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Goedemorgen {{voornaam}}
De maand maart doet alweer zijn intrede. Gemiddeld stijgt
de temperatuur in deze lentemaand ook enkele
graden. Laten we hopen dat wij er dit jaar ook van kunnen
genieten. Buiten is het voorjaar in ieder geval steeds meer
zichtbaar. Domies Toen organiseert daarom voor de
liefhebbers alweer rondwandelingen langs de stinzenplanten
(in goed Gronings ook wel börgbloumkes geheten). Wij zijn
van de redactie ook zeer benieuwd naar de opkomst en
bloei van de nieuwe beplanting bij de molen. De eerste
irissen en krokussen zijn al zichtbaar.
In Pieterburen kun je deze maand op 11 en 12 maart de
handen uit de mouwen steken bij zes klussen van NL Doet.
De week erna op 14, 15 en 16 maart vinden na de
herindeling van Het Hogeland de eerste 'eigen'
gemeenteverkiezing plaats. De volgende acht partijen doen
met hun kandidatenlijst mee in onze gemeente:
GemeenteBelangen Hogeland, CDA, ChristenUnie, Partij
van de Arbeid, Groenlinks, VVD, Hogeland Lokaal Centraal
en Lokaal Sociaal.
Kortom, er is weer genoeg te doen, genoeg te beleven
en genoeg te kiezen in ons dorp. (redactie)

In deze krant bijdragen van Cees, Charlotte, Chris, Hennie
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

ZONDAG
13 mrt. 15-17u. Open Podium
--MAANDAG
7+21 mrt. 10u. Koffietijd
7+21 mrt. 19.30u. Zingen op
maandag
--DINSDAG
2 mrt. 19.30u. Glasvezel
15 mrt. 12u. Warm eten
wekelijks 19.30u. Medical
yoga
--WOENSDAG
9 mrt. 18u. Eettafel
16 mrt. 7.30u. Stembureau
23 feb. 19.30u. Film: Burn
after Reading
--DONDERDAG
wekelijks 9u. Waddenwichter
wekelijks 19u. Biljartclub
--VRIJDAG
11 mrt. 10u. NL Doet

Glasvezel informatieavond in Pieterburen
DELTA Fiber Netwerk is in februari gestart met de glasvezelcampagne in de kleine kernen van
Het Hogeland. Je was ze vast al tegengekomen in de media of op de fotoborden langs de weg
in Eenrum of Winsum. Maar nu zijn wij aan de beurt. Ze komen op 2 maart naar Pieterburen.
Uitnodiging DELTA: interactieve Glasvezel Informatieavond op woensdag 2 maart
De afgelopen periode heeft ook u ervaren hoe belangrijk een stabiele en snelle
internetverbinding is. Thuiswerken, online les krijgen, zorg op afstand en videobellen zijn
inmiddels niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Internet houdt ons verbonden met
elkaar. En dan is het fijn als het allemaal goed werkt! Glasvezel geeft de meest snelle en
stabiele verbinding die mogelijk is en ook Pieterburen krijgt internet via glasvezel, als 35% van
de inwoners zich voor 11 mei 2022 aanmeldt.
We kunnen ons voorstellen dat u allerlei vragen heeft hierover. Daarom organiseren we een
interactieve Glasvezel Informatieavond. U bent van harte welkom op 2 maart in Dorpshuis
Pieterburen vanaf 19.30 uur. U heeft dan alle ruimte om vragen te stellen. Als u geen tijd heeft
om naar de informatieavond te komen, dan kunt u ook terecht in de tijdelijke winkel aan de
Hoofdstraat W nummer 7 in Winsum of aan de Breekweg 2 in Leens. (Charlotte Bakker, DELTA)
Scoor €50 voor een nieuw speeltoestel en €25 voor jezelf
Woon je in de buurt van Pieterburen en ga je voor glasvezel
van DELTA? Dan kun je bij twee van de zes providers, die hun
diensten op dat nieuwe glasvezelnet aanbieden, meedoen
met de Clubactie Pieterburen. Deze providers zijn DELTA en
Caiway. 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.

