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Samen voor (het) dorpsbelang!
De herfst heeft zʼn intrede gedaan. Duidelijk zichtbaar in de natuur. De
akkers worden leger en leger en de bladeren verlaten de bomen. Dan komt
de periode dat allerlei activiteiten in ons dorp weer gaan toenemen. Is dat
vreemd? Nee hoor. We krijgen daar weer meer tijd voor. Dat geldt ook
voor ons eigen dorpsbelang. Bijvoorbeeld contact met de gemeente. Omdat wij bijna altijd meer haast hebben dan de gemeente zelf. Maar er is
meer. Daarover leest u ook in deze krant. Altijd weer in ons gezamenlijk
dorpsbelang.

1ste jaargang no. 3

De sauna herleeft!

Cees Schelling

Nieuw naambord De Getijden

Meer fotoʼs op de website: www.dorpsbelangenpieterburen.nl
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Je ondergaat het als een metamorfose

Meer fotoʼs op de website: www.dorpsbelangenpieterburen.nl
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De van de toverschool in Engeland gestuurde tovenaarsleerling Kim toverde via boekjes
en doosjes de sleutel tevoorschijn waarmee een nieuw naambord kon worden onthuld.

Pieterburengerucht.
Er wordt geﬂuisterd dat er in de gemeente
De Marne een verkeerscommissie is. Nog
nooit iets van gemerkt. Wie zouden in deze
commissie zitten en wat doen ze daar?
Zouden ze ooit wel eens in Pieterburen geweest zijn? Of is het soms een ʻpapierenʼ
commissie, waarnaar verwezen kan worden? Waar je je klachten of vragen naar toe
kan sturen? Die eenmaal daar aangekomen
vervolgens door lid Eén genoteerd en op
een bureuau neergelegd worden. Lid Twee
mag ze in de bovenste la leggen. Lid Drie
verplaatst ze dan vervolgens, als deze la vol
is, naar één eronder. Afhankelijk van het
aantal commissieleden en bureauladen mag
het laatste, tevens belangrijkste lid de papiervernietiger bedienen. En wéér is er een
verkeersprobleem opgelost! Ja, het is echt
hard werken voor deze commissie. In ons
dorp is men maar zelf aan het regelen van de
verkeersveiligheid begonnen, zij het nu nog
op bescheiden schaal. Maar de maatregelen verharden zienderogen. Waren het eerst
nog alleen maar geparkeerde autoʼs, die het
verkeer afremden, nu worden er ook al andere middelen ingezet. Zo zag ik een kinderﬁetsje terloops tegen een boom aan de kant
van de weg gezet, alsof het kind elk moment
tevoorschijn kon komen. Stapels brandhout
in de berm accentueren de rij struikjes, die
een aantal jaren geleden voor hetzelfde doel
plotseling waren geplaatst. Een verkooppunt

met een wapperende vlag doet de automobilisten even afremmen. Misschien een idee
voor elke entree van ons dorp? Maar het
laatste middel wat ik ontdekte gaf aan dat
de verharding in maatregelen al ingezet is.
Een beweegbare drempel aan het begin van
de Hoofdstraat doet de mensen verschrikt op
de rem trappen. De ʻdrempelʼ zelf beweegt
zich op laconieke wijze soms midden op
de straat, soms van links naar rechts of vice
versa. De eigenaar van deze verkeersremmende factor is zich waarschijnlijk niet bewust van dit fenomeen. Ik zie hem namelijk
niet als op een drukke zondagmiddag deze
ʻverkeersdrempelʼ zijn werk weer doet. Automobilisten stoppen , draaien hun raampjes
open en kijken lacherig in het rond. Als het
te lang duurt roepen ze: “Ksstt!”. Maar ons
verkeersobject heeft daar maling aan en blijft
op de plek waar hij is. Dan gaat hij omhoog
en beweegt zich langzaam naar de rechter
kant. De automobilist trekt aarzelend op en
kijkt met zijn medepassagiers nog een keer
om. Hij ziet hoe het object zich, net voor het
aanstormen van een andere auto, weer naar
het midden van de weg begeeft. Het hele
verhaal herhaalt zich, niet eenmaal, maar
meerdere malen die dag. De mensen van dit
dorp hebben de onzichtbare commissie niet
nodig. Zij zijn zelf in staat om het verkeer
te stoppen. Wacht maar tot de volgende verkeersremmendetruc uit de doos komt!
PvdB

