen
bij Domies Toen en ontwikkelde daar ook zijn liefde voor wilde
planten. Dat lichtte hij toe in een aanstekelijk verhaal.
Ondertussen was zijn vader Henk bezig met het maken van
een tekening van de kievitsbloem. Henk Helmantel vindt zelf
dat hij niet zo’n goeie tekenaar is, maar zijn liefde voor
botanische tuinen én wilde bloemen is groot en daarom deed
hij zeer zijn best. Die liefde is terug te zien in de tekening.
Hij schonk zijn werk aan Domies Toen en deze getekende
kievitsbloem zal verkocht worden op de veiling in Domies Toen op 18 juni. (Catrien Seite)
Frittilaria dubbelexpositie in Domies Toen en Petruskerk
U kunt deze dubbelexpositie nog tot maandag 6 juni bezoeken. Bloeiende fritillaria's en
informatiepanelen in de tuin van Domies Toen. Tentoonstelling van foto's, herbariumbladen en
meer fritillaria's in de Petruskerk. In samenwerking met de Botanische Tuin van de Universiteit
van Warschau en de Hortus van Leiden wordt tevens een aantal informatiepanelen over dit
bijzondere plantengeslacht getoond. Ook zijn er in Domies Toen, naast de al aanwezige
kievitsbloemen, extra fritillaria geplant. Verwacht geen massale bloei, wel mooie foto's en
juweeltjes van bloemen. Het bijzondere gidsje 'Fritillaria's ontdekken in Domies Toen', de
nieuwste uitgave van Domies Toen, is op 22 april gepresenteerd. (Annette Broekhuizen)

Paaseitjes zoeken
Na twee Corona-jaren kon het eindelijk weer
doorgaan: Paaseitjes zoeken op Tweede
Paasdag in de speeltuin.
De omstandigheden konden niet beter. Het
was heerlijk weer en bovendien had de
paashaas
geen
halve
maatregelen
genomen. Maar liefst tien kilo eieren liet hij
achter in de speeltuin voor de kinderen uit
het dorp en van de school. Ook werden er
twee chocoladehazen verstopt. Deze
hadden een extra goed plekje gekregen.
Na het nodige speurwerk vond Demi de ene
haas en nichtje en neefje Dolores en Pjotr
de andere. De kinderen genoten na met de
mandjes en broekzakken vol paaseieren en
de ouders onder het genot van koffie en
cake.
Al met al was het zeer geslaagd. Op naar
volgend jaar! (Sandra Ronde-van der Laan)

Zandsculptuur

Tijdens het Waddenfestival van het Groninger Landschap
(hieronder meer informatie) komt ook Sikke-Bart Frieling weer
een zandsculptuur bouwen. Hiernaast zien we zijn creatie van
de Petruskerk te Pieterburen. Alle elementen zijn nauwgezet
weergegeven.
Sikke-Bart is een zandarchitect en schrijft op zijn website over
zijn passie het volgende: "Net als elk kind speelde ik in de
zandbak. Maar als kind ontdekte ik dat ik mijn fantasie kon
realiseren in zand. Met zand vormde ik al op 11 jarige leeftijd
veel bouwwerken en complete steden." Het belangrijkste bij
het maken van zandkastelen en zandsculpturen is dat je het
zand goed nat maakt en goed aanstampt. Daarna volgt de
bewerking van de vormen met goed gereedschap. (redactie)
DELTA Clubactie Pieterburen loopt ten einde op 11 mei
Woon je in de buurt van Pieterburen en ga je voor glasvezel
van DELTA? Dan kun je nog tot 11 mei 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 onderstaande knoppen of ga naar de website van
het Dorpshuis, waar meer informatie over de actie, de
actieknoppen en QR codes van de providers vermeld staan.

