Laatste nieuws van en voor Pieterbuursters

Bekijk de webversie

Pieterbuurster
Dorps Krant
24 september 2022 - Jaargang 2 - No. 18

Goedemorgen {{voornaam}}
De maand september is bijna voorbij. Deze maand wordt
van oudsher ook wel vruchten- en fruitmaand genoemd, of
haver - en gerstmaand. Dat heeft natuurlijk alles te maken
met het oogsten van de appels, peren, frambozen en
diverse granen. Lekker hoor dat verse fruit. September is
veelal ook de maand, dat een kentering van het weer
voelbaar wordt. De nachttemperatuur daalt en de zomerse
dagen gaan steeds een beetje verder richting de herst. Er
blijft ook meer vocht in de lucht hangen, dat vooral 's
ochtends goed te zien is aan de fijne druppeltjes op de vele
spinnenwebben rond het huis. Dit jaar zag ik ook nog een
andere kentering. De toeristen lieten zich, zeker in relatie tot
de laatste twee corona jaren, deze nazomermaand minder
zien in Pieterburen. Het dorp werd, laten we maar zeggen,
op een vroeger moment in het jaar weer meer van ons
dorpelingen, van de kleine gemeenschap die wij zijn. Met
onze eigen activiteiten en feesten. De kinderen van groep 3
aan de basisschool de Getijden ontvingen hun stoetenboom.
Bakkerij Stoet opende, na twee maanden vakantie, het
seizoen met een muziekfeest. Het kampeerseizoen van
Camping Boetn Toen liep juist ten einde. Zo'n 35 vrijwilligers
en seizoenhouders hebben dit afgesloten met een gezellig
BBQ feest. Verder waren er concerten in de tuin, kerk èn het
dorpshuis, waar vanmiddag ook nog om 15 uur een heerlijke
High Tea wordt geserveerd, met alles erop en eraan. Op het
horecaplein vindt morgen het verschoven mosselfeest
plaats, met gratis mosselen en bokbier. Hopelijk heb ik bij
deze opsomming niet iets vergeten. Maar wat een maand,
elk weekend was er wel wat te doen, voor ieder wat wils en
voor elke groep. En dan nu ... op naar oktober!
(Annelies Borchert).

ZONDAG
16 okt 14.30u.
Open Podium
--MAANDAG
3+17+31 okt 10u. Koffietijd
26 sept, 10+24 okt 19.30u
Zingen op Maandag
--DINSDAG
18 okt 12u. Warm eten
wekelijks 19.30u. Yoga
--WOENSDAG
28 sept 19.30u. Filmavond
The Lost City
12 okt 18u. Eettafel
26 okt 19.30u. Filmavond
Elvis
--ZATERDAG
24 sept. 15u. Burendag
High Tea
---
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Stoetboom: mooie traditie op het Hogeland
De schoolkinderen uit Pieterburen staan hierboven maar wat trots met hun stoetboom te
poseren voor de school. Het uitreiken van de stoetboom bij de start van de basisschool is echt
een traditie van ons gebied, ten noorden van Stad, van Zoutkamp tot aan Delfzijl. Waarschijnlijk
is het gebruik van de stoetboom ergens aan het einde van de 19de eeuw ontstaan. De
stoetboom is een tak die opgetuigd wordt met 'stoet' (Gronings voor brood). Vroeger was de
meester de klos maar het zijn nu vaak de leerlingen van de achtste groep, die de stoetboom
maken. Tegenwoordig hangt er behalve stoet ook wel eens snoep of fruit in maar dat verschilt
per school. Volgens het verhaal, is de stoetboom een beloning van de nieuwbakken leerlingen
van groep 3 voor lief zijn en gehoorzaamheid en de markering dat ze vanaf nu niet alleen meer
mogen spelen maar maar dat er ook geleerd moet worden. (Annelies Borchert)

Schoelstee onthuld
Op Camping Boetn Toen Pieterburen is
zaterdag 10 september, tijdens de jaarlijkse
barbecue, de naam onthuld van de
overkapping: Schoelstee. Dat is Gronings
voor schuilplaats, om de gasten beschutting
te bieden tegen de regen of hete zon. Op de
camping zijn ze liefhebbers van de Gronings
taal. Dat zie je meteen al in de eigen naam
van de camping: Boetn Toen. Vooral onze
zuiderburen vragen nogal eens bij aankomst
op de receptie, waar ze nu eigenlijk boete
moeten doen. Maar Boetn Toen staat
natuurlijk voor buitentuin. De dominee van
de Petruskerk had namelijk het eerste veld
van de camping in gebruik als moestuin. De
receptie heeft vervolgens ook een echt
Groningse bijnaam: 't Proathoes, het
praathuis als gezellig ontmoetingspunt op de
camping.

