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Hallo {{voornaam}}, veel leesplezier met deze tweede editie
van de Pieterbuurster Dorpskrant. Allereerst wil ik jullie
bedanken voor de vele positieve reacties die ik op de eerste
krant mocht ontvangen. In het bijzonder noem ik Catrien
Seite, die ook de redactie gaat versterken.

geen activiteiten, dorpshuis
gesloten i.v.m. corona crisis

Een mooie begin van dit initiatief. Wat ook goed nieuws is, is
dat jullie al de weg voor kopij hebben gevonden. In deze
krant bijdragen van Hennie, Sytske, Koos, Catrien en Katja.
Ook start er een huizenestafette in de rubriek "Hernieuwde
kennismaking met Pieterbuursters".
De krant wordt vandaag rondgestuurd naar een kleine 150
mailadressen. Ter attentie wijs ik op de twee knoppen,
onderaan de krant. De linkerknop is voor het inleveren van
kopij en de rechterknop is voor het aanmelden van nieuwe
lezers voor de krant. Hopelijk worden ze veel gebruikt.
(Annelies Borchert, T06 5388 4073)

Di. 23 t/m zo. 29 maart
Papierbak Westernieland
Dirk Wierengastraat
(bij de oude school)

Thuis
Ik zit in mijn stoel en kijk naar buiten. Ik zie een prachtige
natuurfilm aan me voorbij trekken. De landerijen liggen in de
winterstilte te wachten op het moment dat er geploegd en
gezaaid gaat worden. Soms lopen er ineens wat schapen op.
Nu helaas even niet. De reeën grijpen hun kans en kijken over
de rand van de greppel in het rond. Is het veilig? Dan gaan we
op onderzoek. Eén durft het aan en de andere vier volgen al
snel. Maar wat is dat voor lawaai? Een grote groep ganzen
trekt druk gakkend over hen heen. Ze draaien wat rondjes in de lucht en landen dan al roepend
op een verder gelegen akker. Een zilverreiger komt met grote trage vleugelslagen aangevlogen
en vind een plek aan de rand van het veld. Spiedend kijkt hij in het rond. Zijn er hier muizen? De
buizerd zit op zijn vaste plek in de boom langs de weg en zoekt naar diezelfde prooi. Hij wordt
afgeleid door nog een kaper op de kust. De kiekendief scheert met opgeheven vleugels laag
over het land. Een zwerm spreeuwen maken prachtige vliegbewegingen in de lucht. De zon
doet intussen vergeefse moeite om door het dichte wolkendek te breken. Dan ineens lukt het
toch en een stralende zonneharp is het gevolg. De reeën koesteren zich in deze late
zonnestralen. Dichter bij huis zitten de koolmezen op de vetbollen en maken de mooiste
capriolen om maar net dat ene graantje te kunnen pikken. De mussen willen ook wel een hapje
meepikken, maar hebben het veel te druk met ruzie maken. Een merel grijpt intussen zijn kans,
maar daar is de bonte specht die ook wel eens wat anders op het menu wil zien. De buizerd is
inmiddels vertrokken net als de reeën. Plotseling een hels kabaal. Alles vliegt in paniek op. De
sperwer komt met een bloedgang tussen de huizen door. Dan verdwijnt hij en keert de rust
weer. De zon laat nog een laatste gouden glans over de akker gaan en dan is hij weg. Ik zit in
mijn stoel, kijk naar buiten en geniet nog wat na. Thuiszitten kan ook mooi zijn al hoop ik toch
dat het niet meer te lang gaat duren. (Hennie de Gans-Wiggermans)