Aanmelding DELTA provider - Clubactie Pieterburen

Aanmelding Caiway provider - Clubactie Pieterburen
Speeltoestel erbij in speeltuin De Klimop
Vorig jaar zijn in de speeltuin verschillende oude speeltoestellen opgeruimd en er zijn zes nieuwe speeltoestellen
voor in de plaats gekomen: balansbalk, dubbele schommel,
duikelduo, kleine glijbaan, klimboog en tweepersoonswip.
Dorpsbelangen werkt mee aan bovenstaande clubactie om te
sparen voor nog een nieuw speeltoestel (Dorpsbelangen)

Hernieuwde kennismaking met ...
Wierhuisterweg 27
Al weer enige tijd staat er in deze uitgave
een column met de titel 'Thuis'. Het lijkt
geschreven
vanuit
een
luie
stoel,
'thuis'. Zomaar wat iemand is opgevallen
vanuit haar stoel. Er zijn flink wat
opmerkingen over gemaakt, het schijnt
gewaardeerd te worden. Wat de meeste
lezers niet weten, is dat deze schrijver
een veelschrijver is.
Hennie de Gans-Wiggermans is deze
veelschrijver en heeft al veel artikelen in
landelijke bladen gepubliceerd. Ook heeft ze
vijftien boeken geschreven. Boeken die nog
steeds worden verkocht, in Nederland én in
België. Niet in een oplage van tienduizend of
zo. Maar van enkele titels zijn er meer
dan duizend verkocht.

Een goede reden voor een hernieuwde kennismaking in de huizenestafette met Hennie. Ze
woont samen met haar echtgenoot Cor al ruim 23 jaar aan de Wierhuisterweg in Pieterburen.
Hennie was jarenlang in het dorp actief als secretaris bij de Vereniging Dorpsbelangen
Pieterburen en zingt vanaf de start van het shantykoor mee met De Waddenwichter. De tekst
van deze rubriek is door Cor als verrassing voor zijn vrouw ingezonden. (redactie)
Hennie begon met schrijven voor de schoolkrant van de school waar ze werkte. Eerst artikelen
voor ouders, later voor ouders én collega's. Boeken over zingen en vertellen vóór en met
kleuters, dus géén kinderboeken, maar boeken voor leerkrachten. Zoals 'Timpetuis' een
praktisch werkboek over zingen en opzeggen van versjes, met de nadruk op het bewegen. Vol
met slaap- en wiegenliedjes, kriebelspelletjes, schuitjevaren en paardjerijden. Geschikt om
te doen met kinderen van 0 - 7 jaar, de hand- en vingerspelletjes met beschreven beweging.
Met tips over het belang van de verschillende spelletjes en hoe ze thuis of met een groep
gedaan kunnen worden. Zoals 'Voor jou!', een speciaal boek, waarin ze liedjes en versjes
heeft opgenomen die haar moeder, schoonmoeder en tante voor haar hebben gezongen.
Allemaal genoteerd en uitgewerkt met notenschrift. Oudere mensen kennen heel veel van deze
liedjes, die soms verbazend actueel zijn.
Later is ze begonnen met het inzingen, het opnemen van liedjes om op een CD te laten zetten.
Een CD voor leerkrachten dus. Omdat er steeds minder leerkrachten muziekschrift kunnen
lezen en zij hiermee kunnen oefenen. Want, schrijft ze in een voorwoord: voor kleuters zing je
zelf! Al haar boeken zij geïllustreerd met foto's, van haar kleinkinderen. Wil je meer over de
boeken van Hennie weten? Kijk dan eens op haar website www.henniedegans.nl, overigens ook
gemaakt door een plaatsgenoot. (Cor de Gans)
Oproep 'Huizenestafette': Wie is de volgende die meedoet met de (hernieuwde)
kennismaking? Wij plaatsen graag ook jouw verhaal met 'n foto van huis/bewoners.

Domies Toen, mei activiteiten

7 mei: Kinderworkshop Bamboo, aanvang 14 uur
Maak van bamboe je eigen muziekinstrument!
8 mei: Fritillariarondwandeling, aanvang 14 uur
Rondleiding door Heilien Tonckens
20 mei: Dag van de biologie
29 mei: Rondwandeling langs de biotopen
Kijk voor meer informatie op de website van domies toen

Zeehondencentrum, 1 t/m 8 mei

Het Zeehondencentrum organiseert tijdens de meivakantie
extra activiteiten voor kinderen. Een zeehonden- en pupquiz.
Observeren en leren en quizzen. En het Zeehondencentrum
kan haar werk niet doen zonder de verzorgers. Met behulp
van een video en een quiz worden de jongeren klaargestoomd
om ook een zeehondenexpert te worden. Na afloop krijgen ze
een eigen certificaat mee om thuis te showen. Ook is er een
nieuwe speurtocht gemaakt. Kom erachter hoe een zeehond in het wild leeft én hoe de opvang
in Pieterburen werkt. Alle antwoorden gevonden? Dan ligt er een cadeautje klaar bij de balie.
(Marlies Bregman, Zeehondencentrum Pieterburen)

