
Het	prikbord	is	een	rubriek	die	ruimte	biedt	voor	het	plaatsen
van	 post-its	 en	 advertenties	 in	 deze	 digitale	 krant.	 	 De
dorpskrant	 wordt	 maandelijks	 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:	(GEEN)	HONDEN	UITLAAT	VELDJE
De	 strookjes	 berm	 aan	 de	 Hoofdstraat	 (tussen	 de	 opritten	 van	 Rietema	 en	 Koster)	 worden
tegenwoordig	gebruikt	als	hondenuitlaat	gebied...

Het	 lijkt	 me	 niet	 de	 bedoeling,	 dat	 als	 de	 hond	 ontlast	 is,	 de	 baas	 er	 ff	 naar	 kijkt	 en	 met
opgeheven	neus	rechtsomkeert	naar	huis	vertrekt.

Dus	honden	baasjes:	RUIM	HET	OP!			
In	poepzakjes	(deze	zijn	b.v	bij	de	Action	te	koop	en	dus	niet	duur)	of	schep	de	poep	in	de	sloot.
Opties	genoeg.

Alvast	bedankt.	(Alie	Postema)

Zeehonden	vrijlaten,	2,	3	en	4	maart
De	 eerste	 grijze	 zeehonden	 van	 dit	 seizoen	 worden
vrijgelaten.	Deze	 keer	 valt	 het	 in	 de	 vakantie,	 dus	 hoe	 leuk!
De	 tochten	 staan	 nog	 niet	 online,	 maar	 tickets	 kunnen	 het
beste	 online	 via	 onze	website	 geboekt	 worden.	 Ik	 ben	 bang
dat	de	tickets	aan	de	kassa	al	uitverkocht	zullen	zijn	wanneer
bezoekers	bij	de	balie	komen.	(Marlies	Bregman)

Zeehondencentrum,	2,	3	en	4	maart
Hoofdstraat	94A	te	Pieterburen
Kaarten	te	reserveren	via	www.zeehondencentrum.nl
	

Bert	Kremer,	5	maart
Bert	 Kremer,	 solo	 met	 het	 programma	 ‘Het	 Goede	 Leven’.
Bert	 heeft	 een	 klein,	 intiem	 en	 persoonlijk	 concert
samengesteld	 bestaande	 uit	 eigen	 liedjes,	 gesproken	 woord
en	 liedjes	 van	 o.a.	 Maarten	 van	 Roozendaal,	 Herman	 van
Veen	en	anderen.	
Tijdens	 deze	 muzikale	 middag	 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,	Het	Goede	Leven,	zondag	5	maart,	15	uur
Entree	€	5,	zaal/kassa	open	vanaf	14.30	uur
Kaarten	nu	te	reserveren	via	de	www.dorpshuispieterburen.nl
Dorpshuis,	Hoofdstraat	105	te	Pieterburen	

Open	Podium,	19	maart
Iedereen	is	van	harte	welkom,	vrij	entree.

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

Film:	The	last	bus,	22	mrt.
Hartverwarmende	 en	 ontroerende	 film	 over	 een	 90-jarige
man,	 zijn	 busreis	 dwars	door	 het	Verenigd	Koninkrijk	 en	 zijn
grote	liefde.	Met	de	onvolprezen	Britse	acteur	Timothy	Spall	in
de	 hoofdrol	 van	 Tom,	 een	 voormalig	 automonteur.	 Een	man
die	 zijn	 omgeving	 welwillend	 tegemoet	 treedt,	 nog	 gewoon	
goedgemanierd	 is	 en	 zich	 bewust	 is	 van	 het	 belang	 van
onderlinge	 verbondenheid.	 Hij	 spreekt	 zich	 in	 een	 overvolle
bus	ook	als	enige	uit	tegen	een	racist.	Op	weg	naar	Cornwall.	

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

Te	Doen	in	Toen,	26	maart
Op	 zondag	 26	 maart	 vindt	 de	 tweede	 stinzenondwandeling
door	Domies	Toen	plaats,	van	het	tuinseizoen	2023.
De	wandeling	start	om	14.00	uur,	bij	de	ingang	van	de	tuin.

