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Hallo {{voornaam}}
Vandaag 25 september gelden er (alweer) nieuwe Corona
maatregelen. De een noemt het een versoepeling en de
ander ziet het juist als een verzwaring. Hoe het ook zij,
vanaf vandaag moeten we een papieren of digitaal
Nederlands Corona Check bewijs bij ons hebben, om
toegang te verkrijgen tot horeca, theaters, musea enz. Er
geldt alleen een uitzondering voor de terrassen. Dat zal best
even wennen zijn. Juist vandaag zijn er ook overal in
Groningen activiteiten georganiseerd in het kader van
Burendag. Zo zijn er in het dorpshuis van Pieterburen vanaf
15.30 uur films van de Stichting Het Hogeland te zien,
daarna borrel met live (behang-)muziek en een heerlijk koud
en warm buffet.
Volgende week donderdag start dan de nieuwe maand
oktober, die ook wel bekend staat als wijnmaand. Het is
tevens de maand van de omschakeling van de zomertijd
naar de wintertijd, waardoor oktober met dat extra uur
eigenlijk de langste maand van het jaar is. Het verzetten van
de klok vindt dit jaar plaats op 31 oktober, de dag
van Haloween. Hopelijk verandert Pieterburen niet in een
eng Griezelburen.
Deze krant zijn er bijdragen ingezonden van Carl, Catrien,
Hennie, Janneke, Leo en vrijwilligers van het Dorpshuis.
Nieuwe kopij voor de krant graag insturen via de knop links
onderaan en nieuwe lezers aanmelden via de knop rechts.
Redactie: Annelies Borchert en Catrien Seite

ZO. 3 okt.
15u. WHO CARES
live concert, jazzy evergreens
--MA. 4+18 okt.
10u. KOFFIETIJD
19.30u. ZINGEN op maandag
--DI. 19 okt.
12u. WARM ETEN
2-gangen lunch €8
hier aanmelden voor 18 okt.
DI. wekelijks
19.30u. MEDICAL YOGA

--WO. 13 okt.
18u. EETTAFEL
3gangen huiskamermenu €10
hier aanmelden voor 11 okt.
WO. 27 okt.
20u. FILM 1917
entree € 6, tot 18 jaar € 3
--DO. wekelijks
9u. WADDENWICHTER
19u. BILJARTCLUB

Hernieuwde kennismaking met Pieterbuursters
Broeksterweg 5
Wij,
Janneke
en
Leo
LeunissenRooseboom, wonen sinds 2003 met veel
plezier in Broek, Broeksterweg 5. Het huis is
een voormalige boerderij die in 1855 is
gebouwd langs de stuwwal waarop de
Broeksterweg is gelegen. Anders dan de
meeste boerderijen in het Hoogeland is de
schuuringang niet pal aan de straat maar
staat de ingang er dwars op.
Foto:Leo en Janneke Leunissen-Rooseboom,
voor hun woonboerderij met Chow Chow Brantsje

