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Hallo {{voornaam}}
De zomervakantie ligt alweer enkele weken achter ons. We
moesten het de meeste dagen doen met echt Hollands
weer. Zon en buien wisselden elkaar af. Maar heerlijk om
eens even helemaal "vrij" te zijn en tijd voor elkaar te
hebben. Vandaag, 28 augustus, vieren wij het Gronings
ontzet van Bommen Berend. Deze bisschop van Munster
heeft zijn bijnaam te danken aan de vele bommen die hij op
Stad en Ommeland afvuurde. Maar uiteindelijk droop hij in
1672, met een groot verlies aan manschappen, weer af naar
Duitsland. Houd er rekening mee dat de festiviteiten
vanwege corona nog steeds kleinschalig zijn en dat de
kermis in Stad niet op de Grote Markt maar op de
Ossenmarkt plaatsvindt. Fijne dag gewenst!
Deze krant zijn er bijdragen ingezonden van Karin, Judith,
Henny, Wim, vrijwilligers Dorpshuis en Hart van Pieterburen.
Vriendelijk verzoek om nieuwe kopij voor de krant in te
sturen via de knop links onderaan de krant. De rechterknop
is voor het aanmelden van nieuwe lezers.
Redactie: Annelies Borchert en Catrien Seite
Pieterburen viert Buren(dorpen)dag
In het dorpshuis presenteert Stichting
Hogeland in Beeld op 25 september
zes korte films, gemaakt t.b.v. van het
project '52 Dorpen, 52 Verhalen'. In de
film van Pieterburen staat Daan Voermans met zijn mobiele
bakkerij Stoet en Ainvoud centraal, die toendertijd nog maar
net een paar maanden open was. Daarnaast worden films
van de dorpen Roodeschool, Warfhuizen, Den Andel,
Maarhuizen en de Nationale Molendag vertoond. De zaal is
open vanaf 15 uur. Tijdens de filmmiddag is er gelegenheid
te praten over het project en de dorpen met de filmmakers
Sarah Stiles, Infrid Oyevaar, Martin Postmus en Jos Hoes.
Daarna vindt in het dorpshuis de opening van een expositie
met waddenfoto's plaats, die evenals in galeries met een
hapje en drankje vergezeld gaat. Het feestelijke programma
van Buren(dorpen)dag wordt afgesloten met een gratis koud
en warm buffet. Opgave buffet verplicht, s.v.p. voor 23 sept.
(Vrijwilligers Dorpshuis)

ma 6+20 sept
10u. KOFFIETIJD
koffie en wat lekkers erbij
ma. wekelijks
19.30u. MEDICAL YOGA
--di. 14 sept
12u. WARM ETEN
2-gangen lunch €8
hier aanmelden voor 13 sept

--wo. 8 sept
18u. EETTAFEL
Chinees buffet €10
hier aanmelden voor 6 sept
--do. wekelijks
9u. WADDENWICHTER
19u. BILJARTCLUB
--za. 25 sept, 15.30u.
BURENDAG(DORPEN)DAG
feestelijk programma
6 films uit serie "52 Dorpen"
o.a. Stoet en Ainvoud
expo waddenfoto's
gratis dorpsbuffet
hier aanmelden voor 23 sept
--zo. 19 sept,
15u. KORTHUIS, HELDER,
SCHUTTER & POL
muzikale middag, live concert
"De Groningse Crosby, Stills,
Nash & Young"
zaal open 14.30u, entree € 10
reserveren kaarten
www.dorpshuispieterburen.nl

Begin de week met een wandeling!
Elke maandagmorgen om 9.00 uur wandelen we een route
van 5 kilometer ergens op het Hogeland. Er zijn ruim 30
routes verzameld in het gebied van Zoutkamp tot Winsum tot
aan Warffum. Het wandeltempo ligt niet hoog, zo'n 4,5 tot 5
km per uur. Als het je wat lijkt, stuur een mail naar Karin, Via
een appgroep bespreken we onze route. We verzamelen om
8.45 uur op de oude parkeerplaats in Pieterburen. Je kunt
komen wanneer je wilt, er zijn geen verplichtingen en het kost niets. (Karin van Hoorn)
Oproep 'Huizenestafette': Wie is de volgende die meedoet met de (hernieuwde)
kennismaking? Wij plaatsen graag ook jouw verhaal met 'n foto van huis/bewoners.

Live concert Korthuis, Helder, Schutter & Pol
Een mooie muzikale middag op zondag 19 september in het Dorpshuis, aanvang 15 uur.
Locatie: Hoofdstraat 105 te Pieterburen. Kassa/zaal geopend vanaf 14.30 uur, entree € 10.
Vier muzikale vrienden met een passie voor muziek. Auke Martin Korthuis, Wim Helder, Chris
Schutter en Eddo Pol hebben hun sporen in het muzikale landschap veelvuldig achtergelaten.
Nu spelen ze samen een breed repertoire: van Fatal Flowers tot John Fogerty, van Korthuis tot
Neil Young. Na een concert in Limburg sprak een bezoeker de woorden: "Jullie zijn de
Groningse Crosby, Stills, Nash and Young!”.
De naam, weliswaar met een knipoog, was dan ook snel geboren: Korthuis, Helder, Schutter &
Pol. Een passievolle Bedumer band met mooie liedjes, vaak meerstemmig gebracht!
Reserveer s.v.p. tijdig uw toegangskaart op de online ticketshop van het dorpshuis. Uw kaartje
ligt dan op naam voor u klaar bij de kassa. Graag contante betaling. (Wim Helder)