Wist	u	dat	Domies	Toen	een	gidsje	over	stinzenplanten		heeft
gemaakt?	Dit	is	tijdens	de	rondleiding	te	koop.
(Annette	Broekhuizen)

Stinzenrondwandeling,	zondag	26	maart,	14	uur
Domies	Toen,	Hoofdstraat	74	te	Pieterburen

Roon	Staal,	26	maart
Na	 de	 druk	 bezochte	Winter	 Tour	 kijkt	 de	 42-jarige	 zanger,
pianist,	 singer-songwriter	en	acteur	Roon	Staal	 	 uit	 naar	zijn
Lente	Tour.	

Het	concert	te	Pieterburen	vindt	plaats	op	zondag	26	maart	in
de	Petruskerk,	aanvang	16.00	uur.

Roon	 Staal	 geniet	 al	 meer	 dan	 20	 jaar	 bekendheid	 in	 binnen-	 en	 buitenland	 door	 zijn
fenomenale	 tenorstem	en	 prachtige	 pianospel.	 Tijdens	 deze	Lente	Tour	 speelt	 Roon	 Staal	 in
een	door	zijn	publiek	veel	gewaardeerde	kleinschalige	en	intieme	setting	prachtige	covers	voor
u	zoals	‘Bridge	Over	Troubled	Water’	(Garfunkel	en	Simon),	‘Across	The	Universe’	(Lennon)	en
‘Where	 Peaceful	 Waters	 Flow’	 (O‘Sullivan).	 Daarnaast	 brengt	 deze	 singer-songwriter	 eigen
werken	 ten	 gehore	 zoals	 ‘Peace’,	 ‘The	 Journey’,	 ‘Malawiaans	 Gebed’	 en	 ‘Weet	 Waarom	 Je
Leeft’.	 Ook	 ‘Help	 Me	 Through	 The	 Night’	 van	 de	 hand	 van	 zijn	 oom	 Ede	 Staal	 wordt
gebracht.	Staal	is	als	geen	ander	in	staat	de	emotie	en	het	verhaal	van	elk	lied	over	te	brengen
aan	de	luisteraar.	(Karin	van	Hoorn)

Roon	Staal,	Lente	Tour,	zondag	26	maart,	16	uur
Entree	€	22,50	volwassenen,	€	12,50	t/m	17	jaar
Kaarten	te	bestellen	via	www.roonstaal.com	of	telefonisch	T	(06)	1540	3125
Petruskerk,	Hoofdstraat	74	te	Pieterburen	

Glasboer,	Laat	gaan!,	22	april
Gabriëlle	Glasbeek,	bekend	van	de	Groninger	cabaretformatie
‘Vrouw	Holland’	 komt	 zaterdag	 22	 april	 naar	Pieterburen.	 Ze
brengt	 in	 het	 dorpshuis	 haar	 gloednieuwe	 soloprogramma
'Laat	 gaan!'	 ten	 tonele.	 Na	 jaren	 op	 grote	 podia	 gestaan	 te
hebben,	 zoekt	 cabaretière	 én	 actrice	 Gabriëlle	 Glasbeek	 nu
de	initimiteit	van	de	kleinere	podia	en	dorpshuizen	op.

Dit	om	‘deze	persoonlijke	voorstelling	dichtbij	het	publiek	te	brengen’.	Ze	wil	hiermee	terug	naar
de	 gemoedelijke,	 kleinschalige	 sfeer	 die	 ze	 nog	 goed	 kent	 vanuit	 de	 haar	 tijd	 bij	 Theater	 te
Water.	 Samen	met	 gitarist	 Robert	 van	 der	 Tol	 (bekend	 van	Vis-á-Vis,	 Dogtroep	 en	 het	 NNT)
vormt	ze	theaterformatie	‘Glasboer’.