Vroeger was het huis geheel omringd door sloten, maar de meeste zijn nu gedempt. Alleen aan
de noordkant is er nog een, en die is op sommige punten indrukwekkend diep en steil. Aan de
oostzijde grenst het perceel aan de Broekstermaar, maar dat is niet de oorspronkelijke grens,
die ligt meer naar de boerderij toe.
Wij zijn in Broek terecht gekomen vanwege onze hobby: het houden en fokken van honden, in
het bijzonder de kortharige Chow Chow. We hebben op verschillende plaatsen in het land
gewoond - Utrecht, Den Bosch, diverse plaatsen in Zuid-Limburg en Beekbergen. We hadden
altijd het geluk gehad dat we onze (uitdijende) roedel honden in huis konden houden, maar dat
was op een gegeven moment niet meer mogelijk. Er waren partijen ontstaan die niet meer
samen konden leven. En ook al hadden we op de Veluwe een groot stuk grond in de bossen en
een tweede huis als kantoor, het woonhuis met ongedeelde ruimtes beneden en grote glazen
puien was niet meer geschikt om de honden veilig uit elkaar te houden. Waar anderen
misschien zouden besluiten om honden weg te doen, besloten wij op zoek te gaan naar een
ander huis.
Doordat wij niet aan een werkplek waren gebonden en via internet ons werk konden doen,
waren we vrij in het kiezen van de nieuwe woonomgeving. Met het verlangen naar een boerderij
en een ruim perceel kwamen we al snel in de noordelijke contreien. Wij hadden allebei geen
directe banden met het Noorden. Janneke komt uit Rotterdam en ik oorspronkelijk uit ZuidLimburg. In de stad Groningen waren we wel eens geweest, maar daar hield onze kennis van
Groningen ongeveer mee op. Zouden wij in Broek/Pieterburen passen, was de vraag. Zou men
ons accepteren met onze niet alledaagse hobby? Door ons in te lezen in de geschiedenis van
Pieterburen kwamen we erachter dat het dorp al heel wat culturele schokken had ondergaan.
Dat Pieterburen allesbehalve een gesloten gemeenschap was, maar eerder een vrijhaven van
andersdenkenden. Wat ook hielp was dat wij al de muziek van Ede Staal kenden. Onze
overtuiging was dat een bevolking die de humor en de melancholie van Ede Staal zo waardeert,
ons goed zou passen.
Het huis in Broek bleek precies te zijn wat we zochten. Veel ruimtes en gangen. De grote schuur
was door eerdere bewoners al ten dele voor bewoning geschikt gemaakt met onder andere een
grote woonkamer, een kleine werkplaats, een grote werkplaats/hobbyruimte en diverse
archiefruimtes. Maar gelukkig was niet alles verbouwd, een groot deel was nog gewoon schuur.
Ook was er parallel aan de gewone gang in het voorhuis een tweede gang, de meidengang.
Alles perfect voor ons om te wonen en werken en om de honden veilig langs elkaar heen te
laten bewegen. Wat ons ook beviel was dat diverse ruimtes afgesloten waren met halve deuren
(duodeuren), waarvan het bovenste deel kan worden geopend, terwijl het onderste deel
gesloten blijft. Wij hebben het aantal duodeuren uitgebreid, zodat we de honden altijd op
gehoorafstand bij ons konden hebben.
In 2004 hebben we de tuin onder handen genomen en met name het gedeelte naar de
Wierhuisterweg dat een schapenwei was. Wij hadden het geluk dat Klaas Noordhuis uit Leens
ons wilde helpen. Wij hadden op internet een paar artikelen van hem gelezen, waarin hij zich
zorgen maakte over het teloorgaan van het Groninger landschap. Dat verhaal sprak ons erg
aan. Wij wilden een tuin die paste in het landschap en een vogelvriendelijke tuin. Klaas maakte
een opzet, die hij uitdrukkelijk geen ontwerp wilde noemen, maar een advies. Een van die
adviezen had betrekking op de fruitbomen in het plan. Hij vond dat bij een negentiende eeuws
huis ook oude fruitrassen hoorden, natuurlijk hoogstambomen. Voor ons was het fijn dat hij het
plan een advies noemde. Daardoor voelden wij ons vrij om in de keuze van de soorten fruit
enigszins af te wijken van zijn suggesties. Maar de brede opzet van zijn plan hebben wij
uitgevoerd en wij zijn nog steeds erg blij dat Klaas ons heeft geholpen.
Inmiddels wonen wij hier langer dan ooit op één plek. Het huis past ons als een handschoen. Er
is voldoende ruimte voor de hondengroepjes en voor onze activiteiten. Natuurlijk vraagt zo’n
oude boerderij veel onderhoud en soms vraag je je in wanhoop wel eens af of daar nou nooit
een einde aan komt. Eerlijk gezegd kijken we wel eens jaloers naar zo’n nieuw huis, volkomen
gaaf, driedubbel geïsoleerd, dat van het gas af kan. Maar dan weer realiseren we ons hoe
bijzonder het is om in zo’n karakteristieke boerderij te mogen wonen. Dat het huis ook op
anderen een bijzondere indruk maakt, blijkt uit de vele mensen die in de loop van de jaren langs
zijn gekomen om het huis nog eens te bezoeken: familieleden of vrienden van eerdere
bewoners. Onlangs nog een tachtigplusser uit Weesp, die ervan overtuigd was dat het huis was
afgebroken, maar met zijn familie nog eens de plek wilde bezoeken waar hij als jongetje
logeerde. Helemaal ontroerd was hij om te zien dat de boerderij van zijn oom Willem en tante
Zwaantje Sijbolts nog bestond en er uitzag zoals hij het in zijn herinnering had, inclusief de
bedsteden van oom en tante. (Leo en Janneke Leunissen-Rooseboom)
Oproep 'Huizenestafette': Wie is de volgende die meedoet met de (hernieuwde)
kennismaking? Wij plaatsen graag ook jouw verhaal met 'n foto van huis/bewoners.

