
Helaas	 zijn	 er	 geen	persoonlijke	 oproepen	 voor	 het	 prikbord
binnengekomen.	 Een	 rubriek	 die	 ruimte	 biedt	 voor	 het
plaatsen	 van	 post-its	 en	 advertenties.	 Kan	 toch	 interessant
zijn,	 want	 de	 krant	 wordt	 verspreid	 naar	 meer	 dan	 200
abonnees	uit	de	buurt.

Voor	 iedereen	 die	 iets	 wil	 vragen,	 iets	 wil	 doen,	 iets	 wil
ruilen,	iets	zoekt,	iets	wil	kopen	of	verkopen,	enz.,	enz.
														Post-its	kun	je	via	deze	link	insturen

Post-it:	Oproep	Tuinvogeltelling	2023
Dit	 weekend	 organiseren	 Vogelbescherming	Nederland	 en	 Sovon	 Vogelonderzoek	Nederland
weer	de	jaarlijkse	vogeltelling.	Het	levert	een	momentopname	op	van	de	aantallen	vogels	die	in
Nederlandse	tuinen	aanwezig	zijn.	Vorig	 jaar	hebben	in	Pieterburen	ook	11	tellers	elk	een	half
uur	meegedaan	en	zijn	er	430	vogels	geteld.	De	huismus	was	verreweg	het	vaakste	gezien.

Telt	u	deze	zaterdag	28	januari,	of	morgen,	zondag	29	januari,	ook	mee?	Op	de	website	van
de	Vogelbescherming	vindt	u	alle	informatie	over	de	deelname	en	het	tellen.	
(Annelies	Borchert)

Open	Podium,	19	februari
Misschien	 dat	 op	 15	 januari	 de	 wind	 en	 de	 regen	 de
hoeveelheid	luisteraars	heeft	beïnvloed,	want	er	waren	er	niet
zo	 veel	 als	 de	 keren	 daarvoor.	 Op	 19	 februari	 gaan	 we	 er
weer	vol	voor:	het	Open	Podium	in	het	Dorpshuis.	Ik	heb	een
aantal	mensen	in	het	dorp	gesproken,	die	het	leuk	vonden	dat
het	 Open	 Podium	 er	 was,	 maar	 dit	 tot	 op	 heden	 nog	 niet
hebben	bezocht.	Die	kans	blijven	we	ze	geven.

We	 hopen	 op	 veel	 muzikanten	 (er	 wordt	 her	 en	 der	 al	 weer	 druk	 geoefend)	 en	 veel
kijkers/luisteraars.	 De	 band	 o.l.v.	 Leopold	 Wijdeveld	 en	 de	 Pieterbuurster	 formatie,	 Clay
Collective,	 waarvan	 een	 deel	 van	 de	 leden	 op	 bijgevoegde	 foto	 staat,	 zullen	 in	 ieder	 geval
present	zijn.	

Iedereen	is	van	harte	welkom,	vrij	entree.

Open	Podium,	zondag	19	februari,	14.30	-	17.30	uur
Dorpshuis,	Hoofdstraat	105	te	Pieterburen

Film:	Ticket	to	paradise,	22	feb.
De	 film	 bleek	 zo	 populair	 dat	 die	 in	 januari	 reeds	 was
'uitverkocht'.	Dus	bieden	we	deze	'romcom'	een	herkansing	in
februari.	

George	 Clooney	 en	 Julia	 Roberts	 spelen	 in	 deze	 film	 uit
2022	een	kibbelend	gescheiden	echtpaar.	Zij	willen	koste	wat
het	 kost	 de	 huwelijksvoltrekking	 van	 hun	 dochter	 op	 een
tropisch	paradijs	in	Bali	tegenhouden.	De	emoties	lopen	vaak
hoog	op.	Maar	 bovenal	 biedt	 het	 verhaal	 vele	 humoristische
scenes.	 Leuk	 weetje,	 de	 opnames	 vonden	 helemaal	 niet
plaats	 op	 Bali	 maar	 in	 Queensland,	 een	 van	 de	 mooiste
regio's	in		Australie.