Meer informatie over de campagne, de keuze afwegingen en de Clubactie staan vermeld op de
website van het Dorpshuis. Voorwaarde van de clubactie is dat de nieuwe deelnemer zich
aanmeldt via een van de knoppen hieronder of via de links op de website van het Dorpshuis.

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)

Lentekriebels
Ineens was het daar: een blauwe lucht, windstil, een bepaalde geur in de lucht. Onmiddellijk
reageer ik daarop, ik wil de tuin in, wil dingen doen, schoonmaken, zaden uit de kelder halen,
uitzoeken wat ik allemaal nog heb liggen en dan, na die suffige winter, eindelijk zaaien…
Ik weet wel dat het morgen opnieuw waardeloos weer is, met veel wind en waarschijnlijk ook
veel regen. En februari is pas begonnen, er kan nog een Elfstedentocht komen. Het heeft dus
geen enkele zin om de moestuin klaar te maken voor de lente. Weet je nog dat je vorig jaar zo
vroeg begon en het helemaal nergens op sloeg? Dat de tuinbonen wel bovenkwamen maar niet
wilden groeien? Omdat het zo koud werd? En tuinbonen kun je wel vroeg zaaien, maar je moet
natuurlijk niet overdrijven.
Al die dingen zei ik tegen mezelf. Maar het hielp niks. Ik ging de kelder in, ik ging de zaden
uitzoeken, en ik dacht dat ik het beste kon beginnen met het leggen van tuinbonen. Want die
kunnen heel wat hebben, die kunnen de kou aan, dat zijn écht de eerste bonen die de grond in
kunnen. Nou ja, vooruit, vorig jaar was het niks, dat is zo. Maar zaai ze dan voor, zaai ze in
bakjes binnen. Als het dan echt mooi weer wordt, kun je ze buiten uitplanten en staat er meteen
wat in die lege moestuin.
Dus zo geschiedde. En nu kijk ik met recht tegen een lange bonenstaak aan, een slappe hap
die ik moet ondersteunen omdat-ie anders omvalt. Bovendien is er maar één boven de aarde
gekomen. Omdat ze wel dicht bij de verwarming staan, maar er is nog veel te weinig licht. Die
dingen gaan pas groeien met genoeg licht. En centrale verwarming is heel andere koek dan de
weldadige warmte van de zon.
Weet je nog dat je vorig jaar vroeg in het seizoen een grote tomatenplant van iemand kreeg?
Toen je vroeg hoe die nu al zo groot kon zijn, zei ze: ik heb hem voorgezaaid, in de verwarmde
kas. En toen je zelf tomaten ging zaaien in je koude kas, en je elke dag ging kijken of het al wat
werd met die tomaten van je? Eindelijk, eindelijk kwamen er sprietjes boven de grond. Je kon ze
gaan verpotten in grotere potten, en toen gingen ze groeien, want het werd zonnig en warm. En
toen je ze eindelijk in de volle grond in de kas kon zetten, waren ze net zo groot als die plant die
je al zo heel vroeg in het jaar had gekregen. Je zag dat het waanzin was om zo vroeg te gaan
zaaien, omdat die tomatenplanten het allemaal zelf bepalen.

ZIJ bepalen wanneer het licht genoeg is,
ZIJ bepalen wanneer het warm genoeg is.
En je WEET het.
Daarom voel je je nu ongelukkig als je naar
die tuinboon kijkt, erger nog: je voelt je
schuldig.

En toch, op die ene dag in februari, toen het zulk mooi weer was, en die prille, opwekkende geur
in de lucht hing, en dat licht zo anders dan anders was, kon je het toch niet laten. Ondanks je
ervaring, ondanks je kennis. (Catrien Seite)

Domies Toen 60 jaar!

