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30 april
vanaf 10.00 uur zijn alle kinderen verkleed en met versierde
fietsen welkom in de speeltuin van Westernieland. Ze zullen
dan in een optocht door het dorp gaan. Vervolgens mogen
ze een vrijmarkt houden in de speeltuin en worden er
verschillende activiteiten aangeboden. Om 12.00 uur zal de
prijsuitreiking plaatsvinden voor het mooist versierde kind
en fiets. Om 13.00 uur worden de activiteiten afgerond.

2 mei
rondleiding Domies Toen door Wijnand Dijkstra
'Borgbloumkes'
Aanvang 14.00 uur.

9 mei
rondleiding Domies Toen door Saskia Nieboer
'geneeskrachtige kruiden en onkruiden' Aanvang 14.00 uur.

11 mei
2010 Uitje SWO Eenrum e.o. Het jaarlijkse uitstapje van
stichting welzijn ouderen Eenrum en omstreken. Dit jaar is
het een boottocht van Lauwersoog naar Zoutkamp en weer
terug. In Zoutkamp zal er een bezoek aan het
visserijmuseum plaats vinden. De kosten zijn 10 euro.
Opgave voor 5 mei bij dhr Huizenga : 0595-491482. Meer
informatie kunt u terug vinden op de website van
dorpsbelangen.

16 mei
rondleiding Domies Toen door Rita Kluit “eetbare
plantenAanvang 14.00 uur.

18 mei
Jaarvergadering dorpsbelangen, zie elders in deze krant de
uitnodiging.

24 mei
Rondleiding Domies Toen door Ds Klaas Pieterman
“Bijbelse planten”. Aanvang 14.00 uur.

28 mei
Spelavond, sjoelen en klaverjassen in grandcafe bij de
buren van Pieter. Aanvang 19.30uur. Kosten 2,50 opgave
niet nodig.

29 mei
The Richards, optreden in De Buren van Pieter,
voorafgaand zijn er andere activiteiten. Meer informatie
volgt.

dinsdag 1 juni
De burgemeester en de wethouders komen naar
Pieterburen

25 juni
Spelavond, sjoelen en klaverjassen in grandcafe bij de
buren van Pieter. Aanvang 19.30 kosten 2,50 opgave niet
nodig.

27 juni
Grumpy Old Men. Optreden in restaurantschip het appeltje.
Aanvang 17.00 uur. Reserveren gewenst.
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Aanvang: 20.00 uur in Groepscentrum, Hoofdstraat 82A
Er deden vijftig kinderen mee met paaseieren zoeken
en Storm was de jongste zoeker.

??

30 april
jaren 70/80 avond in de kantine van PWC. Aanvang 21.00
uur.

April 2010 6e jaargang no. 2

wistudat??

-Er wel 50 kinderen paaseieren hebben gezocht,
-Bram en Lisa van der Horn ook dit jaar weer de chocolade
paashazen hebben gevonden,

-Alice de eettuin heeft verkocht aan pizzeria Willibrord. Ze hierover
vertelt in de volgende dorpskrant,
-Alice Streekstra haar museum naar de overkant verhuist,
-Pizzeria Willibrord zijn deuren opent op 28 april 2010,
-U een overzicht van de Qbuzz lijn 68 kunt lezen op de website van
dorpsbelangen,
-Alle PWC wedstrijden van seizoen 2009-2010 zijn vermeld op de
website van dorpsbelangen,
-Er een vogelnestschommel in de speeltuin komt,
-Basisschool de Getijden volop in de 1 aprilgrap van Anita is
gestonken en dat Dorus dit zo grappig vond dat hij zelf ook nog een
aantal stevige grappen heeft uitgehaald,
-De uitvoering Broer zoekt vrouw van toneelvereniging Democritus
een groot succes was,
-RTV Noord op bezoek was in Pieterburen en hier opnames heeft
gemaakt voor het programma “Dam op” Dit zal te zien zijn vanaf 28
april 2010,