Gabriëlle	deelt	in	deze	muzikale	theatervoorstelling	hilarische	taferelen	uit	haar	eigen	leven.	Ze
maakt	 de	 balans	 op:	 zo	 halverwege	 een	mooi	 leven	met	 liefde	 en	 ander	 ongemak,	 heeft	 ze
eindelijk	even	tijd	voor	zichzelf.	Denkt	ze.	Er	blijken	twee	vrouwen	in	haar	hoofd	te	zitten,	een
extraverte	en	een	introverte.	Beide	niet	meer	levend	maar	behoorlijk	aanwezig.	Het	zijn	oma	en
moeder,	 destijds	 allebei	 behept	met	 de	 diagnose	 dementie.	 Stel	 dat	 deze	 ziekte	 ook	 in	 haar
genen	zit,	dan	kan	ze	maar	beter	het	hier	en	nu	proberen	 te	vangen	 in	beeld	en	muziek.	Dat
heeft	de	drang	gevoed	om	deze	herinnering	helder	te	schetsen,	raak	en	humoristisch.

‘Laat	 gaan’	 gaat	 over	 terugkijken	 en	 accepteren	 dat	 je	 je	 herinneringen	 niet	 altijd	 in	 de	 hand
hebt.	Met	 vooroorlogse	 filmbeelden	 uit	 het	 familiearchief,	 dwarszittende	 en	 broze	 types	maar
ook	ontroerende	hilariteit,	is	‘Laat	Gaan’	een	persoonlijke	en	intieme	cabaretvoorstelling	die	qua
energie	geen	lucht	tekortkomt!	(Gabriëlle	Glasbeek)

Glasboer,	Laat	gaan!,	zaterdag	22	april,		20.15	uur
Entree	€	15,	zaal/kassa	open	vanaf	19.30	uur
Kaarten	nu	te	reserveren	via	www.dorpshuispieterburen
Dorpshuis,	Hoofdstraat	105	te	Pieterburen	

Laatste	nieuws	van	en	voor	Pieterbuursters Bekijk	de	webversie

Pieterbuurster
Dorps	Krant
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Goedemorgen	{{voornaam}}!
De	 maand	 maart	 heet	 van	 oudsher	 de	 lentemaand.	 De
meteorologische	 lente	 begint	 officieel	 op	 1	 maart	 en	 de
astrologische	lente	dit	 jaar	op	20	maart.	Een	week	later,	op
zondag	26	maart,	wordt	alweer	de	zomertijd	ingevoerd.	Kent
u	dit	ezelsbruggetje	al	voor	de	klok?	VOORjaar,	dus	de	klok
een	uur	VOORuit	 zetten!	Sommige	mensen	 reageren	sterk
op	 het	 tijdsverschil	 en	 hun	 bioritme	 raakt	 helemaal
verstoord.	Daarnaast	heeft	het	tot	gevolg	dat	het	buiten	een
uur	 langer	 licht	 blijft.	 Voor	 iedereen	 is	 dat	 uur	 in	 een	 klap
zichtbaar	 en	 waarneembaar.	 Vanaf	 21	 december	 zijn	 de
dagen	sowieso	al	aan	het	lengen	door	de	stand	van	de	zon
(meer	 zonneschijn	 op	 het	 noordelijk	 halfrond).	 Elke	 dag
wordt	het	zo'n	drie	minuten	langer	licht.	In	zes	maanden	tijd
neemt	het	daglicht	 toe	van	minder	dan	8	uur	 in	december,
naar	meer	dan	16	uur	in	juni,	om	daarna	weer	af	te	nemen.	

Ik	 geniet	 altijd	 van	 de	 lente.	 De	 natuur	 ontwaakt,	 je	 ziet
steeds	meer	kleur	in	de	tuin,	je	hoort	steeds	luider	gekwetter
en	 gefluit	 van	 vogels	 en	 je	 voelt	 de	 zon	 steeds	 warmer
schijnen.	Heerlijk.	Mooi	moment	 ook	 om	 in	 de	 tuin	 aan	 de
slag	te	gaan.	Anderen	leven	zich	helemaal	uit	met	de	grote
voorjaarsschoonmaak	 in	 huis.	 Of	 misschien	 dienen	 zich
lentekriebels	aan	voor	een	nieuwe	liefde.	Met	het	stijgen	van
de	temperatuur	ontstaan	ook	vaak	leuke	lentekriebels.