Domies Toen, de tuin van de dominee, heeft een lange
geschiedenis achter de rug. Destijds begonnen als nutstuin bij
de Weem en nu de noordelijkste botanische tuin van
Nederland (in 2000) en geregistreerd museum (in 2005).
Nadat de laatste dominee was vertrokken heeft Tine
Clevering-Meijer uit Pieterburen met anderen zich ingezet om
de pastorietuin open te stellen. Na meer dan een jaar hard
werken werd de tuin in de zomer van 1962 officieel in gebruik
genomen. Het bestuur van Domies Toen heeft ter ere van dit
jubileum een feestelijk programma gemaakt.
Op zondagmiddag is er om de drie weken een rondwandeling
door de tuin. De eerste stinzen rondwandeling is in verband
met het slechte weer verschoven naar zondag 27 februari.
In de Petruskerk worden tekeningen tentoongesteld, die onze dorpsgenoot Jelle van Nimwegen
maakte van stinzenplanten. De tekening van de kievitsbloemen hierboven is ook van zijn hand.
Op 22 april vindt een feestelijke presentatie plaats van Henk en Jasper Helmantel. Verder
worden nog diverse concerten en kinderworkshops georganiseerd. Houd de agenda op de
website van Domies Toen in de gaten. Bron: Jaarplan 2022 Domies Toen. (redactie)

Vrijwilligers op de Camping tijdens NL Doet
in 2021

Vrijwilligers bij het Dorpshuis tijdens NL
Doet in 2019

Klussen van NL Doet 2022 in Pieterburen
Het Oranje Fonds organiseert op vrijdag 11 en zaterdag 12 maart weer NL Doet, de grootste
vrijwilligersactie van Nederland. Vrijwilligers in en rond Pieterburen kunnen maar liefst kiezen
uit zes klussen. Hieronder staan ze met de aanvangstijd op rij vermeld. Het wordt op prijs
gesteld, als je de organisator van te voren laat weten dat je komt klussen. Alle hulp is welkom.
Vrijdag 11 maart
9 uur
Botanische Tuin gereed maken voor het nieuwe seizoen
9 uur
Lekker buiten werken op Camping Boetn Toen (dag 1)
10 uur
Samen voor het Dorpshuis
Zaterdag 12 maart
9 uur
Lekker buiten werken op Camping Boetn Toen (dag 2)
10 uur
Overdekte buitenkeuken in schooltuin
10 uur
Stoet in Kleur
10 uur
Speeltuin veilig maken voor de kinderen
Blauwe containers voor papier
Afvalverwerkingsbedrijf Omrin maakte op donderdag 17
februari een tweede ronde door ons dorp. De vuilniswagens
haalden echter geen afval op maar brachten nieuwe blauwe
containers. Hiermee heeft de gemeente Het Hogeland in
Pieterburen de aftrap gegegeven voor de proef met
papiercontainers aan huis. Ieder huishouden heeft een
blauwe container met sticker geleverd gekregen. Belangrijk is
dat er alleen papier in wordt gedeponeerd en geen plastic.
Je hoeft voor het ophalen niets te betalen maar je ontvangt er
ook geen geld voor. De opbrengst van het oud papier van
Pieterburen gaat naar de gemeente.
De container wordt door de gemeente voor het eerst geleegd
op zaterdag 26 maart. (Annelies Borchert)
Oproep koffieliefhebbers
Mogelijk is het je ontgaan dat er een nieuw recycle project is.
De gebruikte aluminium koffiecups voor Nespresso apparaten
kunnen ingeleverd worden bij Blokker.
Zij schenken het aluminium aan The Hunger Project. Op
de website van het project is te zien wat zij doen. Blokker
verdient er niets aan, zij faciliteren alleen.
Zo kun je eenvoudig een goed doel steunen, een waardevolle grondstof recyclen en je eigen
hoeveelheid afval verkleinen. De speciale recyclezakken zijn gratis af te halen in de Blokker
winkel. (Cees Nanninga)

Hernieuwde kennismaking met ...
Helaas deze maand geen 'kennismaking' ontvangen. Volgende editie hopelijk wel weer.
Oproep 'Huizenestafette': Wie is de volgende die meedoet met de (hernieuwde)
kennismaking? Wij plaatsen graag ook jouw verhaal met 'n foto van huis/bewoners.