Want dat is de ontvangst en het aanzien bij het binnenkomen van de sauna. Leuke jonge mensen en veranderde vriendelijke lichte kleuren.
Sinds april van dit jaar wordt de
sauna-zweminrichting beheerd door
Kor en Marjan Beukema.
Gedreven, gezellige en gastvrije eigenaars,
afkomstig uit Sauwerd en nu inwoners van
Pieterburen. De animo om de sauna te kopen
en te gaan beheren is voor een belangrijk deel
ingegeven door opgedane ervaring met het
9 jarige zoontje die mede vanwege zijn gezondheid op zwemles kwam in Pieterburen.
En steeds weer word je getroffen door het
animo waarmee twee mensen mee bezig zijn
om er iets moois van te maken. Het gaat ook
ongekend prima. Vooral de zweminrichting
levert een waardevolle bijdrage in het geheel
van het bedrijf. Momenteel is er een deelname van ongeveer 180 kinderen, terwijl
er een wachttijd is van 4 maanden. Minder
dan een jaar geleden een praktisch ondenkbare “explosie”. Ook de sauna op zich komt
steeds meer in de running. De deelnemers
voor deze activiteit komen als het ware overal vandaan. Desgevraagd aan Marjan en Kor
sommen ze op: van Uithuizen tot Adorp, van
Zoutkamp tot Kantens en van Westernieland
tot vul maar in. Bovendien zijn er ʼs avonds
nog diverse sportmogelijkheden voor ouderen. De attributen voor die “water”-sport
zijn rijkelijk aanwezig.
Om zover te komen is er nogal wat werk
verzet. Vooral als je daarbij bedenkt dat Kor
een volledige baan heeft van 5 dagen per
week en dat Marjan aanvankelijk ook nog
2 dagen per week elders werkte. Dat heeft
ze nu teruggebracht naar 1 dag. Er is veel
veranderd en gerepareerd.
Interessant kan Kor vertellen over zʼn ontdekkingsreis door het bedrijf.
Het ontdekken van wat is wat en waar dient
het voor? En niet te vergeten wat wil ik ver-

anderen en verbeteren. Maar gelukkig is hij
zo iemand waar men van zegt: ”wat zʼn ogen
zien maken zʼn handen”.
Tussendoor was er ook nog wel eens wat
hulp van buiten zoals de bekende koningin
van Pieterburen die voor het opstarten van
de website heeft gezorgd. Tot nu toe loopt
dus alles voorspoedig. Het ligt voor de hand
dat de goede naam van de sauna voor een
belangrijk deel weer moest worden opgebouwd. Met de rustige en weloverwogen
aanpak van Kor en Marjan zijn ze tot nu
toe daarin goed geslaagd. ”We hebben een
prima gevoel en doen het met veel plezier”,
zegt Marjan. En met een veel betekenende
glimlach voegt ze er aan toe: “Het is alsof
ik altijd op vakantie ben”. Op een vraag aan
Kor hoe het zo snel gekomen is, antwoord
hij: “Ik heb ooit eens een kleine advertentie
geplaatst, maar wat de mensen ervaren en
doorvertellen is onze beste PR”. De aantrekkelijke sfeer, de frisse aanblik en het aanstekelijke enthousiasme geven je het gevoel dat
hij gelijk heeft. Er wordt bij de sauna weer
met een positieve instelling naar de toekomst
gekeken. De betekenis voor Pieterburen?
Een meer dan waardevolle bijdrage!

Cees Schelling

Laatste Nieuws!

Het is vandaag 5 oktober en schitterend zonnig weer. Ik haal de post van de mat en wat
heb ik daar?? Een brief uit Spanje!!!!
Wat moet ik daar mee?? Ik maak hem open
en zie dat het een bericht van de Sint en zijn
Pieten is. Ook dit jaar bezoekt hij in november Pieterburen en of er dan een comité is
dat hem ontvangt? Ik heb gelijk een brief
teruggestuurd om hem alvast van harte welkom te heten, maar dat ik graag een datum
wil hebben voor zijn bezoek. En dat meisjes
en jongens is het laatste nieuws, maar als ik
meer weet meld ik dit gelijk aan jullie.