Wil	 je	 samen	 met	 anderen	 aan	 het	 werk?	 Help	 dan	 mee
tijdens	de	vrijwilligersdagen	van	NL	Doet	op	11	en	18	maart.
Hieronder	staan	de	activiteiten	in	Pieterburen	genoemd.	

Ook	 zijn	 er	 deze	maand	weer	 verkiezingen.	Op	woensdag
15	 maart	 kan	 er	 gestemd	 worden	 voor	 de	 leden	 van	 de
Provinciale	 Staten	 van	Groningen	 (19	 partijen)	 en	 van	 het
Waterschap	van	Noorderzijlvest	(11	partijen).	Het	stemlokaal
in	het	dorpshuis	is	geopend	van	7.30	uur	tot	21	uur.	
(Annelies	Borchert).	

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

ZONDAG
5	mrt	15u.	Bert	Kremer

ZONDAG
19	mrt	14.30u.	Open	Podium

---
MAANDAG

6+20	mrt.	19.30u.
Zingen	op	Maandag

MAANDAG
13+27	mrt.	10u.	Koffietijd

---
DINSDAG

21	mrt.	12u.	Warm	eten
DINSDAG

wekelijks	19.30u.	Yoga
---

WOENSDAG
8	mrt.	18u.	Eettafel
WOENSDAG

15	mrt.	7.30u.	Stembureau
WOENSDAG

22	mrt.	19.30u.	Film
The	last	bus

---
DONDERDAG

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

---
ZATERDAG

11	mrt.	10u.	NL	Doet
Vrijwilligersdag

Deze	krant	bijdragen	van
Alie,	 Annelies,	 Annette,
Bert,	 Catrien,	 Chris,
Gabriëlle,	 Hennie,	 Karin
en	Marlies.	

NL	Doet	2023
In	 Pieterburen	 zijn	 twee	 activiteiten
aangemeld	voor	de	vrijwilligersdagen	van	NL
Doet	 in	maart.	 Lijkt	 het	 jou	 leuk	 (weer)	 een
keer	 mee	 te	 helpen,	 ga	 dan	 vooral	 langs.
Alle	handjes	zijn	welkom.

1.	Gezelligheid	kent	geen	tijd
Binnen	 kleinere	 klussen,	 buiten	 opknappen
en	 schilderen	 van	 terras	 meubilair	 en
opvullen	 van	 de	 plantenbakken	 op	 het
dorpsplein	 van	 het	 dorpshuis.	 Met	 koffie,
thee	en	wat	 lekkers.	Rond	13	uur	wordt	 de
activiteit	afgesloten	met	een	heerlijke	lunch.
Zaterdag	11	maart,	start	om	10	uur.
Dorpshuis,	Hoofdstraat	105	

2.	Klussen	in	de	buitenlucht
Ruime	keuze	aan	klussen	en	poetswerk.
Tussen	 de	 middag	 wordt	 een	 lekkere
soep	geserveerd.	
Door	omstandigheden	verschoven	naar:	
Zaterdag	18	maart,	start	om	9.30	uur.
Camping	Boetn	Toen,	Hoofdstr.	76A	

Nieuws	van	Dorpsbelangen
Middels	een	aanvraag	bij	het	dorpsbudget	van	de	gemeente	het	Hogeland	krijgen	we	in	de	loop
van	 het	 voorjaar	 uitbreiding	 van	 de	 speeltuintoestellen.	 Het	 zal	 een	 kleurrijk	 klim-	 en	 glijrek
worden,	geschikt	voor	de	jonge	en	wat	oudere	jeugd.
Maar	 ...	 het	 geld	 van	 het	 dorpsbudget	 is	 nog	 niet	 op.	 We	 denken	 eraan	 om	 de	 zgn.
“dorpskompoorten”	 (de	 plaatsen	 waar	 je	 Pieterburen	 binnenrijdt	 of	 -loopt)	 aan	 te	 kleden	met
bloemen,	 vergelijkbaar	 met	 de	 tulpenpracht	 die	 voor	 de	 molen	 staat.	 Dat	 is	 een	 idee,	 maar
misschien	leven	er	onder	jullie	ook	andere	ideeën.	
Ideeën	kun	je	doorgeven	via	de	mail	door	op	deze	link	te	klikken	

Prikbord

Hernieuwde	kennismaking	met	...