Cinema	Pieterburen,	woensdag	22	feb.	19.30	uur
Entree	€6,	t/m	18jr.	€3,	zaal/kassa	open	vanaf	19.15	uur	
Dorpshuis,	Hoofdstraat	105	te	Pieterburen		

Bert	Kremer,	5	maart
Bert	 Kremer,	 solo	 met	 het	 programma	 ‘Het	 Goede	 Leven’.
Bert	 heeft	 een	 klein,	 intiem	 en	 persoonlijk	 programma
samengesteld	 bestaande	 uit	 eigen	 liedjes,	 gesproken	 woord
en	 liedjes	 van	 o.a.	 Maarten	 van	 Roozendaal,	 Herman	 van
Veen	en	anderen.	
Tijdens	 dit	 programma	 zal	 Bert	 jullie	 meenemen	 op	 zijn
persoonlijke	 reis	 in	 zijn	 programma	 'Het	 Goede	 Leven'.	 Hij
deelt	zijn	unieke	kijk	op	onder	andere	het	leven,	de	wereld,	de
liefde,	het	klimaat	en	hoe	deze	onderwerpen	hem	beïnvloeden
en	inspireren.	Met	zijn	liedjes	en	gesproken	woord	neemt	hij	je
mee	 in	 zijn	 gedachtewereld	 en	 laat	 hij	 je	 zijn	 persoonlijke
ervaringen	en	opvattingen	zien.

Of	 je	nu	op	zoek	bent	naar	 inspiratie	of	gewoon	wilt	genieten	van	mooie	 liedjes	en	gesproken
woord,	dit	programma	biedt	beiden.	Wees	welkom!	(Bert	Kremer)

Bert	Kremer	in	concert,	zondag	5	mrt.	15	uur
Entree	€5,	zaal/kassa	open	vanaf	14.30	uur	
Dorpshuis,	Hoofdstraat	105	te	Pieterburen	

Laatste	nieuws	van	en	voor	Pieterbuursters Bekijk	de	webversie

Pieterbuurster
Dorps	Krant
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Goedemorgen	{{voornaam}}!
Februari	komt	eraan.	De	kortste	maand	van	het	jaar,	ook	wel
Sprokkelmaand	genoemd.	In	de	Romeinse	tijd	was	februari
de	laatste	maand	van	het	jaar,	gevuld	met	de	restdagen	van
het	 jaar,	 oorspronkelijk	 29	 stuks.	 Bij	 de	 invoering	 van	 de
Juliaanse	 kalender	 verhuisden	 januari	 en	 februari	 naar	 het
begin	 van	 het	 jaar	 en	 werd	 de	 10de	 maand	 december
officieel	 de	 12de.	 En	 naar	 verluid	moest,	 toen	 de	 'nieuwe'
achtste	 maand	 ter	 ere	 vernoemd	 werd	 naar	 de	 'nieuwe'
keizer,	 deze	maand	 evenveel	 dagen	 krijgen	 als	 de	maand
ervoor.	 Keizer	 Augustus	 mocht	 niet	 onderdoen	 voor	 zijn
adoptievader	 keizer	 Julius	 Caesar.	 En	 die	 31ste	 dag	 werd
afgesnoept	 van	 februari.	 Waar	 of	 niet	 waar?	 Feit	 is,	 dat
februari	 volgens	 de	 huidige	 Gregoriaanse	 kalender	 nog
slechts	eenmaal	in	de	vier	jaren,	tijdens	het	schrikkeljaar,	29
dagen	kent.
Wat	maakt	deze	maand	verder	nog	bijzonder?	Bij	mij	komt
dan	 meteen	 Valentijnsdag	 bovendrijven.	 Op	 14	 februari
kunnen	we,	ongegeneerd	en	ongeadresseerd,	een	bekende,
of	 zelfs	 een	 nog	 onbekend	 iemand,	 verrassen	 met	 lieve
woordjes,	 gedichten,	 tekeningen	 en	 foto's,	 of	 geschenken.
Dat	laatste	hoeft	van	mij	niet	zo.	Dat	is	typisch	weer	iets	dat
uit	 Amerika	 is	 komen	 overwaaien.	 Er	 zit	 voor	 mij	 meer
waarde	in	een	klein	briefje	of	kaartje.	Beetje	spannend	ook,
want	wie	wil	er	nu	niet	door	een	 'onbekende'	 lief	gevonden
worden?	De	mannelijke	initiatiefnemers	liggen	wel	achter	bij
de	 dames,	 want	 de	 meeste	 kaartjes	 blijken	 door	 een
vrouwenhand	beschreven	te	zijn.	Maakt	verder	ook	niet	uit,
de	 dag	 moet	 nog	 komen	 en	 het	 biedt	 iedereen	 een
uitgelezen	kans	zich	als	 romantische	Valentina	of	Valentino
te	presenteren.	(Annelies	Borchert).