Fietstocht Warfhuizen, 7 mei

Na twee jaar gedwongen rust vanwege Corona kunnen wij
vanuit het Bezoekerscentrum Waddenkust eindelijk weer
activiteiten opstarten voor bezoekers/belangstellenden. De
vrijwilligers staan dan ook te trappelen van ongeduld om weer
wat mooie plannen te bedenken, met als eerste een fietstocht
naar de Luchtwachttoren in Warfhuizen op zaterdag 7 mei.
We komen er allemaal regelmatig langs, maar dit is een uitgelezen kans om onder leiding van
een gids de toren te bezoeken! We vertrekken om 13.30 uur (op eigen fietsen) vanaf
het Bezoekerscentrum, Hoofdstraat 83, Pieterburen. Onderweg geeft de gids informatie over het
landschap, de dorpen en natuurlijk over de Luchtwachttoren. Om ongeveer 17.00 uur zijn we
terug in Pieterburen.
De kosten bedragen € 2,00 voor beschermers van het Groninger landschap en € 2,50 voor nietbeschermers. Kinderen tot 12 jaar gratis. Aanmelden: www.groningerlandschap.nl/activiteiten.
(Wil Broekhuis)

Open Podium Pieterburen, 8 mei

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 Pieterburen, zondag 8 mei, aanvang 14.30 uur Dorpshuis
Bijschrift foto: v.l.n.r. Rien, Carla Franken en Ko Janssen tijdens hun optreden op 10 april.

Toneel Lang Leve de Familie, 21 mei

Regisseur Jack Nieborg en producent Emil Klok van het
gezelschap Theater van de Grond besloten een stuk op de
planken te brengen dat gemaakt lijkt te zijn voor de huidige
omstandigheden: Lang Leve de Familie, een vertaling en
bewerking van Time of My Life van de bekende Engelse
auteur Alan Ayckbourn. Ayckbourn weet als geen ander
theateromstandigheden als plaats, tijd en handeling te
bespelen en dat komt virtuoos tot zijn recht in deze
toneelvoorstelling.
Theater van de Grond speelt zaterdag 21 mei in Pieterburen.
Het verhaal draait om een familie die ter ere van moeders
verjaardag in hun favoriete restaurant dineert. Na die avond
zal alles veranderen, maar dat weet de familie nog niet.
Doordat de voorstelling steeds van tijdsperspectief wisselt, waarbij we de ene keer vooruit in de
tijd kijken en de andere keer achteruit, ontrafelt het lot van de familie zich voor het publiek. Een
humoristisch blijspel met pijnlijke en hilarische momenten. De voorstelling is inmiddels zo'n
twintig keer gespeeld en wordt alom zeer positief ontvangen.
Zaterdag 21 mei, Lang Leve de Familie, entree € 15,00.
Dorpshuis, aanvang 20.15 uur, zaal geopend vanaf 19.30 uur
Online kaarten zijn te bestellen in de Ticketshop

Waddenfestival, 22 mei

Op zondag 22 mei vindt van 11.00 tot 17.00 uur in en om het
bezoekerscentrum Waddenkust aan de Hoofdstraat 83 weer
het Waddenfestival plaats. Het is een gratis festival gericht op
gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd.
Er worden tal van activiteiten georganiseerd. Zo kun je o.a.
met de huifkar naar de kwelder om daar op de dijk te gaan
schilderen of vogels te spotten.
In en bij het bezoekerscentrum kun je o.a. brood bakken of
uilenballen pluizen. Ook de molen is te bezichtigen, laat je
vertellen hoe daar vroeger gewerkt werd.
Kijk voor meer informatie op www.groningerlandschap.nl

Filmavond, 25 mei

Laatste woensdag van de maand is filmavond in Pieterburen.
TRUE GRIT is een Amerikaanse western van de broers Joel
en Ethan Coen. Wanneer haar vader vermoord wordt door de
schurk Tom Chaney, roept de jonge Mattie Ross de hulp in
van "Rooster" Cogburn. Na lang aandringen kan Mattie deze
norse U.S. Marshal overtuigen om voor geld achter de dader
aan te gaan. Hoofdrollen: Jeff Bridges, Josh Brolin en Matt
Damon (2010)
Film True Grit, woensdag 25 mei, 19.30 uur Dorpshuis
Entree € 6, t/m 18 jaar € 3, zaal geopend vanaf 19.15 uur