Samen voor (het) dorpsbelang!
Op speciale momenten duurt het soms langer de juiste woorden te vinden. Dit is zo’n moment want het is mijn laatste bijdrage voor
“Samen”. Ik neem afscheid van het bestuur en Theo Leijdekkers is voorgedragen als nieuwe voorzitter. Op de ledenvergadering van 18
mei kunnen we hem verkiezen. Komen dus!
Vier jaar heb ik voorzitter mogen zijn en het was een mooie tijd. Ik ben persoonlijk heel blij geweest met het behoud van de
Peuterspeelzaal en de Wadloper op de dijk. Er waren ook energievreters. Ik denk aan enkele overleggen over het masterplan, het
mogelijke vertrek van de zeehondencrèche, het uiteenvallen van de ondernemersvereniging en gedoe rond de parkeerplaats. Maar daar
staan weer energiegevers tegenover. Ik noem de herstart van het kegelen, de gloed van het vreugdevuur, de kinderen met Sinterklaas,
de actie voor het speelveld en - na jaren van afwezigheid - een eigen kermis. Activiteiten die een bestuur alleen maar kan organiseren
door en met de inzet van vele vrijwilligers. Iedereen bedankt!
Onze vereniging is een leuke club en ik ben ervan overtuigd dat veel in Pieterburen de dorpsbewoners en ondernemers verbindt.
Tegelijkertijd heb ik ervaren dat wij uitblinken in het laten weten waarin wij verschillen. Dat maakt Dorpsbelangen boeiend maar ook wel
eens vermoeiend. Ik daag iedereen uit te blijven zoeken naar het samen. Geniet van de ruimte in en rond ons dorp en gun anderen
ruimte. Samen voor het dorpsbelang!
Annelies Borchert, voorzitter

Dorpsfilm Pieterburen gereed

-Er net buiten Pieterburen een koffer lag met 5000 euro, deze was er
neergelegd door de postcodeloterij en gevonden is door Jeroen van
de zeehondencrèche ,
-De kantine van PWC 25 jaar bestaat, en dat Herman en Aaltje
Nekkers hier al 25 jaar staan,
-Björn niet alleen hard kan trappen tegen een bal, maar ook stevig
kan springen, hij is door de trampoline heen gesprongen,
-Sietse Hielema en Nico Bakker zijn verkozen tot gemeenteraadslid,
-Annelies Borchert winnares is van de woensdagavond- en Kees
Hage de winnaar van de donderdagavondcompetitie biljarten,
-Zij eind april gaan strijden om de clubbeker van K.O.T.,
-Het Open podium weer veel ongekend talent liet zien,
-Burgemeester Koos Wiersma en de wethouders op 1 juni met ons
dorp komen kennismaken,
-Er nog vrijwilligers nodig zijn voor de wandelvierdaagse? Bij
interesse graag bellen: 0505-528558.
-Anita Klont dol is op tuinkabouters, ze is op zoek naar deze vrolijke
puntmutsen om haar verzameling uit te breiden. Heeft u een
kaboutertje voor haar over? Graag bellen naar:0595-528558
-U de WK voetbalwedstrijden kunt bekijken op groot scherm in
Grandcafé bij de buren van Pieter? Oranje kleding zal de
samenhorigheid en het feestgevoel vergroten! Er is ook een
voetbalpoule, inleg vijf euro. Iedereen mag mee doen.
-De speeltuincommissie wacht op hout uit Hongarije, de
verwachting is dat half mei verdere vorderingen zichtbaar gaan
worden.
-U meer dorpsnieuws en evenementen kunt u nalezen op onze
website www.dorpsbelangenpieterburen.nl?

Da’s ja goud
U heeft de 'Da’s ja goud' bus met Swanny achter het stuur vast
al zien rijden door ons Hoge Noorden.
Da’s ja goud is de naam van de eerste echte uitagenda van het
hoge Noorden. Swanny Beukema en Harm van der Meulen
maken deze samen. De uitagenda biedt iedere maand een
compleet overzicht van wat er te doen is in onze regio. Dit is op
gebied van Cultuur, Natuur, Muziek, Toneel etc. etc.
U kunt de uitagenda gratis meenemen. Hij is te vinden in
winkels, cafés, restaurants, benzinepompen etc. etc.
Kortom met de uitagenda in huis hoeft u zich nooit meer te
vervelen. En da's heel goud!
Meer informatie op www.dasjagoud.nl
Joke Sloover