Open Podium

Het Open Podium van 13 februari bracht veel vertier in het
Dorpshuis. Zang, muziek, verhalen en gedichten wisselden
elkaar af. De sfeer zat er goed in en een schier woordje
Gronings werd ook niet geschuwd door verhalenverteller Bert.
Het volgende Open Podium vindt plaats op zondag 13 maart,
15 - 17 uur. Voor jong en oud. Als artiest of als publiek. Vooraf
aanmelden is niet nodig. Gewoon een seintje achter de bar
geven en het komt goed. Vrije inloop. (Chris Baarveld)

Filmkalender

De vierde woensdag van de maand is het filmavond in het
Dorpshuis. Op 23 maart is de misdaadkomedie Burn after
Reading aan de beurt.
Twee fitnessinstructeurs vinden een diskette met geheime
informatie van een CIA-agent. Ze denken dat ze er geld mee
kunnen verdienen, maar dit plan loopt anders dan gehoopt. De
diskette bevat slechts de memoires van de CIA-agent.
Hoofdrollen: Brad Pitt, George Clooney en John Malkovich
(2008)
Burn after reading, wo. 23 mrt. 19.30 uur Dorpshuis
Entree € 6, tot en met 18 jaar € 3
Zaal geopend vanaf 19.15 uur

Thuis (13)
Wordt het nog winter of niet meer? Wat we nu elke keer hebben is een paar dagen kou, dan een
paar dagen flinke wind en storm, veel regen, dan weer te warm voor de tijd van het jaar. Zo is
de zon er en zo is hij weer weer verdwenen. Het lijkt of iemand steeds het licht aan- en uitdraait.
Toch zie ik over het drassige land aan de overkant een groen waas verschijnen. Alles begint
weer te groeien. In de tuin schieten de krokussen de grond uit en de sneeuwklokjes zijn alweer
op hun retour. Aan de struiken zwellen de knoppen. De hazelaar staat al weken te bloeien met
gouden staartjes. Plotseling zie ik aan de overkant iets scharrelen tussen het gras. Is het een
kat, een rat of….nee.. het is een egel. Die is toch wel erg vroeg uit zijn winterslaap ontwaakt.
Hopelijk redt hij het.
De vogels rond het huis hebben ook de lente al in hun kop en zijn druk aan het nestkasten
bekijken. En ook hun zang beginnen ze alweer te laten horen. De woerden zijn weer druk met
hun vrouwenjacht. Ze vliegen met drie of vier achter een vrouwtje aan. Aan ‘Me Too’ doen ze
niet.
Aan de overkant lopen de schapen weer en dat blijft toch wel prachtig om naar te kijken. Op het
andere land zitten steeds een aantal wilde zwanen. Zij zitten rond een stok met een stuk
wapperend zwart plastic. Ze weten waarschijnlijk niet dat dat is om ze te verjagen. Het is dus
zeker geen uitnodiging: ‘kom hier maar zitten de vlag hangt al uit’.
De fazantenhaan, die steeds langs de sloot paradeert heeft zijn domicilie toch bij ons rond het
huis. Uit ‘welingelichte bron’ heb ik vernomen dat hij in een boom in de tuin slaapt. En door ook
daar eens goed op te letten zie ik hem scharrelen tussen het rottende valfruit. En wat schetst
mijn verbazing als er ineens niet één maar twee hanen lopen. Heeft hij de hennen ingeruild voor
een haan? Moet wel kunnen tegenwoordig. Prachtig zijn ze die hanen en naarmate het voorjaar
komt kleuren ze steeds mooier.
Als de zon een beetje doorkomt zie ik zwermen muggen hun beroemde zoemende muggendans
doen. Al die muggen (of zijn het neefjes?) die eindelijk na lange tijd weer met elkaar mogen
feesten en dansen. Ze werken niet bij de GGD maar prikken kunnen zij als de beste en dat
wordt niet eerst gevraagd.
Na een paar dagen in het drukke westen van het land zijn we weer in Pieterburen en genieten
van de rust en het uitzicht. Maar ook van die fantastische wolkenluchten, die je alleen hier zo
prachtig kunt zien en fotograferen. Het is fijn om weer thuis te zijn.
(Hennie de Gans-Wiggermans)

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