Optreden Who Cares in Pieterburen

In het Dorpshuis van Pieterburen treedt op zondag 3 oktober
de groep Who Cares op, onder leiding van Carl Papy Jazz.
Aanvang 15 uur, zaal geopend vanaf 14.45 uur, entree gratis.
Het is de eerste try-out die zij samen geven sinds de lange
pauze van Covid-19. De groep speelt twee sets jazzy
evergreen repertoire. (Carl van Zuylen)
Foto, van links naar rechts:
Gitarist Erik Visser, bassist Ruud Hofman, saxofonist Leopold Wijdeveld en zanger/gitarist Carl van Zuylen, alias Carl Papy Jazz.

Bollen bij de Molen De Vier Winden
De gids van een groot bollenbedrijf in Noord-Holland kwam afgelopen week met de post binnen.
Het was heerlijk, met die gids op schoot bij de koffie en dan maar aankruizen wat ik wilde
hebben. Het hield niet op. Van Anemone nemorosa Royal Blue tot Crocus Yalta, van Narcissus
More and More tot Tulipa aucheriana… Ach wat een keus, na een uurtje had ik al meer dan
zesduizend bollen. En die wilden we allemaal zelf in de grond zetten. Hoewel, dat wilden we niet
echt. En eerlijk gezegd zag ik er tegenop, ook omdat we zelf een grote tuin hebben waar nog
veel moet gebeuren. Nee, dat gingen we dus niet doen. Aan het maken van de juiste keuzes
zitten al zo veel haken en ogen dat het misschien toch verstandiger is om het bedrijf Lubbe uit
Lisse, dat ook bollen heeft geplant in onder andere Lauwersoog en Mensingeweer, in de arm te
nemen. Bovendien is het extra bewerkelijk als er bollen in het gras moeten worden geplant.

Foto boven:
Bloei van een bijenmengsel in april.
Zou dat niet prachtig staan bij de molen?
Foto links:
De molen De Vier Winden bestond op 5
september jongstleden 175 jaar en dat
werd gevierd met een bescheiden
receptie. Natuurlijk bij de molen, die voor
deze gelegenheid met feestelijke vlaggen
versierd was.