---	De	krant	is	het	beste	leesbaar	in	de	webversie	---

ZONDAG
19	feb	14.30u.	Open	Podium

---
MAANDAG

6+20	feb.	10u.	Koffietijd

13+27	feb.	19.30u.
Zingen	op	Maandag

---
DINSDAG

21	feb.	12u.	Warm	eten

wekelijks	19.30u.	Yoga
m.u.v.	20	feb.	(1	x	maandag)

---
WOENSDAG

8	feb.	18u.	Eettafel

22	feb.	19.30u.	Film
Ticket	to	Paradise

---
DONDERDAG

wekelijks	9u.	Waddenwichter
wekelijks	19u.	Dicht	Bie	Diek

---

Deze	krant	bijdragen	van
Annelies,	 Bert,	 Catrien,
Chris,	Hennie	en	Pieter.	

Goed	begin	van	2023
Zaterdag	7	januari	hebben	de	aanwezigen	in
het	 Dorpshuis	 's	 avonds	 het	 glas	 geheven
op	een	goed	en	gezond	2023.	Daarna	vond
de	 Pubquiz	 plaats	 met	 maar	 liefst	 zeven
teams.	De	vragen	waren	dit	 jaar	aanzienlijk
moeilijker	dan	de	vorige	jaren,	misschien	wel
tè	 moeilijk,	 was	 de	 overheersende
mening.	Dat	gold	vast	niet	voor	de	glorieuze
winnaars,	 team	 Hortus,	 bestaande	 uit
Catrien,	Katja,	Ira,	Wim	en	Chris.	Zij	hebben
al	 aangegeven	 bij	 de	 komende	 editie	 niet
weer	samen	een	team	te	vormen.			

De	leden	van	de	biljartclub	Dicht	Bie	Diek	(zie	foto)	eindigden	verdiend	op	de	tweede	plaats	en
het	team	Hangouderen	werd	derde.	Ondanks	het	gekraak	van	hersenen	was	het	een	sfeervolle
avond,	die	we	graag	volgend	jaar	begin	januari	weer	willen	gaan	organiseren,	met	de	belofte	dat
vragen	niet	zo	moeilijk	zullen	zijn	als	dit	jaar.	(Chris	Baarveld)

Prikbord

Hernieuwde	kennismaking	met	...

Frederiksoordweg
Pieter	Kluit	 is	 in	1941	 in	Haarlem	geboren	en	kwam	 in	2004,	na	zijn	pensionering	 in	2001	bij
Philips,	in	Pieterburen	wonen.	Hij	werd	in	2005	lid	van	de	Vereniging	voor	Experimenteel	Radio
Onderzoek	 in	 Nederland	 en	 is	 tevens	 bestuurslid	 en	 eindredacteur	 van	 het	 verenigingsblad
Hunsotron.	‘Zendamateurs	zijn	mensen	die	contact	zoeken	met	andere	zendamateurs,	over	de
hele	wereld.	Maar	 ik	ben	meer	een	ontwikkelaar.	Dat	zijn	mensen	die	 “doorknutselen”	na	hun
pensioen.’

Het	zich	bezighouden	met	radiotechniek	kun	je
eigenlijk	 geen	hobby	van	hem	noemen,	het	 zit
in	 zijn	 DNA.	 ‘Ik	 bouwde	 als	 zevenjarige	 mijn
eerste	ontvanger.’
Hij	 zendt	 zelf	 niet,	 want	 daar	 heb	 je	 een
vergunning	 voor	 nodig.	 Na	 een	 technische
opleiding	 werkte	 hij	 in	 Amsterdam	 bij	 Tewea,
dat	later	overgenomen	werd	door	Philips.
Daar	 bekleedde	 hij	 vele	 functies,	 zoals
hoofdontwerper	 elektronische	 bedrijfsmechani-
satie	 en	 de	 begeleiding	 en	 ondersteuning	 van
ontwerpprojecten	 op	 hardware,	 software	 en
bedrijfseconomisch	 gebied.	 ‘Het	 werk	 binnen
Philips	was	ook	mijn	hobby.	 Ik	ontwikkelde	ook
meetapparatuur	voor	producten.’	Je	blijft	je	hele
leven	ontwikkelaar.	 Ik	houd	zowel	van	de	oude
als	 van	 de	 nieuwe	 techniek.	 Ik	 doe	 ook
historisch	onderzoek,	 ik	kijk	hoe	de	apparatuur
in	 elkaar	 zit	 en	 schrijf	 daarover.	 Hoe	 ze
technisch	 werken.	 Het	 houdt	 je	 geest	 levend,
dat	is	heel	belangrijk.’	