Thuis (15)
Vier seizoenen in een week dat is toch wel heel bijzonder, maar het kan dus. De natuur gaat
gewoon haar gang. De tuin is veranderd van kaal en grauw, in licht, groen en wit. Het
fluitenkruid is gewekt door het gefluit van de vogels en schiet de grond uit. Ondertussen zijn de
vogels heel druk met het bouwen van nesten. De nestkasten zijn bijna allemaal bewoond en de
mezen zijn bezig met het installeren ervan. Ze vliegen in en uit en soms met grote plukken mos
uit het gras. Goed dat we dat niet hebben weggehaald. Ondertussen maken ze de deur iets
groter door in het hout te pikken. De kepen zijn inmiddels naar Rusland vertrokken. Ik wilde nog
zeggen blijf maar, het is hier veiliger, maar ze lieten zich niet tegen houden. Groenlingen
hebben hun plek bij de voedersilo ingenomen. Ze gunnen elkaar de ruimte niet en zijn steeds
bezig met het verjagen van de ander. Een roodborst trekt zich hier niets van aan en pikt wat hij
pikken kan. Soms vliegt hij naar het raam en tikt even op zijn spiegelbeeld. Ineens zijn er ook
een paar putters. Meestal zitten die op de uitgebloeide kaardenbollen, maar nu hebben ze het
graan bij de voederplaats ontdekt. Wat zijn ze mooi om te zien.
De duiven vechten nog steeds om een plaatsje op het randje van de voedertafel. Eksters
vliegen af en aan met grote takken in hun snavel. Dan zit er plotseling een spreeuw bij de
vetbollen. Meneer en mevrouw merel zijn intussen op huwelijksreis, dus daar heeft hij geen last
van. Meneer fazant is nog steeds op zoek naar zijn hennen. Hij loopt door onze tuin te
paraderen alsof hij daar de baas is.
Zittend op het terras in de achtertuin geniet ik van een prachtig concert. De merel zingt zijn
hoogste lied. De zanglijster maakt de solopartij en varieert constant de melodie, de vink laat zijn
riedeltje horen en de specht doet het trommelwerk. In het achtergrondkoortje sjilpen de mussen,
koeren de duiven en de tjiftjaf gooit steeds zijn eigen naam in het gezang. De meeuwen moeten
nog even naar zangles, want het klinkt behoorlijk ontstemd. Mijn kleindochter zei ooit: ‘Vogels
fluiten niet, ze zingen’ en ik kan niet anders dan haar gelijk geven. Ondertussen dansen de
vlinders, bijen en andere insecten om de bloesem van de kersenboom en pauzeren ze op de
paardenbloemzonnetjes in het gras. Kortom het is een drukte van belang rondom het huis.
Voor op de akker hebben de hazen het circuit van Pieterburen ook ontdekt. Nu de fazanten weg
zijn, hollen zij achter elkaar in de rondte. Wat gaan die beesten hard. Soms knokken ze even, ze
spelen dus niet zoals iemand eens opmerkte. Vijf reeën kijken aan de rand van de greppel naar
de race en trekken zich niets aan van de trekkers achter hen.
Als de schapen er een dag niet zijn op het grasland wordt hun plaats meteen ingenomen door
honderden meeuwen. Eerst zijn er een paar, maar steeds meer komen op het geluid van de
andere af. Prachtig als ze ineens allemaal opvliegen en een rondje draaien over het veld.
Steeds minder schapen lopen nu buiten. Ik denk dat de andere allemaal in de kraamkliniek zijn.
We wachten met spanning op de lammetjes die ongetwijfeld al geboren zijn. En dan plotseling
horen we ze en lopen ze over het veld met hun moeders mee. Wat een heerlijk lentegevoel
geeft dat.
Dan zit er ineens een grote donkere vogel met een flinke kromme snavel op het land. Na goed
kijken en informeren blijkt dat een zwarte ibis te zijn. Dat is toch wel heel bijzonder. Met grote
regelmaat foerageert hij op die plek. Wij hebben hier ons eigen Avi-fauna. We hoeven er niet
voor op reis en het is allemaal gratis. Thuis valt er veel te beleven als je goed kijkt en luistert en
het wil zien en horen. (Hennie de Gans-Wiggermans)

Inleveren kopij
S.v.p. vóór maandag 25 april 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.