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

Ik	woon	hier	ook	(alternatieve	huizenestafette)
De	hopen	in	de	tuin	herinneren	me	aan	Mol.	Afgelopen	zomer	viel	het	erg	mee	met	zijn	bezoek,
misschien	vanwege	de	droogte.	De	aarde	die	hij	of	zij	naar	boven	werkt,	verzamel	 ik	altijd	en
gooi	 ik	op	de	moestuin.	Heerlijke,	rulle	grond.	Echt	zien	doe	ik	hem	niet.	Eén	keer	had	ik	een
echte	ontmoeting.	En	wel	in	de	badkamer.	Hoe	kwam	dat	zo,	vroeg	ik	hem.	

‘De	kat	kreeg	me	vannacht	 te	pakken.	Hij	nam
me	 mee	 naar	 binnen,	 waarschijnlijk	 om	 aan
jullie	 te	 laten	 zien.	 Maar	 jullie	 sliepen.	 Toen
heeft	hij	me	achter	gelaten	 in	de	badkamer	en
ik	 wist	 niet	 beter	 dan	me	 te	 verstoppen	 onder
het	kastje.’		Ik	zeg	dat	ik	dat	behoorlijk	slim	vind
en	til	hem	op.	Op	het	gladde	vloeroppervlak	kan
hij	ook	niet	veel	met	die	graafpoten.	Omdat	ik	in
m’n	 nachtjapon	 loop,	 besluit	 ik	 om	 hem
voorzichtig	 uit	 het	 badkamerraam	 te	 laten
zakken.	 Ik	 voel	 dat	 hij	 een	 onwaarschijnlijk
gladde,	zachte	vacht	heeft.	