In	 de	 jaren	 zeventig	 en	 tachtig	 kwam	 de	 overgang	 van	 analoge	 naar	 geïntegreerde
(chips)technieken	en	software.	Door	deze	nieuwe	technieken	werden	er	voor	de	zendamateur
andere	 zendmethoden	 met	 meer	 mogelijkheden	 geïntroduceerd.	 Ondanks	 de	 nieuwe
technologie	bleef	er	gelukkig	genoeg	ruimte	over	om	te	blijven	knutselen	met	elektronica.
Tussen	 neus	 en	 lippen	 door	 hoor	 ik	 een	 pleidooi	 van	 hem	 voor	 de	 ‘ouderwetse’
ambachtsschool.	 ‘Dat	was	een	gedegen	opleiding.	 In	Polen	en	de	Baltische	staten	hebben	ze
dat	nog.	Daarom	hebben	wij	zoveel	mensen	uit	die	landen	hier	werken.’

Hoe	kwam	hij	in	Pieterburen	terecht?	‘Wij	woonden	in	Brabant	en	daar	is	het	erg	vol.	We	gingen
op	zoek	en	kwamen	in	Groningen	terecht.	We	zijn	daar	eerst	op	vakantie	geweest	en	vonden
het	erg	mooi.	Er	is	rust	in	het	noorden.	We	hebben	veel	huizen	bekeken	en	kwamen	uiteindelijk
tot	 onze	 verrassing	 hier	 in	 een	 nieuw	 huis	 terecht.’	 Hij	 werd	 secretaris	 (2007-2015)	 van	 de
Plaatselijke	Commissie	van	Pieterburen	van	de	Stichting	Oude	Groninger	Kerken.	 ‘Voordeel	 is
dat	je	daardoor	de	omgeving	ook	goed	leert	kennen.’	Ik	ken	hem	alleen	omdat	we	wel	eens	een
praatje	met	hem	maakten	als	hij	 zijn	hond	uitliet.	 ‘We	hebben	altijd	honden	en	katten	gehad.
Newfoundlanders,	later	een	labrador.	En	de	laatste	was	een	labradoodle.	Maar	die	is	twee	jaar
geleden	 gestorven.	 Gezien	 onze	 leeftijd	 hebben	 we	 geen	 nieuwe	 genomen.	 Nu	 hebben	 we
alleen	nog	met	de	hond	en	de	kat	van	de	buren	contact.’

Tot	slot	neemt	Pieter	me	mee	naar	zijn	Radiohut	 (een	afgeschutte	 ruimte	 in	de	garage)	en	 ik
word	ondergedompeld	in	een	(voor	mij)	geheimzinnige	wereld.	Ik	vind	het	feit	dat	er	stroom	uit
een	 stopcontact	 komt	 al	 een	wonder.	 Een	wereld	 van	 splitters,	 interferrentie,	 oscillatoren	 en	
antennes.	Pieter	kan	uitstekend	uitleggen	wat	het	allemaal	doet	en	waarom	het	werkt	zoals	het
werkt.	 Hij	 is	 als	 vanzelfsprekend	 meegegroeid	 met	 de	 nieuwe	 technieken,	 omdat	 hij	 alles
onderzoekt.	‘Zo’n	DAB-radio	is	technisch	heel	interessant.	In	Duitsland	kun	je	op	die	radio	ook
beeld	zien.’	Tot	slot	maak	 ik	een	 foto	van	hem	voor	zijn	satelliet	schotel	en	diverse	VHF/UHF
antennes,	een	belangrijk	onderdeel	van	zijn	‘hobby’.	(Pieter	Kluit/Catrien	Seite)

Oproep	 'Huizenestafette':	 Wie	 is	 de	 volgende	 die	 meedoet	 met	 de	 (hernieuwde)
kennismaking?	Wij	plaatsen	graag	ook	jouw	verhaal	met	foto	van	huis/bewoners.