Hernieuwde kennismaking met Pieterbuursters
Wierhuisterweg 15
In april 2009 kwamen we hier wonen.
Waarom? We hadden een leuk, klein huis in
Haarlem, met een serre en een tuintje. Maar
steeds meer mensen om ons heen lieten
een verdieping op hun huis zetten en ons
tuintje kreeg steeds minder zon. Een
weekend in ’t Korensant in Molenrij bracht
verandering. Tegenover het restaurant stond
een huis te koop en wij keken over de
schutting naar de tuin. En we vroegen naar
de prijs.
Die combinatie zette ons aan het
denken. Wat werk betreft kon het ver van
Amsterdam wonen geregeld worden. Niets
hield ons meer tegen om naar Groningen te
verhuizen. Vanwege de nabijheid van de
Waddenzee en ver verwijderd van snelwegen, zochten wij op het Hogeland een
huis. Binnen een half jaar was alles rond.
De verhuizers zetten die dag in april een tuinbank op ons nieuwe terras in Pieterburen met de
mededeling dat wij daar moesten gaan zitten. Zij zouden de rest doen.
De vorige bewoners hadden de gordijnen laten hangen en de houtkachel hadden we
overgenomen. Onze eerste avond in ons nieuwe huis voelde al heel vertrouwd. Het uitzicht over
de velden was magnifiek. Het bezit van een stenen schuur en een paardenstal voelde voor ons
alsof we een landgoed bezaten. Dat gevoel bleef toen we eenmaal aan de tuin begonnen. We
haalden bij Brandenburg in Baflo vijftig planten, maar eenmaal in de grond stelde het helemaal
niets voor. De honger naar meer planten was eindeloos.
Die hele zomer konden we eten op het terras, en die eerste winter maakten we meteen kennis
met bergen sneeuw op het land. Doordat Katja nog drie dagen per week per trein naar
Amsterdam moest, maakten we kennis met treinstoringen, het van de weg af slippen en
daardoor de trein missen, het elke ochtend de ruiten van de auto krabben. Maar elke keer als
Katja terugkwam uit de stad ging haar eerste opmerking over de geuren van het land. ‘Och wat
ruikt het hier toch heerlijk.’ En dat vinden we nog steeds. Ook als er gegierd wordt. Ook als in de
winter het land (bijna) kaal is. We willen nooit meer terug naar de stad.
Tot slot, wij hopen dat deze huizenestafette doorzet en dat voor de volgende krant een nieuw
adres uit het dorp wordt ingezonden, met foto en kennismaking van huis en bewoner(s).
(Catrien Seite en Katja Rotte)

O tis gratis
Bij deze het voorstel om op donderdag en vrijdag van 11 tot 4
uur, op de oude parkeerplaats bij Stoet, de mogelijkheid te
bieden om spullen die je weg wilt geven aan te bieden. Tijdens
deze uren zijn er veel klanten voor Stoet. Daan de bakker
vindt het een goed idee. Het is de bedoeling dat de spullen om
4 uur elke dag weer weggehaald worden en er geen rommel
achterblijft. (Sytske Feitsma)

Camping Boetn Toen zoekt vrijwilligers
Camping Boetn Toen is een unieke kampeerlocatie, dat
midden in het hart van Pieterburen ligt. De camping bestaat al
meer dan 50 jaar en wordt gekenmerkt door zijn groene
ligging en relaxte sfeer. Maar het meest bijzondere aan de
camping is toch wel het vrijwilligersteam, dat de camping
draaiende houdt. Op het moment van schrijven zijn 15
vrijwilligers actief bij de camping.
Het campingseizoen van Boetn Toen loopt van april tot en met september. Het Groenteam maait
het gazon, snoeit de bomen, struiken en heggen en onderhoudt de paden. Het Gastenteam
doet de boekingen, ontvangt en begeleidt de gasten. Lijkt het jou leuk om mee te helpen en
mee te werken? Schroom dan niet en kom langs voor een vrijblijvende kennismaking.
Het vrijwilligersteam van Boetn Toen ontvangt namelijk ook graag nieuwe vrijwilligers!
(Koos van der Maar, T06 2068 8281)

