Waddenwichter maken CD!

Meer fotoʼs op de website: www.dorpsbelangenpieterburen.nl

Quiz:Twee voor Twaalf
motto: ʻPieterburenʼ

De Partij van de Arbeid wil samen met u discussiëren over de onderwerpen die in
uw dorp en omgeving spelen. Daartoe hebben wij zes avonden georganiseerd in de kerndor-

pen in De Marne. In Pieterburen zal dit zijn op woensdag 26 oktober in Het Wapen van Hunsingo,
om 19:30 uur. Tijdens deze avond gaan we het spel Twee voor Twaalf spelen, onder het motto
“Ken je dorp”. Aan de hand van de antwoorden op de vragen bij de fotoʼs die we in uw dorp hebben genomen, ontstaat er een slagzin. Wie als eerste deze slagzin raadt, gaat naar huis met een
leuke prijs. Natuurlijk hopen we ook dat de fotoʼs bijdragen tot een boeiende discussie. Graag tot
ziens op woensdag 26 oktober (de kofﬁe staat klaar).
Partij van de Arbeid, afdeling De Marne

Meer bewegen?
Foto: Hennie de Gans

Voor De Waddenwichter was het op 1 oktober j.l zover! In het Dorpshuis van Westernieland
kwamen ze bij elkaar om hun eerste ofﬁciële CD op te nemen.
Het was een drukte van belang die ochtend rond het dorpshuis. Inwoners vroegen zich af wat er te
beleven was en soms kwam er één nieuwsgierig met de neus om de hoek kijken. Er werd gezongen, en weer gezongen en nog eens. Want een CD opnemen is nog niet zo eenvoudig. Eén zuchtje
op het verkeerde moment en het moet over. Maar tegen de klok van drie uur stond alles er op. In
november 2005 bestaat het shantikoor De Waddenwichter 7 jaar en zal de CD tijdens een concert
in de kerk ofﬁcieel overhandigd worden aan... De juiste datum en het programma zijn op dit moment nog niet bekend. Wij raden u aan de berichtgeving in de kranten te volgen, want als echte
Pieterbuursters wilt u natuurlijk allemaal zoʼn gezellige CD en die is dan te koop!
Hennie de Gans

Neis oet (Domies) toen

Volgens de kranten worden veel mensen depressief als de blaadjes beginnen te vallen.
Nou, ik wordt meestal vrolijk van die ﬂadderende bladeren en de prachtige herfstkleuren!
Op rustige dagen zie ik bij elk zuchtje wind weer
een regen van blaadjes dwarrelen; dan geniet ik
dus. Ook de tuin is nog erg mooi, nu alles weer
strak gemaaid is en de vormen goed zichtbaar.
Hoogte en diepte, bomen en de padenstructuur
zijn nu de beeldbepalende elementen. Wat kan
een tuin toch verschillende gezichten hebben!
Voor ons “domies-toeners” wordt het een drukke winter. In het kader van het Masterplan van
de gemeente hebben we meer samenwerking
gezocht met de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK, eigenaar van de Petruskerk en ook
van de grond en gebouwen van Domies Toen)
en het waddencentrum (het Groninger Landschap). Dit heeft geresulteerd in een plan om
ons samen te proﬁleren op gezamenlijke raakvlakken van natuur- en cultuurhistorie.
SOGK en Domies Toen hebben plannen ge-

Op uitnodiging van het bestuur van Dorpsbelangen was wethouder Wiebe Zorge 11 oktober j.l. in Pieterburen.
Vooral om over de vorderingen met betrekking
tot het masterplan te praten. Uit het gesprek
bleek dat in 2006 de ﬁnanciering rond moet
zijn, waarna in 2007 en de daarop volgende jaren tot uitvoering van de in het Masterplan genoemde projecten kan worden over gegaan. Een
aantal projecten, die niet tot de competentie van
de gemeente behoren zijn inmiddels al volop in
ontwikkeling. Zie de berichtgeving van ondermeer Domies Toen. In de volgende krant zullen
Het Groninger Landschap en de Stichting Oude
Groninger Kerken hun plannen toelichten.

Zomerfeest 2005:

Hennie de Gans

maakt voor het beter samengaan van de kerk en
tuin en restauratie aan gebouwen. En we hebben
subsidie gekregen!!!! Een greep uit onze plannen: de Petruskerk krijgt betere verwarming,
wc en keuken, en het orgel krijgt een ﬂinke
opknapbeurt. De theeschenkerij wordt gerestaureerd, waarbij het tongewelf weer zichtbaar
wordt. Het gebouw zal daardoor van binnen
weer de sfeer krijgen van een klein kerkje. We
willen voor de tuin en de kerk een gezamenlijke
ingang maken: het groene loketje dat nu bij de
ingang van de tuin staat, zal verdwijnen.
Ook denken we na over de overgang tussen
kerk en tuin: de rozenhaag zal mogelijk vervangen worden door iets anders, bijvoorbeeld een
taxushaag. In de tuin zelf willen we een aantal
borders verbeteren, zodat de tuin ook in de nazomer en herfst de bezoeker zal verrassen.
Jullie horen het al: plannen genoeg en waarschijnlijk geld te weinig zoals altijd.
Nienke Reeder (tuinbeheerder domies toen)