Foto boven: Koos van de Maar en Alie Postema
onthullen de naam van de overkapping
Foto onder: Vrijwilligers en seizoenhouders
bij hun Schoelstee

De vrijwilligers hebben de overkapping
helemaal zelf in elkaar gezet en het
buitenverblijf blijkt een schot in de roos.
Iedere dag zitten er kampeerders. Even een
ontbijtje eten, boekje lezen, spelletje doen,
verjaardag vieren en ga zo maar door.

Leuke sfeer en goede recencies camping
Gasten hebben het afgelopen kampeerseizoen genoten van het mooie weer en de rust en
ruimte op de camping. Vooral de gastvrijheid en de schoonmaak werden in de reviews positief
gewaardeerd. Dat is helemaal te danken aan het werk van de groep vrijwilligers, die inmiddels
alweer vier jaar de camping beheert. Op de camping werken zo'n 18 vrijwilligers in drie teams:
het groenteam/klussenteam, het schoonmaakteam en het gastenteam. Voor elkaar (klaar) staan
en blije gasten staat bij iedereen voorop.
En er zijn meer handjes welkom, zodat zij graag de volgende oproep doen:
"Voor het seizoen van 2023 zoekt de camping voor het gastenteam twee nieuwe leden."
Het betekent meewerken in het vrijwilligersteam van de receptie, met veel variatie en
zelfstandigheid. De gastheren en gastvrouwen heten de kampeerders welkom, zij verzorgen het
inchecken en betalingen en maken de bezoekers wegwijs over wat er allemaal in onze mooie
omgeving te doen is. Spreekt je dit aan? Mail of bel (06) 5388 4073 voor meer informatie.
(Annelies Borchert)

Hernieuwde kennismaking met ...
Hoofdstraat 76
Bertje Jens is het nieuwe biologische
vegetarische café aan de Hoofdstraat 76.
Het café is gehuisvest in de voormalige
Theeschenkerij van Domies Toen en is
overgenomen door Nelske en Mark.
Nelske is een stadjer, heeft een achtergrond
in de horeca en woont alweer drie jaar in
Pieterburen. Mark is een Amerikaanse expat
muzikant en hij woont al 20 jaar in
Amsterdam. Nelse en Mark vertellen over
hun avontuur: ”We wilden een eenvoudige,
rustige ruimte creëren waar kleine verse
hapjes en heerlijke vegetarische gerechten
worden geserveerd, samen met al onze
favoriete dingen om te drinken. Eigenlijk
proberen we het menu klein te houden,
maar als iets ons aanspreekt delen we het
graag met anderen". Vervolgens proberen
we het op het menu te zetten. Dat betekent
meestal dat we iets anders weghalen, dus
het menu verandert bijna elke dag!
En hoe zit het met die naam van het café?
Mensen komen vaak binnen en vragen: ‘Ben
jij Bertje?’ Nee dus. Bertje Jens is de dame,
die samen met haar vriendin Toos Goorhuis
uit Tilburg het Pieterpad heeft bedacht,
bewandeld en beschreven. Aangezien wij
aan het Pieterpad zitten, leek het ons heel
toepasselijk, ook vonden wij het gewoon een
hele leuke naam. Nelske heeft de afgelopen
jaren via de opleiding biologische landbouw
(Warmonderhof in Dronten) en de Eemstuin
in Uithuizermeeden, ervaring opgedaan in
de biologische landbouw, en de inzet
voor "schone producten" werkt aanstekelijk.
"Het is belangrijk voor ons dat we zowel
natuur
&
milieu
als
onze
lokale
gemeenschap ondersteunen, dus we
hebben geprobeerd om te beginnen
met
zoveel
mogelijk
kleine
lokale
leveranciers. We willen graag weten waar
onze producten vandaan komen. En het is
fantastisch om alle creativiteit te ontdekken
die onder je voeten of om de hoek ligt".

