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Samen voor (het) dorpsbelang!
In de laatste weken van de zomer worden zachtjes aan de eerste activiteiten gepland voor het komend “werkseizoen”. Met het werk van dorpsbelang is het niet veel anders. Er is nog zoveel te doen. Bij de haven, de bebording in het dorp, het schoonhouden en repareren van de trottoirs, het
verkeer en ga zo maar door. Werk aan de winkel dus. Dat is nu zo en in de
toekomst zal dit niet anders zijn. Het gaat altijd weer om ons gezamenlijk
dorpsbelang!

Cees Schelling

Zomerfeest 2005:

Op zaterdag 27 augustus is er weer feest in Pieterburen!
Kinderactiviteiten, Strandvolleywedstrijden, Barbecue en Muziek
Vanaf twee uur ʻs middags is er in de speeltuin een programma voor de kinderen, beginnend met een optreden van “De zwerver
met de hond”. Daarna zijn er allerlei spellen
te doen, waar prijsjes mee te winnen zijn.
Wees op tijd, want het is leuk vanaf het
eerste moment! Neem wat schone kleren
mee, want je kunt nat worden... Bij slecht
weer gaat alles gewoon door, maar dan in
de feesttent.
Ook om twee uur begint het Beachvolleybaltoernooi 2005 op het strand van restaurant Waddengenot. In teams van vier kan
worden gestreden om de Beker. Alle sportieve Pieterbuursters worden uitgenodigd
om teams voor het beachvolleybaltoernooi
aan te melden.

Om vijf uur worden de prijzen uitgereikt
aan de kinderen en de volleyballers. Aansluitend kan heel Pieterburen aanschuiven
bij de barbeque, op grootse wijze verzorgd
door restaurant Waddengenot en omlijst
door sfeervolle muziek van de groep “Tegenwind”. Voor deelname aan de barbeque
wordt een eigen bijdrage gevraagd van €
5 per persoon, en € 2,50 voor kinderen tot
12 jaar. Als u wilt deelnemen kunt u zich tot
donderdag 25 augustus opgeven.
Vanaf tien uur ʻs avonds is er feest in de tent.
De Groninger topband “Black Money” gaat
voor een knallend feest zorgen.
Opgeven voor de barbeque en aanmelden
van volleybalteams kan bij Jan Dresmé,
Wierhuisterweg 31, tel. 528580, of bij Wienie van Dort, Hoofdstraat 77, tel. 528224.

Pieterburengerucht.
Het is weer vakantietijd! Vanaf begin juli
komen de toeristen uit alle windstreken ons
dorp binnen en nemen het in bezit. Bij Stad
denken ze al dat ze er zijn. Maar nee, ze moeten nog ruim een half uur over allerlei bochtige weggetjes en smalle straatjes. Met een
beetje pech, krijgen ze ook nog te maken met
afsluitingen en omleidingen. Maar eindelijk
komt het bord Pieterburen in zicht en met
een zucht trappen ze op de rem. Midden op
de kruising staan ze stil. En nu? Richting de
dijk of toch niet? Waar is de zee en waar zijn
de hondjes? Ze kijken naar alle kanten. Ha,
daar komt iemand, maar eens even vragen.
Het raampje gaat omlaag en de chauffeur
spreekt me aan: “Mogen wij u iets vragen?”
“Ja hoor dat mag wel.” “Kunt u ons zeggen
waar we Pieterburen-aan-Zee kunnen vinden?” “Waarom wilt u dat weten?” vraag ik
verbaasd. “We willen naar de zeehondjes!”
“Oh, die zijn in het centrum!” antwoord ik.
“Hoe kunnen we daar komen?” Geen zin om
weer naar de bordjes te verwijzen begin ik
aan mijn uitleg: “Dat is heel gemakkelijk. U

gaat hier rechtsaf richting Pieterburen-Oost,
dan komt u door Pieterburen-Centrum, daar
is de crêche. Maar daar kunt u niet parkeren.
U moet doorrijden naar Pieterburen-Noordoost. Kijk al rijdend even omhoog en u ziet
het bord van de parkeerplaats. Daar uw auto
neerzetten en dan even teruglopen.” “Is dat
ver?” wordt er gevraagd door mensen, die
gemiddeld al zoʼn 200 km achter de rug hebben. “Tja, ongeveer zoʼn 200 meter rijden,
dan nog 50 meter naar de parkeerplaats en
dan weer 50 meter teruglopen.” Ze kijken
me wat wantrouwig aan en rijden aarzelend
door. Helaas voor hen is deze zomer de parkeerplaats vaak vol. Met veel moeite parkeren ze dan langs de Hoofdstraat of Frederiksoordweg. Gelukkig zijn er maar enkelen
zo dom om de speeltuin als parkeerplaats te
gebruiken. Toch wel wat vreemd, want iedereen weet, zeker als je uit het westen komt,
dat autoʼs en spelende kinderen niet echt bij
elkaar passen. Of zouden deze parkeerders
geen toeristen zijn?
PvdB