Hoogholtje verplaatst
Het gemeentelijk wijkteam heeft een aantal
opvallende werkzaamheden uitgevoerd. Op
de kleine parkeerplaats aan de Frederiksoordweg stond een zitbankje. Deze stond pal achter een heg geparkeerd. Reuze spannend voor
sommigen, maar niet erg handig voor de passant die van het uitzicht wilde genieten. Dit
bankje hebben we een andere plaats gegeven.
In overleg met het bestuur van de vereniging
Dorpsbelangen is het zitbankje verplaatst naar
het recreatiepad achter de camping. We hebben
een schelpenplateautje gemaakt en zo kan de
wandelaar uitrusten en tegelijkertijd genieten
van het schitterende uitzicht. In de haven van
Pieterburen lag een tweetal steigers. De kwaliteit van die steigers was verre van optimaal.
Eentje is een tijd geleden helemaal vernieuwd
en de andere was blijven liggen. De ruimte van
de vernieuwde steiger was voldoende voor de
bootjes die hier kwamen aanleggen. De andere
is nu verwijderd. Zo is er ook wat meer ruimte
gekomen in de haven. Het hoogholtje bij de
zeehondencrèche begon ook gebreken te vertonen. Er zijn een aantal palen vernieuwd. Tevens
is het hoogholtje ietwat verplaatst. Op het pad
naar het hoogholtje zitten wat gaten. Binnenkort zullen we ze dichten met schelpen. Ook

Wilt u wekelijks uw spieren goed losmaken? En bent u 55+ ? Kom dan naar
de gymnastiek voor 55plussers! Iedere
dinsdagochtend van 10.00 - 11.00 uur in
de sportzaal van Eenrum, onder leiding
van Goska Elzes uit Pieterburen. Er zijn
plaatsen vrij gekomen. Eerst kijken of
een proeﬂes mag ook. Voor inlichtingen:
Hanny Hiddema telefoon 528405.

Masterplan

op de grote parkeerplaats zijn wat werkzaamheden uitgevoerd. De belijning die automobilisten duidelijk moest maken dat ze enigszins
ordelijk moeten parkeren, waren wat vervaagd.
Hier is nieuwe belijning aangebracht. Nu is dit
weer voor iedereen duidelijk zichtbaar. Bussen
en autoʼs weten weer waar ze moeten zijn. Op
de hoek Frederiksoordweg/Hoofdstraat is belijning aangebracht. De verhoging op dit kruispunt is weer voorzien van z.g. pianostrepen.
Het verkeer wordt hierdoor gewaarschuwd dat
er, op de doorgaande weg, een andere situatie
aanwezig is, en dat er vaart moet worden geminderd. In het groen is de laatste schoffelbeurt
van dit jaar achter de rug. Het groeiseizoen
voor onkruid is weer achter de rug. Bladblazen
en kantensteken liggen voor de komende periode in de planning. Iets verder in de tijd zullen
we het snoeien weer gaan oppakken. Hier kom
ik de volgende keer op terug. Mocht u vragen
hebben dan ben ik te bereiken via telefoonnummer 0595-575596. Uiteraard zijn de medewerkers van wijkteam oost altijd bereid uw vragen
te beantwoorden.
Met vriendelijke groeten,
Gerard Leegte (teamleider)

Meer fotoʼs op de website: www.dorpsbelangenpieterburen.nl

Het zomerfeest begon om twee uur met een
regenbuitje. De hond Lies en haar baasje konden hun kunsten gelukkig ook in de feesttent
vertonen. Zowel de kinderen als de grote mensen waren diep onder de indruk van dit slimme
tweetal. Toen iedereen naar buiten kwam scheen
de zon en konden de spelletjes beginnen. De
kinderen hebben zich uitstekend vermaakt, tot
en met het eind, toen een heuse zeephelling in
stelling werd gebracht. Het beachvolleybaltoernooi voor de volwassenen, dat de organisatie
in gedachten had, is niet doorgegaan, omdat de
meeste sportieve Pieterbuursters juist deze zaterdag elders verplichtingen bleken te hebben.
De middag is afgesloten met een zeer geslaagde
barbecue voor iedereen, verzorgd door restaurant Waddengenot. In een buitengewoon prettige sfeer, omlijst met live muziek van de groep
“Tegenlicht”, ontstonden veel geanimeerde
gesprekken tussen mensen die elkaar normaal

Kerstmarkt

Ook dit jaar wil het bestuur van de vereniging
Dorpsbelangen weer een kerstmarkt organiseren. Wij zoeken vrijwilligers om ons te helpen.
Heeft u nog boeken op zolder of wilt u iets
anders verkopen: huur een kraampje! Neem
contakt op met: Hennie de Gans tel: 528749
of Rita Vegter tel: 442758

Foto: Hennie de Gans

gesproken juist niet zo vaak tegenkomen.
ʼs Avonds trad in de tent de band “Black Money” op. Zij kregen de tent ﬂink aan het swingen. Opvallend was de grote opkomst van toeristen. Met hun enthousiasme hebben ze ﬂink
bijgedragen aan de feestvreugde. Helaas zorgde
de houding van enkele bezoekers aan het eind
van de avond, dat het bestuur van de Vereniging
Dorpsbelangen de organisatie van een volgend
zomerfeest ernstig in heroverweging moet nemen.De vereniging Dorpsbelangen Pieterburen
dankt de ondernemers die door ﬁnanciële bijdragen het feest mogelijk maakten: Dijkstra
Wadlopen, Poelma Computers, De Eettuin,
Restaurant ʼt Appeltje, Natuurvoeding de Bongerd, Second Chique, Restaurant Waddengenot,
Bakker Antiek, De Jutter, Knipoog Hairstyling,
Commissionair in Zaden en Bestrijdingsmiddelen Frieling, Top Way en de Stichting Zeehondencreche Pieterburen. Dank gaat ook uit naar
iedereen, die met hand- en spandiensten de organisatie heeft bijgestaan
Jan Dresmée

Volgend nummer :
Wetenswaardigheden, kopij, fotoʼs etc.
graag vóór 30 november afgeven op de
Wierhuisterweg 27 of mailen naar :
redactie@henniedegans.nl