Café Bertje Jens is momenteel 3 dagen per week geopend, vrijdag-zondag van 11:00-17:00 uur,
voor thee, koffie, gebak, quiche, bier, wijn, af en toe een cocktail en andere kleine gerechten,
zowel zoet als hartig. We zijn ook beschikbaar voor high tea's en privé-evenementen en hopen
deze herfst/winter ergens voor het diner te openen. Actuele informatie kunt u vinden op onze
website www.bertjejens.com. (Nelske en Mark)
Oproep 'Huizenestafette': Wie is de volgende die meedoet met de (hernieuwde)
kennismaking? Wij plaatsen graag ook jouw verhaal met foto van huis/bewoners.

Verjaardagskalender
In 2018 ben ik samen met Ko verhuisd vanaf
het Heuvelland in Zuid Limburg naar het
hoge Noorden. Ik kende Pieterburen al wel,
want groeide op in het noorden en volgde
mijn opleiding aan Academie Minerva in
Groningen in de jaren 60. We hebben
afgelopen zomer ook ons verhaal verteld in
de Huizenestafette rubriek.
Van mijn tekeningen over het donkere,
donkergroene
Sprookjesbos,
heb
ik
inmiddels een verjaardagskalender laten
maken en ook kaartjes. Het sprookje staat
op de achterkant van de kalender en is
behalve het bestaande sprookje “Roodkapje
en de Wolf” verder een verhaal geworden
met als
hoofdpersoon Wolf. Na zijn
avontuur met de grootmoeder van
Roodkapje, ontspint zich een dialoog tussen
Wolf en Roodkapje en na ieder avontuur van
Wolf, keert hij terug naar het donkere,
donkergroene Sprookjesbos om dat te delen
met Roodkapje. Ook zitten er persoonlijk
beleefde elementen in zoals ons bezoek aan
Londen in 2011 wegens het overlijden van
Ko’s vader en we daar logeerden in hartje
Londen in een huis met een grote tuin,waar
achter een spoorlijntje liep en een vosje
woonde. De Sprinkhaan was meegereisd
met Ko’s vader in zijn koffer per ongeluk;
Ko’s vader was jaarlijks in Egypte voor
onderzoek….de rest spreekt voor zichzelf.
(Maja van der Putten)

Interesse om te kopen? Kalender €19.95,
kaarten €2.50 en €3.95, boekenleggers
€2.00. Contact: Maja van der Putten,
Hoofdstraat 98, telefoon (06) 2721 7517.

Tips voor trips en activiteiten
Veiling Domies Toen, 1 oktober

Domies Toen, de botanische tuin in Pieterburen, viert dit jaar
het 60-jarig bestaan. Na een voorjaar en zomer vol activiteiten
sluiten we dit feestjaar af met een grote veiling. Op 1 oktober
bieden kunstenaars en ondernemers in de Petruskerk naast
de tuin hun werken en diensten aan. U kunt daar op bieden en
de opbrengst gaat naar Domies Toen. Ook een tekening van
Henk Helmantel, getekend in Toen, wordt geveild.
Wat is er zoal te koop? Een dagje kanoën voor 6 personen, aangeboden door De Energiek, een
zak biologisch dynamisch geteelde aardappelen, keramiek van Sytske Feitsma, een training
‘ontdek je talenten, valkuilen en talenten’ met Ivo Poll en een echte Henk Helmantel, een
tekening die hij op 22 april dit jaar maakte in Domies Toen. En nog veel meer. De aanbiedingen
komen nog steeds binnen! Aanleiding voor het organiseren van een veiling was het aanbod van
een schilderij van Theo Leijdekkers, ten bate van Domies Toen tijdens de noodklokactie voor de
tuin in 2019. De veiling zou in 2020 georganiseerd worden, maar Corona trok daar een streep
door, zo ook in 2021. Omdat er inmiddels al veel mooie aanbiedingen waren, werd besloten het
als slotmanifestatie van 60 jaar Domies Toen te organiseren. De aanbiedingen werden steeds
mooier! Vanzelfsprekend wordt ook het schilderij van Theo Leijdekkers geveild.
Als veilingmeester treedt Hans Kosmeier op. Welbekend in de streek. De lijst van te veilen
goederen, diensten en kunst staat vanaf 17 september op de website van Domies Toen. Deze
wordt steeds bijgewerkt, want de aanbiedingen komen nog steeds binnen. De veiling vindt
plaats op 1 oktober, om 14 uur. Kijken kan in de kerk vanaf 12 uur. Kopers kunnen met PIN
betalen. (Annette Broekhuizen)