Hart van Pieterburen
Hart van Pieterburen is een nieuw samenwerkingsverband,
dat zich vormt rond het prachtige laantje van de tuin en kerk.
Het eerste wapenfeit is een gezamenlijke kleurrijke flyer, met
een korte beschrijving over wat bezoekers kunnen verwachten
en wat er te doen is. Het streven is om in de toekomst
gezamenlijk een of meer activiteiten te gaan opzetten.
Iedere participant wordt in een eigen toepasselijke kleur
afgebeeld: het oranje hart van Theeschenkerij Domies Toen,
het gele hart van Camping Boetn Toen, het rode hart van
Petruskerk, het groene hart van Domies Toen en het blauwe
hart van Bezoekerscentrum Waddenkust. De flyers liggen
klaar om te worden meegenomen. (Hart Pieterburen)

Expositie kerk Zuurdijk
In de kerk van Zuurdijk exposeren vanaf half september een maand lang de volgende twee
exposanten:
Judith Milo, 1943, uit Pieterburen, met fotowerk, een serie van 11 portretten van oudere
vrouwen, gemaakt in 2019 en 2020. Dorpsgenoot Judith mocht studeren aan de Academie
aan de Hobbemakade in Amsterdam en besloot op het laatste moment psychologie te gaan
doen aan de VU en de kunst als hobby te houden.
Maxelant Harmsze, 1944, uit Roden, met verrassend licht en vaak ook ruimtelijk werk.
Maxelant heeft sinds ze afstudeerde in 2003 aan Academie Minerva al meerdere exposities
gehad, waaronder soloexposities. Maxelant was lerares Engels voor ze naar Minerva ging.
De kerk is dagelijks geopend voor bezoekers, kijk voor meer informatie op de website van
Zuurdijk. Er wordt geen werk ter plaatse verkocht, de kunstenaressen werken met intekenlijsten
voor nieuwe opdrachten. Hieronder foto links met werk van Maxelan en rechts van Judith.
Er is een feestelijke vernissage op zaterdag 18 september 2021 van 13.00-17.00 uur.
(Judith Milo)

Thuis (7)
Sinds kort hebben wij de nieuwste en breedste weg van Pieterburen. De motorrijders en
automobilisten hebben het ook ontdekt en geven even extra gas, als wanen ze zich op het
circuit van Zandvoort. Ondertussen zijn de aardappelen al over de bloei heen en zullen
eerdaags wel geoogst worden. Wat groeit dat allemaal hard. In nog geen week van zwarte
grond in groene rijen. Als je er bij staat, hoor je ze groeien. De kiekendief zien we rond het
middaguur steevast voorbij vliegen. Soms vergezeld van schreeuwende meeuwen en kraaien.
Verder ‘vliegt’ er vooral ‘s avonds een groot, op een sprinkhaan gelijkend, apparaat voorbij
waarmee alles even besproeid wordt. Een mooi gezicht in het donker, maar het gebeurt wel
heel vaak. Met dit natte weer schijnen de planten heel vatbaar voor phytophtora. Waarmee
gespoten wordt weet ik niet, maar ik lees op internet dat er natuurvriendelijke middelen zijn. Dus
daar vertrouwen we dan maar op.
Rond het huis is het wat stilletjes. De vogels hebben het druk met hun jongen of bereiden zich al
voor om op reis te gaan naar warmere oorden. Dus zijn ze allemaal een PCR test halen, anders
hangen ze bij de grens stil. De buurtkip Kaatje Kakel vindt geen vogelvoer meer en het is
daarom niet aantrekkelijk om nog langs te komen. Jammer we waren aan haar aanwezigheid
gewend.
Wat er wel volop aanwezig is, zijn slakken en vooral grote naaktslakken. Onderweg van hier
naar nergens vreten ze alles wat ze tegenkomen kaal. Zelf de ramen zijn niet veilig, aan de
sporen te zien die ze achter laten. We besluiten om een bierfeest voor slakken te organiseren.
Een bakje bier en ze komen zo snel als een slakkengang maar zijn kan, in hordes aan
geschuifeld. Niks anderhalve meter, zelfs geen anderhalve centimeter van elkaar, maar over
elkaar heen om maar als eerste aan de tap te zijn. ‘s Nachts komt er iemand langs die deze
‘bierslakken’ schijnbaar heel lekker vindt en ‘s morgens is vaak het bakje leeg. Wie of wat het
doet weten we niet en onze kat vertelt het ook niet. De planten zijn inmiddels wel slakken vrij.
En groeien wil alles wel met dit natte weer, water geven hoeft dit jaar echt niet.
Zodra het zonnetje de kans krijgt om maar even te schijnen komt er gelijk een explosie van
vlinders. De Buddleia vindt gretig aftrek. Atalanta, dagpauwoog, zandoogje, kleine vos en
koolwitje en nog veel meer soorten doen hun best om toch nog zoveel mogelijk nectar te
vinden. De grauwe vliegenvanger heeft dat ook in de gaten en komt met jongen in haar kielzog
kijken of er wat van dat gefladder te eten is. De een z’n dood is de ander z’n brood klopt in de
natuur als een bus.
En dan rollen we zo de herfst in, al lijkt het op het moment dat ik dit schrijf of die al begonnen is.
Maar misschien krijgen we nog een mooie nazomer, wie weet…. maar zo dicht bij huis valt er
gelukkig ook genoeg te zien. (Hennie de Gans-Wiggermans)

Inleveren kopij
S.v.p. vóór maandag 20 september
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.