Hoe gaat het met de Waddenwichter?
Als je graag zingt bij een koor en het mag niet meer is dat erg.
Eerst dachten we ach een paar weken dat lukt wel dat doen
we immers in de zomervakantie ook. Maar de paar weken
werden al snel een paar maanden. En nu lijkt het meer dan
een jaar te duren dat er door de Waddenwichter niet
gezongen kan worden. Ja thuis op het toilet of in de
badkamer, maar dat is toch wel iets anders dan het samen
doen in een koor.
Het zingen wordt daarom door alle leden van het koor gemist, maar vooral ook de onderlinge
contacten en de vriendschappen die daardoor ontstaan. Hoe gaat het met de Waddenwichter?
De eerste maanden waren er alleen de ontmoetingen bij de supermarkt of tijdens de
fietstochtjes. In september hebben daarom twee leden van het koor, Rineke en Hennie,
besloten een Nieuwsbrief op te zetten die maandelijks verschijnt. Elke laatste donderdag van de
maand komen de Wadden Wichter Weetjes en is er daardoor toch even contact. We merken dat
dit ons wat bij elkaar houdt. Leden sturen berichtjes en herinneringen en ook staat er steevast
een puzzel in. Het oude fotoarchief wordt steeds aangesproken en er zijn meestal twee
interviews met leden. Zo blijven we op de hoogte van wat er onder de leden speelt. Dit is
allemaal wel heel leuk, maar het leukste is toch als we weer samen mogen zingen. Want zingen
houdt je jong en is gezond. Vooral als je het samen kunt doen. (Hennie de Gans-Wiggermans)

De Pluktuin

Eindelijk was het zover: de subsidie van de gemeente was rond! De plantgaten konden
gemaakt, de bomen, palen en grond gebracht. Dat was allemaal snel geregeld, maar we waren
vergeten dat Moeder Aarde haar eigen tempo aanhield. Het begon gewoon te vriezen en de
bomen, die nog bij kwekerij De Baggelhof in Drenthe stonden, waren vastgevroren in de grond.
’s Nachts ging het echter regenen en werden we gebeld dat het weer anders ging dan we
hadden afgesproken. De bomen konden toch uit de grond en onze bestelling werd alsnog ’s
middags bezorgd. Met z’n zessen hebben we hard gewerkt om alles voor de vorst de grond in te
krijgen.Tijdens het werk kwamen mensen langs en maakten een praatje. Betty, de zwarte
spaniel die mee kwam met Chris en Wim, was de hele middag bezig met stukken hout sjouwen
en een bot dat ze vond ergens op dat hele grote grasveld te begraven. Ze was net als wij druk.
Een jongetje kwam langs met een uit de kluiten gewassen waterpistool. Of hij de bomen water
mocht geven. Voor ons was het een goed gevoel dat we alles voor het donker in de grond
hadden. Nog niet helemaal perfect, de plaggen waren nog niet teruggelegd. Maar we waren op
weg. Daar ging het om.
De volgende dag hadden we spierpijn en hielden we rust. De graspollen moesten nog rond de
bomen terug worden gelegd voor het echt zou gaan vriezen. Dus zaterdagochtend om tien uur
zijn we daaraan begonnen. Zo eenvoudig als het voor Derk Fokkens was om de plaggen te
verwijderen, zo moeilijk was het voor ons om ze terug te leggen. De drijfnatte graspollen waren
zwaar en het was een klus om ze op hun plek te krijgen. Door omstandigheden waren we maar
met z’n drieën, maar Peter Vegter bood aan om ons te helpen. Dat is in dankbaarheid aanvaard
en voor twaalf uur waren we klaar. En zeer tevreden. Nu is het wachten op het voorjaar met
hopelijk de eerste bloesem. Van de amandelboompjes, de appels en peren, de sierappeltjes. En
na de vorst worden de struikjes voor de heg bezorgd. (Catrien Seite)

Inleveren kopij
S.v.p. vóór maandag 22 maart inleveren.
Mail het ons 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.