Kabouterpad Domies Toen, 2 oktober

Voor vier- tot en met zesjarigen is er op zondag 2 oktober het kabouterpad: aan de hand van
opdrachten ontdekken wat er te zien, te ruiken en te voelen is. Kabouters wijzen de weg, en
zeggen wat je moet doen. Aanmelden via kabouters@domiestoen.nl. (Annette Broekhuizen)

Open Podium van start, 16 oktober

Op zondag 16 oktober trapt het Dorpshuis Pieterburen weer af
met het Open Podium. Evenals vorig jaar zal de formatie van
Leopold Wijdeveld weer het voortouw nemen en deelnemers
begeleiden. Ook de band, bestaande uit Pieterbuurster
muzikanten is een vast waarde geworden op deze muzikale
middag.
Daarnaast is er ruimte en tijd voor andere
muzikanten, zangers, voordragers en eigenlijk iedereen die
iets op het podium wil laten horen en/of zien.
Opgeven hoeft niet. Kom naar het Dorpshuis en meld je bij de bar als je durft!
Iedereen is welkom, ook als je alleen wilt komen kijken en luisteren. (Chris Baarveld)
Dorpshuis, Open Podium, zondag 16 okt. 14.30 - 17.30 uur

Huifkartocht, 19 en 22 oktober

In het kader van Oktobermaand – Kindermaand - organiseert
het Bezoekerscentrum Waddenkust voor kinderen van 7 t/m
12 jaar (en hun ouders, opa’s en oma’s) twee keer een gratis
huifkartocht met kwelderwandeling. Tijdens de huifkartocht
maken we kennis met de polder en de gevolgen van de
kerstvloed van 1717. Op de kwelder wordt verteld over de
planten en de vogels.
We gaan echt de kwelder op, dus trek stevige schoenen aan, die tegen een stootje kunnen!
Laarzen zijn niet aan te raden. Meld je snel aan, want er is slechts plaats voor 20 personen per
keer! (Wil Broekhuis)
Huifkartochten, woensdag 19 en zaterdag 22 oktober, 13.00 uur tot ongeveer 16.00 uur.
Bezoekerscentrum Waddenkust. Klik hier voor meer info en aanmelden.

Film ELVIS, 26 oktober

Elvis. The Man. The Legend. The King of Rock & Roll.
Elvis Presley is musicus, die niet alleen omringd wordt door
zijn vele fans, maar ook door zijn eigen manager Kolonel Tom
Parker. Deze Tom was eigenlijk Nederlander van geboorte en
is een raadselachtige man die veel alledaagse zaken uit het
leven van Elvis beheert. De film volgt het leven en de muziek
van Elvis Presley (Austin Butler), over een periode van 20 jaar
en gezien vanuit het perspectief van zijn gecompliceerde
relatie met zijn manager (Tom Hanks).
Dorpshuis, woensdag 26 okt. 19.30 u.
Entree €6, t/m 18jr. €3. Zaal open vanaf 19.15u.
Filmagenda 23 november: Top Gun Maverrick
Filmagenda 21 december: Jurassic World Dominion

Donkere nachtwandeling, 29 oktober

Ervaar de duisternis en de stilte op het Groningse Hogeland!
Wij wonen in het meest donkere deel van het Nederlandse
vasteland, en dat is best bijzonder!. Daarom organiseert het
Bezoekerscentrum Waddenkust in het kader van de Nacht
van de Nacht op zaterdag 29 oktober een wandeling vanuit
Pieterburen naar de zeedijk en terug. Zonder verlichting!
Vrijwilligers van het Bezoekerscentrum Waddenkust begeleiden de tocht. De kosten bedragen
1,50 voor beschermers van het Groninger Landschap en voor kinderen; niet-beschermers
betalen 3,00 per persoon. Dit is inclusief koffie/thee/frisdrank en iets lekkers na afloop. Bij
kaarslicht! (Wil Broekhuis)
Nachtwandeling, zaterdag 29 oktober, 20.00 uur tot ongeveer 23.00 uur.
Bezoekerscentrum Waddenkust. Klik hier voor meer info en aanmelden.