Fotomontage Cor de Gans

De Bongerd naar centrum!
Bij winkel komt Activiteitencentrum

“Ik ben jaloers op jullie natuurwinkel”zei
een kennis van me, die vanuit het midden
van ons land komt. “Zoʼn winkel in je eigen
dorp is toch uniek”, zo besloot hij zʼn opmerking vol bewondering. Hij is niet de enige
die vanuit de “vreemde” ons dorp bezoekt
en met genoegen De Bongerd binnenstapt.
Het is altijd een beetje jammer geweest dat
De Bongerd niet wat meer in het midden van
ons dorp een plaats had gevonden. Maar dat
gaat binnenkort veranderen.”t Is reeds alom
bekend dat de voormalige supermarkt van
Groeneveld het nieuwe huis zal worden van
de overbekende natuurwinkel. Er blijven
voor ons dorpelingen vanzelfsprekend een
aantal vragen over. Zoals het waarom, wanneer, en hoe wordt het?.
Ik sprak er uitvoerig over met Wil Boekbinder en Annemarie Smits, al enige jaren de
drijvende krachten achter de unieke natuurwinkel. Al geruime tijd bestond de hunkering om met de winkelmeer naar het midden
van het dorp te verhuizen. Maar de gedachten daarover zijn sneller gevormd dan de
mogelijkheden daartoe geschapen. Soms
was er zelfs sprake van plannen om er toch
maar mee te stoppen. Maar steeds weer werd
de handschoen opgepakt om door te gaan.
Het is logisch dat de verhuizing die nu voor
de deur staat meer perspectief zal bieden in
de naaste toekomst. De huidige vestiging
ligt nu eenmaal niet in de loop van de duizenden recreanten die ons dorp bezoeken.
Welnu, op betrekkelijk korte termijn zal de
lang gekoesterde wens in vervulling gaan.
Zowel Annemarie als Wil gaan er vanuit dat
de nieuwe winkel zo ongeveer in de tweede
helft september de deuren zal openen. Voorwat de winkel betreft - want er is meer- zullen Wil en Annemarie niet meer samen de
exploitatie voor hun rekening nemen.
In een overeengekomen vorm van samenwerking zullen de beide huidige eigenaressen samen met Sandra en Johan Brouwer de
nieuwe onderneming gaan runnen. Sandra is
allang geen onbekende meer in de bongerd.
Dat houdt in dat Annemarie en Wil tijd vrij
krijgen voor andere activiteiten. De eerdere
supermarkt wordt de nieuwe natuurwinkel.
Het geeft de ondernemers meer en een betere
ruimte om de producten te etaleren, hetgeen
ook voor de toekomstige consumenten een

meer dan prettige bijkomstigheid is. Maar
het totale “gebouw”biedt meer mogelijkheden. Hoe allemaal precies moet nog worden
ingevuld. De handtekeningen van de overdracht etc. zijn nog maar nauwelijks opgedroogd. Ik schreef het al dat er sprake is van
meer dan alleen maar een winkel. Los van
de samenwerking t.a.v. de winkel, gaan Annemarie en Wil samen een andere activiteit
opzetten. Onder de voorlopige naam Volksschool/Activiteitencentrum
Pieterburen
zullen in weekend bijeenkomsten en midweekbijeenkomsten tal van themaʼs worden
behandeld. De voorlopige themaʼs zullen
o.a. zijn Kunst, Cultuur, Natuur, Sport en
Spel, Gezondheid etc. Enkele voorbeelden
zijn o.a.”Beeld en Taal”, “Water in Beeld”,
“Vogels kennen en herkennen”, “Lig-Fietstochten”,
En “Voor jou wil ik zingen”. En nog veel
meer. Pas als alles met de nieuw gehuisveste
winkel achter de rug is zal er gestart worden met de nieuwe activiteiten. Ongetwijfeld zal er in onze Pieterbuurster Courant
nog op worden teruggekomen. Het kan een
prachtige activiteit worden. Een activiteit
die buitengewoon aanvullend kan zijn op
het geen waar Pieterburen voor staat, namelijk een zoveel mogelijk landschappelijk-, cultureel- en milieudorp. Zomaar een
paar prima aanwinsten voor ons dorp. Ook
t.a.v. de “nieuwe” De Bongerd wordt met
goed vertrouwen naar de toekomst gekeken.
Pieterburen wordt weer rijker!
Cees Schelling
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