Tips	voor	trips	en	activiteiten

Thuis	(22)

Alle	 feestdagen	 liggen	weer	achter	 ons	en	 voor	ons	een	heel	 nieuw	 jaar	 om	 te	 kijken	wat	 er
rondom	het	huis	gebeurt.	De	seizoenen	spelen	zich	tegenwoordig	allemaal	 in	een	paar	weken
af.	Van	winter	naar	de	lente	en	dan	weer	de	herfst.	Nog	net	geen	zomer	maar	wel	15	graden.
Wat	een	wind	en	regen	kwam	er	op	ons	af.	De	sloten	zijn	weer	vol,	laat	het	maar	weer	vriezen
dan	kan	er	weer	geschaatst	worden.	De	kerstdagen	hebben	geruild	met	Pasen	dan	sneeuwt	het
wellicht.	 'Een	warme	Kerst	maakt	 een	 koude	Pasen'	 wordt	 er	 immers	 gezegd,	 we	 zullen	 het
zien.

De	natuur	trekt	zich	er	allemaal	niks	van	aan.	De	sneeuwklokjes	en	krokussen	bloeien.	En	ook
de	 hazelaar	 hangt	 vol	met	 gouden	 staartjes.	 De	winterjasmijn	 en	 de	 toverhazelaar	 laten	 ons
genieten	 van	 hun	 bloeiende	 takken.	 Zelfs	 de	 koolmezen	 zijn	 al	 weer	 aan	 het	 roepen.	 De
nestkastjes	 worden	 geïnspecteerd	 door	 zowel	 kool-	 als	 pimpelmees.	 Meneer	 fazant	 komt
regelmatig	 even	 mee-eten	 in	 het	 vogelrestaurant.	 Hij	 loopt	 hooghartig	 tussen	 al	 het	 kleine
nerveuze	vogelgedoe	en	pikt	her	en	der	een	graantje	mee.	Dan	stapt	hij	parmantig	over	de	weg
om	op	het	land	te	verdwijnen.	Dat	land	is	inmiddels	helemaal	geel	en	er	zijn	weinig	vogels	op	te
zien.	Muizen	zitten	er	vast	wel	want	de	buurkatten	scharrelen	er	regelmatig	rond,	bekeken	door
de	 kiekendief	 die	 ook	wel	wat	 lust.	 Alleen	 tijdens	 de	 regenbuien	 blijven	 katten	 binnen,	 het	 is
immers	hondenweer.	Schapen	zijn	er	helaas	niet	meer,	die	hebben	 liever	groenvoer	 in	plaats
van	geel.	De	witte	vlaggen	op	het	land	betekenen	inmiddels	geen	gevaar	maar	juist	veilig	voor
ganzen.	 Zij	 strijken	 er	 regelmatig	 na	 een	 paar	 verkenningsrondjes	massaal	 neer.	 In	 de	 verte
kijken	 de	 reeën	 naar	 al	 die	 drukte	 in	 hun	 gebied.	 Een	 eenzame	 haas	 springt	 tussen	 de
gakkende	ganzen	door.

Rond	 het	 huis	 vinden	 de	 mezen,	 mussen	 en	 kepen	 nog	 steeds	 de	 voedersilo.	 Ook	 het
roodborstje	en	de	groenling	zijn	van	de	partij.	De	specht	 is	op	zoek	naar	de	vetbollen,	die	er
even	niet	hangen.	En	af	en	toe	komt	de	dominee	(de	ekster)	langs	om	te	kijken	of	er	voor	hem
wat	te	doen	is	en	vliegen	alle	andere	vogels	uit	‘eerbied’	op.	De	duiven	zijn	nog	steeds	aan	het
bedenken	 hoe	 ze	 op	 de	 silo	 kunnen	 landen	 om	 vervolgens	 toch	 maar	 de	 veilige	 grond	 te
bezoeken.	 Gelukkig	 hebben	 de	 stormachtige	 regendagen	 even	 plaatsgemaakt	 voor	 koning
Winter	en	krijgt	de	zon	weer	een	kans.	Wellicht	komt	er	ook	nog	sneeuw,	maar	tot	nu	toe	is	dat
alleen	 voor	 het	 zuiden	weggelegd.	De	 donkere	 luchten	 in	 de	 verte	 voorspellen	 het	wel	maar
geven	hier	alleen	maar	regen.	Ook	mooi,	maar	wat	verveelt	dat	snel.	Gelukkig	nog	even	dan	is
het	lente.	Ik	kijk	er	vanuit	thuis	naar	uit,	laat	maar	komen!	(Hennie	de	Gans-Wiggermans)	

Inleveren	kopij
	

S.v.p.	 vóór	 maandag	 20	 februari	 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.
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