Verwacht: Theater WAARK, 12 nov.

Op zaterdag 12 november speelt WAARK in het Dorpshuis de
muzikale theatervoorstelling van Staait n Bisschop veur Stad.
Onder leiding van Just Vink, de bekende theaterregisseur
van Theater te Water, die garant staat voor zijn luchtige
spel vol liefde, intriges, spanning en humor. De muzikale
voorstelling in het Gronings speelt zich af in het historische
decor van het beleg van Bommen Berend.
WAARK, zaterdag 12 november, 20.15 uur.
Dorpshuis Pieterburen. Entree € 15,00.
Bestellen kaarten via Ticketshop Dorpshuis.

Thuis (18)

Na een aantal hittegolven zijn we zomaar weer in de herfst beland. Een vroege herfst dit jaar.
De bladeren van de bomen zijn al bijna verdroogd. De hortensia's zijn niet echt op kleur
gekomen en zien er herfstig uit. Veel bloemen hebben door de hitte en droogte ook niet de kans
gekregen om uitbundig te bloeien en daarmee zijn ook de vlinders en andere insecten naar
elders vertrokken. De merels pikken nog steeds driftig in de grond maar de wormen zitten diep
en komen zonder helmpje niet door de harde bovenlaag heen. Gelukkig voor de vogels hangen
of hingen er druiven in de kas. Helaas voor ons zijn die nu allemaal op. De bessen van de
wingerd zijn ook lekker. Niet alleen de merels maar ook de duiven doen zich er tegoed aan. Zij
laten zich van bovenaf langs het dak naar beneden glijden en pikken ‘en passent’ een besje
weg. Als ze beneden zijn vliegen ze weer omhoog en herhalen het proces tot ze hun buiken vol
hebben. Ondertussen timmert de specht er lustig op los. Hij laat zich niet zien, maar horen doen
we hem wel. Ganzen weten hun weg ook weer te vinden en vliegen elke morgen luid gakkend in
V formatie over. Die hebben elkaar onderweg wel heel veel te vertellen. Tegen de avond zien en
horen we ze weer terugvliegen naar de veilige Waddenzee. Even later denk ik weer ganzen te
horen. Een luid gekakel maar dan op de straat. Wielrenners vliegen luid schreeuwend, ook in
formatie voorbij. Ook zij hebben elkaar vast veel te vertellen.
Het land voor ons is weer groen. Het is bewerkt, ingezaaid en nu staat er volgens mij
wintertarwe op. In de zon licht het lentegroen op tussen de donkere aardappelvelden. Het lijkt
wel een biljartlaken, zo groen en glad. Een kiekendief scheert er rond het middaguur steevast
over op zoek naar muis. Maar hij heeft stevige concurrentie van de reiger en de buurkatten. De
pruimen in de tuin zijn voor ons niet lekker meer. Maar lokken wel nog wat vlinders. Nu is het
wachten op de appeloogst, maar die zijn klein dit jaar, te weinig vocht? Aan de perenboom zit
niet een peer, die heeft een vrij jaar. De spinnen maken hiertussen volop hun webben en dat
lokt weer een familie koolmees. Nog even dan komt de vogelvoedselba(n)k met graan weer te
hangen. En dan is er plotseling regen. We zien de buien vanaf Broek in vlagen over het land
aankomen. Nooit gedacht dat ik dat nog eens een mooi gezicht en aangenaam geluid zou
vinden. Plotseling klinkt er een onheilspellend lawaai voor het huis. Twee reuze grote zwarte
‘vogels’ komen voorbij. Hun vleugels draaien en het lijkt of ze midden op de groene akker gaan
landen. Dan stijgen ze op tot net over de bomen en komen na een tijdje weer terug. Een
militaire luchtshow bekijken vanuit je luie stoel, toch wel bijzonder al ben ik hier wel snel op
uitgekeken. Ze verstoren de reeën en vogels, maar zo’n oefening bij ons voor de deur schijnt
nodig te zijn. En als de rust is weer gekeerd genieten we weer van ons prachtige uitzicht.
Vervelen hoeft thuis niet. (Hennie de Gans-Wiggermans)

Inleveren kopij
S.v.p. vóór maandag 23 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.

