Pieta Peijs in gesprek met Jan Berger.
Als iemand meeleeft met het wel en wee van ‘onze Ster’ dan is het Pieta Peijs. Pieta staat
als eerste beheerster van de Ster aan de wieg van diezelfde Ster. Van 1973 tot 1984
heeft ze van alles meegemaakt. “De Ster is mijn leven geweest,” vertelt ze. “We
mochten toen nog bruiloften geven en koffietafels bij uitvaarten.” Ook de periode dat er
regelmatig disco was in de Ster heeft Pieta meegemaakt. “De avonden begonnen toen
om half 7” herinnert ze zich. “Ik kom nog regelmatig mensen tegen die mij gedag
zeggen. Ik weet vaak niet meer wie het zijn, maar ja zij hoeven maar één naam te
onthouden en ik wel 200.”
Ook ‘de staatssecretaris’ heeft ze ooit op bezoek gehad. De Ster werd van te voren
geïnspecteerd door een ambtenaar. Die tafels waren nou niet precies de bedoeling. “Mèr
ge moet ‘t toch doen mee wà we hebben” was Pieta’s weerwoord. De wijn was niet goed
dus daar werd voor gezorgd, een catering zorgde voor het diner en de avond kon
beginnen. Allerlei bobo’s kwamen bij Pieta op bezoek en er werd heerlijk gegeten én
gedronken. De ambtelijke wijn was daarom snel vergeven en dan toch maar ‘Sterwijn’
geschonken. Toen bleek Pieta de Lage Mierdse vinoloog, want er werd niet gedronken
maar … gezopen!
Dinsdag met carnaval bewaarde Pieta altijd wat as. Elke bezoeker die diepbedroefd naar
huis ging, kreeg hoogstpersoonlijk van Pieta een “askruisje” met de opbeurende woorden
“Ge zèt een prulleke en ge zult een prulleke blèven!” Ook het Pyjama-bal is in Pieta’s
periode begonnen. Op een gegeven moment stond er zelfs een compleet hemelbed in de
Ster.
“Maar ja, er is veel veranderd sinds die tijd” mijmert Pieta. De KPJ (katholieke
plattelands jongeren), de KAV (Katholieke arbeiders Vrouwen) hadden op een gegeven
moment geen bestuursleden meer en zijn gestopt en ook de toneelvereniging is
verdwenen. De boerengezinsdag kende in de Ster zijn hoogtijdagen.
Pieta heeft hard gewerkt, want alle rekeningen werden met de hand geschreven. In al die
jaren heeft ze maar één fout gemaakt en dat ging over een fustje bier. Regelmatig waren
de nachten kort. Ze stapte dan ‘van de ene broek in de andere’, zoals ze het zelf
verwoord.
“De Ster moet blijven waar hij is,” vindt Pieta. “De brede school is een prima idee, maar
dan zonder plus. Als de Ster in de brede school wordt ondergebracht verliest het zijn
identiteit en alle dames van de kookclub zijn het met mij eens.” Hiermee doelt Pieta op
de dames van de kookclub die elke maand in de Ster een lunch voor 44 ouderen
klaarmaken. “Al het geld wat nu al is besteed voor de plannen van de Brede School Plus
is weggegooid geld.” Voegt ze hieraan toe. “Zoals de Ster nu is, is ie groot genoeg, want
alle evenementen passen er prima in en de grote evenementen kunnen in de sportzaal
georganiseerd worden. Wil het bestuur toch meer dan wat er nu gebeurd, dan kan er van
de huidige Ster best wel iets gemaakt worden.” Naar aanleiding van het artikel waarin
beschreven wordt dat oma’s breiles geven aan schoolkinderen reageert ze, “Dat is
flauwekul want dat kan nou ook. Ik weet zeker dat er volop oma’s zijn die dat wel willen
doen.”
Er blijft naar Pieta’s idee niks van Lage Mierde over, Het gemeentehuis weg, de
supermarkt weg, de Rabobank weg, het oorspronkelijke dorpszicht gaat weg en dan ook
nog de Ster. Pieta moet er niet aan denken. “De Ster moet blijven waar hij nu staat.”
zegt ze nog een keer krachtig.