Albert van der Lans van LubbeLisse komt ter plekke bespreken wat er mogelijk is op het terrein
van de molen. Van de gemeente hebben we een bijdrage van € 1400 gekregen om bollen te
planten. We vertellen Albert dat er elk jaar on mei een soort festival voor kinderen plaatsvindt,
georganiseerd door het Groninger Landschap. Dan rijdt de huifkar van Derk door het dorp en
keert voor de molen langs, over het gras. Dat is iets waar we rekening mee moeten houden,
evenals met het maaien van het gras. Albert is verrast door de ruimte rond de molen. Dat moet
ten volle benut worden. En niet alleen naar zijn eigen oordeel. Dit is een kans om een feestelijk
welkom te realiseren in Pieterburen vanaf het prille begin van de lente. Vol kleur en vol geur.
Twee stroken bijenmengsel, elk van 15 meter lang en 2 meter breed, die bloeien van februari tot
mei. Er blijft ruimte voor de huifkar om te keren en er blijft veel grasveld over. Dat is zijn
voorstel. Ook ons lijkt dat prachtig.
Donatie gevraagd
Maar helaas komen we dan geld te kort, namelijk € 758. Wilt u ons misschien helpen dit bedrag
bij elkaar te krijgen? Elke bijdrage is zeer welkom! De rekening van Dorpsbelangen staat
daarvoor open. U kunt uw bijdrage storten op NL33 RABO 0316 0026 66, t.n.v. Ver.
Dorpsbelangen Pieterburen, onder vermelding van “Bollen voor de Molen”. Wij zijn benieuwd.
(Catrien Seite)

Thuis (8)
De mooie nazomer is een feit. Het is heerlijk weer en de zon doet haar uiterste best om de
mistvlagen te doorbreken. Dat levert mooie plaatjes op. Vooral in de ochtend ziet het land er
mysterieus uit. De aardappels aan de overkant staan er nog steeds. Het blad wordt al geel dus
zal het niet zolang meer duren. Wel rijden er trekkers met aanhangers vol aardappelen af en
aan. Ze rijden naar links en naar rechts voorbij en kunnen elkaar door de breedte van de weg
op volle snelheid goed passeren. Waar gaan al die piepers naar toe? De schuren moeten
inmiddels vol liggen.
De zwaluwen zoeken nog naarstig naar de laatste insecten voor ze hun lange reis naar het
zuiden beginnen. ‘s Avonds maken ze plaats voor de vleermuizen, die zo vlug zijn dat je ze
bijna niet ziet. Er wonen er nog steeds een aantal onder ons dak. Een aantal jaren geleden zijn
ze geteld door de vleermuizenstichting en toen zaten er meer dan honderd. Nooit geweten dat
we zoveel huisdieren hadden. Als de merels ophielden met fluiten kwamen ze achter elkaar
naar buiten en voordat deze met fluiten gingen beginnen waren ze allemaal weer binnen. Ze zijn
nu allen een wintervoorraad aan het aanleggen, zodat ze volgegeten in winterslaap kunnen
gaan.
Bouw- en timmerbedrijf Bonte Specht is inmiddels hard aan het werk in de tuin. Geen
stikstofprobleem kan hem tegenhouden. Hij werkt met natuurvriendelijke materialen en gaat
onvermoeibaar voort. Zijn ‘gerikketikketik’ is van verre te horen. Andere vogels houden het
nauwlettend in de gaten, misschien komt er voor hen ook wel een winterverblijf of een ‘tiny
house’ klaar. Intussen komen ze regelmatig even kijken of er al voer voor hen is. Ze moeten nog
even wachten dan gaan we weer voer ophangen.
De bomen hebben de winterschilder al in huis gehaald en die schildert ze nog wat aarzelend in
de mooiste kleuren. De peren zijn geplukt en de appels zijn de laatste oogst, maar mogen nog
even wachten tot de ze rijp zijn. Alles wat nu al op de grond ligt hoeven wij niet te plukken en
dat scheelt. Wat er valt is voor de egels en de merels. Ooit kwamen ook de reeën er van eten
maar die zie ik nu niet meer in de tuin. De spinnen maken hun webben het hele jaar door, maar
nu door de mist is te zien hoeveel er eigenlijk wonen in de tuin. Prachtig hoe zo’n klein beestje
zulke mooie weefsels kan maken. ‘s Nachts horen we het voorzichtige geroep van een uil.
Kortom de herfst is in aantocht, maar nu ik dit schrijf nog even niet. Nog even genieten we thuis
van het prachtige weer. (Hennie de Gans-Wiggermans)

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

