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Hoe, waar en met wie start
jij je weekend? Johannes
Wolbers (65) uit Oosterbierum
is iedere zaterdagochtend in
de Kloostertuin te vinden.
TEKST RENSKE DE HAAN
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In de aarde wroeten. Zaaien, planten, oogsten, schoffelen. En wat al niet meer bij het
onderhoud van een dorpstuin komt kijken.
En niet te vergeten: koffie drinken. Met wat
lekkers erbij. Voor Johannes Wolbers uit
Oosterbierum geen fijnere manier om het
weekend te beginnen. Samen met dorpsgenoten is hij iedere zaterdagochtend in de
Kloostertuin te vinden.
,,Héérlijk, even niks hoeven. Verstand op
nul, niet nadenken over wat je nog allemaal
‘moet’.’’ Johannes is geen stilzitter. Verre
van. ,,Je hoort wel eens dat mensen in een
zwart gat vallen als ze met pensioen gaan.
Nou, ik ben vorig jaar gestopt met werken na 50 jaar voor het IJspaleis te hebben
gereden - maar daar heb ik geen last van
gehad hoor. Er is genoeg te doen.’’
Op vrijdag is Johannes er ook vaak, als er
kinderen van de basisschool langskomen.
,,Heel erg leuk, zo hebben we laatst prei
geplant. Dat was een leuke chaos, met z’n
allen in de modder. Als de prei volgroeid is,
gaan ze er zelf mee koken op school. Zo
worden ze zich bewust van waar hun eten
vandaan komt, hoe lang het groeiproces
duurt. En zo leren ze ook het verschil proeven tussen bespoten en onbespoten eten.’’
De tuin is zo’n zeven jaar geleden opgezet door vrijwilligers. Johannes: ,,Er waren
hier eerst volkstuintjes, maar daar stopten
veel mensen mee, en dus kwam er meer
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braakliggende grond.’’ Nu bestaat het uit
een met bomen omlijste tuin, opgesplitst
in meerdere delen. ,,We hebben een
nachttuin, een theatertuin. In de zomer
zijn er op zondag activiteiten en muziek.’’
Zaterdag, zo rond half tien, wordt het
tuingereedschap tevoorschijn gehaald.
,,Rond half elf drinken we koffie, wisselen
we verhalen uit. Het is een heel gemêleerd
gezelschap, iedereen is welkom.’’ Johannes noemt het een hoogtepunt in zijn
week. ,,Heel eerlijk, zoveel verstand heb ik
niet eens van tuinieren! Maar het is een
heerlijke manier om je hoofd leeg te maken, de week achter je te laten. De dag
beginnen in de buitenlucht. In coronatijd
kon dat gewoon doorgaan, buiten kun je
gemakkelijk afstand houden. Alles was
dicht, maar hier konden we toch samen
komen. Dat was, dat ís, heel waardevol.’’
Wil je ook eens in deze rubriek? Mail naar
meer@mediahuisnoord.nl o.v.v. ‘Start’
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