Als	ik	later	buiten	kom,	is	hij	nergens	meer	te	bekennen.	Toch	heb	ik	heel	lang	last	gehad	van
die	heftige	‘buitenzetting’.	Is	een	Mol	daar	wel	op	gebouwd?	‘Zeker’,	zegt	Mol.	‘Ik	zit	heel	stevig
in	elkaar	omdat	ik	zoveel	moet	graven.	Mijn	nek	is	een	en	al	spieren.	En	heb	je	m’n	poten	wel
eens	 bestudeerd?	Nou,	 dan	weet	 je	 het	 wel.	Overigens	 kan	 ik	met	 die	 graafpoten	 toch	 heel
goed	zwemmen.’	Maar	op	de	Waddeneilanden	komen	ze	niet	voor,	kennelijk	is	die	afstand	toch
te	veel	voor	ze.	Of	het	water	te	zout.	En	hoe	zit	het	nou	met	die	ogen	van	je,	vraag	ik	Mol,	met
al	die	grond	om	je	heen?	‘Dat	valt	ook	mee.	Mensen	denken	altijd	dat	ik	blind	ben,	maar	dat	is
niet	waar.	Ik	heb	wel	slechte	ogen,	dat	is	zo.	Maar	ik	hoef	dan	ook	niet	op	het	verkeer	te	letten,
hier	onder	de	grond.’	Hij	maakt	even	een	piepgeluidje,	dat	zal	wel	een	lach	moeten	voorstellen.
Hoe	vind	je	het	eigenlijk,	om	hier	te	wonen?	Heb	je	geen	last	van	al	dat	geloop	en	gemaai	van
ons?	Maar	nee,	het	 is	hier	heerlijk.	 ‘Ik	vind	het	prettig	dat	de	grondwaterstand	hier	zo	 laag	 is.
Dat	 is	voor	ons	 fijn,	onze	gangen	komen	 tot	ongeveer	één	meter	diep	en	dan	kunnen	we	dat
water	missen	 als	 kiespijn.’	 Ik	 vraag	 bezorgd	 of	 hij	 dan	 geen	 last	 had	 van	 die	 grote	 droogte,
afgelopen	zomer.	‘Ja	natuurlijk,	net	als	iedereen.	Dan	moet	ik	naar	de	oppervlakte,	om	te	kijken
of	er	dauw	op	de	planten	zit.	Anders	red	 ik	het	niet.	Want	 ik	werk	wel	hard,	 ik	graaf	 twaalf	 tot
vijftien	meter	per	uur.	Dus	je	snapt	wel	dat	ik	moet	drinken.’
Al	zijn	eten	vindt	hij	onder	de	grond,	daarom	zie	 ik	hem	weinig.	 Insecten,	 larven	en	natuurlijk
regenwormen.	 Daar	 legt	 hij	 in	 het	 voor-	 en	 najaar	 een	 voorraadje	 van	 aan,	 in	 speciale
voedselkamers.	In	het	voorjaar	wordt	het	weer	een	gedoe	onder	de	grond,	want	dan	gaat	Mol
op	zoek	naar	een	vrouwtje.	En	als	de	jongen	na	twee	maanden	volwassen	zijn,	worden	ze	de
deur	uitgezet.	‘Dan	zien	jullie	weer	een	hoop	bedrijvigheid,	want	zij	gaan	bovengronds	op	zoek
naar	een	eigen	territorium,’zegt	Mol	met	iets	van	opluchting	in	zijn	stem.	‘Want	zoveel	Mollen	bij
elkaar,	dat	geeft	een	hoop	gedoe.	Bovendien	slaapt	je	vijand	nooit.’	Dat	is	natuurlijk	zo.	Slechts
40%	van	de	Mollen	overleeft	het	eerste	levensjaar.	Want	de	uil	en	de	buizerd	en	de	vos	zijn	dol
op	Mollen.	En	niet	te	vergeten:	de	mens.	Mol	zegt:	‘Ja,	de	mens.	Dat	is	wel	even	een	dingetje.
Ze	eten	ons	niet	op,	maar	die	vallen	zijn	pittig,	en	vaak	hebben	we	het	te	laat	in	de	gaten.	Maar
uiteindelijk	maakt	het	niet	zo	veel	uit.	Mijn	territorium	is	3000	m2.	Dus	als	ik	er	niet	meer	ben,
komt	 er	 een	 ander.	 En	 welke	Mol	 het	 ook	 is,	 ze	 zullen	 allemaal	 zeggen:	 ‘Ik	 woon	 hier	 ook.’
(Catrien	Seite)

Tips	voor	trips	en	activiteiten

Thuis	(23)

Wakker	worden	uit	het	raam	kijken	en	zien	hoe	de	lucht	in	het	westen	vuurrood	wordt.	Staat	er
iets	heel	groots	 in	brand?	Beelden	op	 facebook	 laten	zien	dat	het	de	zon	 is	die	met	vuurrode
blossen	boven	de	horizon	verschijnt.	En	de	hemel	kleurt	even	mee.	De	volle	maan	die	bleek
maar	vol	licht	in	de	nacht	het	rijk	alleen	had	met	zijn	sterren	verdwijnt	in	het	niet	na	al	dit	rode
geweld.	‘Morgenrood,	water	in	de	sloot’	is	het	gezegde	en	meestal	komt	dit	uit.	Maar	dan	is	het
ineens	over	en	doet	koning	winter	ook	nog	even	een	duit	 in	het	zakje.	De	rijp	 ligt	als	een	dun
laken	 over	 het	 land	 en	 alles	 wat	 daar	 omheen	 ligt.	 Dit	 schilderij	 vergeet	 je	 niet	 snel.
Ondertussen	krijgen	de	vogels	het	druk.	Met	het	voorjaar	in	de	kop	moet	er	gebouwd	worden.
Ze	hebben	geen	last	van	stikstofproblemen.	Ze	slepen	af	en	aan	met	bouwmateriaal.	De	ekster
vliegt	met	grote	takken	in	zijn	snavel	heen	en	weer.	Soms	zijn	ze	zo	groot	dat	hij	ze	moet	laten
vallen	omdat	hij	er	niet	mee	de	boom	in	komt.	Ook	de	duiven	houden	wel	van	een	takken	nest.
De	mezen	verkennen	ondertussen	elke	nestkast	en	‘zagend’	roepen	ze	een	partner	om	mee	te
komen	kijken.	De	specht	speelt	het	spelletje	kiekeboe	op	de	graansilo.	Hier	is	hij	goed	in.	Elke
keer	als	ik	kijk	verdwijnt	hij	snel	er	achter	om	dan	weer	te	voorschijn	te	komen.	Een	merel	laat
voorzichtig	zijn	zang	horen.	Het	vogelorkest	 is	nog	niet	helemaal	op	stem	maar	het	begint	 te
komen.	De	specht	heeft	zijn	metronoom	ook	aangezet	en	geeft	al	de	hele	dag	het	 ritme	aan.
Het	valt	niet	mee	na	een	hele	winter	zwijgen,	maar	de	zangoefeningen	zijn	druk	bezig	en	als	de
lente	er	dan	is	hebben	ze	elke	dag	weer	een	optreden.
Ondertussen	 is	het	 vreemd	stil	 buiten	zonder	die	altijd	 rumoerige	wind.	Windstil	 is	 iets	wat	 je
hier	 niet	 snel	 hebt.	 De	 boeren	 zijn	 alweer	 druk	 aan	 het	 ploegen.	 Er	 moet	 weer	 gezaaid	 en
gepoot	worden.	Ik	ben	benieuwd	wat	wij	voor	de	deur	krijgen.	Het	lijkt	of	het	land	er	kaal	en	leeg
bij	 ligt,	maar	als	 je	goed	kijkt	 zijn	de	molshopen	 jonge	haasjes.	 Ik	mis	wel	de	schapen	die	er
altijd	liepen.	Maar	de	reeën	zijn	ook	prachtig	met	z’n	vijven	en	ze	laten	zich	goed	bewonderen.
Van	de	witte	vlaggen	trekken	ze	zich	niets	aan	net	zomin	als	de	ganzen	die	af	en	toe	 landen.
Twee	 nijlganzen	 scharrelen	 in	 het	 rond	 en	 meneer	 fazant	 heeft	 zijn	 domicilie	 nu	 in	 onze
achtertuin.	 Elke	 ochtend	 komt	 hij	 aangestapt,	 de	 weg	 over	 de	 tuin	 in.	 Volgens	mij	 staat	 zijn
routeplanner	steeds	op	hetzelfde	want	we	kunnen	hem	goed	volgen	op	zijn	weg	door	de	tuin.
Mooi	beest	vooral	als	de	zon	zijn	verenkleed	laat	glanzen.	En	alsof	hij	denkt:	‘En	ik	dan’,	komt
meneer	 pauw	 ook	 nog	 even	 voor	 ons	 raam	 pronken.	 Met	 en	 priemende	 blik	 staart	 hij	 naar
binnen	tot	grote	frustratie	van	kater	Joep.	In	de	avond	gaat	de	zon	net	zo	blozend	onder	als	hij
op	kwam	om	twee	minuten	na	de	 foto	achter	een	dikke	mistdeken	 te	verdwijnen.	 ‘Avondrood,
mooi	weer	aan	boord.’	Laat	dat	mooie	weer	maar	komen!	We	zullen	het	morgen	vanuit	ons	huis
volgen.	(Hennie	de	Gans-Wiggermans)	

Inleveren	kopij
	

S.v.p.	 vóór	 maandag	 27	 maart	 inleveren.
Mail	het	via	bovenstaande	knop.	
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Nieuwe	lezers?	Ja,	graag!
Meld	je	aan	via	bovenstaande	knop.
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u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede
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