De film, een project van de Historische Kring Eenrum, is gereed.
De dorpsfilm uit 1967/1968, gemaakt in opdracht van de
Blindenbond, laat een goed beeld zien van het dorp Pieterburen
en haar bewoners uit die tijd. De film is dan ook zeer interessant
voor de inwoners van het dorp en naaste omgeving. Ook voor oud
inwoners is de film aan te bevelen en is het leuk herinneringen op
te halen.
De film is ingesproken door een drietal dorpelingen , te weten
Anneke Dijkstra-Smith, Anita Klont en Jan Aikema.
De foto’s van de omslag zijn van Cor de Gans.
Vanaf 1 mei is de film te verkrijgen tegen contante betaling van
€ 12,50 bij de receptie van het Horecaplein, Hoofdstraat 84 te
Pieterburen.
Voor verdere informatie over de Historische Kring Eenrum kunt u
kijken op de website (nog in ontwikkeling)
www.historischekringeenrum.nl

Van de redactie
Het volgende nummer van de Pieterbuurster Courant komt uit
op 1 juli 2010. Artikelen voor graag inleveren voor woensdag
23 juni. Stuur de artikelen svp naar
pbc@dorpsbelangenpieterburen.nl
Er komen enkele wisselingen in de redactie maar daarover
een volgende keer meer.
de redactie; Joke, Cindy en Theo

Algemene ledenvergadering Dinsdag 18 mei 2010
Aanvang: 20.00 uur in Groepscentrum, Hoofdstraat 82A
Agenda
1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen
3. Verslag extra ledenvergadering d.d. 10 november 2009
4. Jaarverslag 2009/2010 Vereniging Dorpsbelangen
5. Jaarverslag 2009/2010 Speeltuincommissie
6. Verslag kascommissie
7. Financieel verslag 2009/2010 van Vereniging
Dorpsbelangen
8. Financieel verslag 2009/2010 van de Speeltuincommissie
9. Begroting 2010/2011 en vaststelling contributiebedragen
10.Benoeming kascommissie
11 Huishoudelijk reglement
12. Bestuursverkiezing
Aftredende leden en niet herkiesbaar : Susan Geling, Sietse
Hielema, Rita Vegter
Aftredend voorzitter en niet herkiesbaar: Annelies Borchert
Kandidaat voorzitter : Theo Leijdekkers
Kandidaat lid
: Annick van Duin

13.Vooruitblik 2010-2011
14. W.v.t.t.k. en rondvraag
15.Sluiting
Concepttekst Huishoudelijk reglement, financiële verslagen en
andere stukken zijn beschikbaar op de website
www.dorpsbelangenpieterburen.nl en liggen vanaf een half uur
voor de vergadering klaar of kunt u na een telefoontje afhalen bij
het secretariaat.

N.B.
De algemene ledenvergadering is toegankelijk voor leden van
de Vereniging Dorpsbelangen Pieterburen. Nieuwe
agendapunten of tegenkandidaten voor het bestuur kunnen tot
10 mei a.s. schriftelijk worden aangemeld bij het secretariaat.
Secretariaat Sietse Hielema, Hoofdstraat 85, 9968 AB
Pieterburen, tel. 528281

Vereniging Dorpsbelangen Pieterburen
Jaarverslag 2009 – 2010
Anno 2010 en we zitten nog steeds in de nasleep van het Masterplan Pieterburen. In een evaluatie eind vorig jaar met gemeente en
politie heeft het bestuur de parkeeroverlast in de Hoofdstraat en hoek Frederiksoordweg besproken en het feit dat er nog steeds te hard
gereden wordt. Naar aanleiding van dit overleg zou de gemeente nog vóór het toeristenseizoen verbeteringen aanbrengen, zoals een
betere aanduiding van de stenen parkeervakken en een aanpassing van de verwijsborden. Ook is een tiental bewoners aan de
Hoofdstraat nog steeds met de gemeente in debat, omdat zij schade en hinder ondervinden van de klinkerbestrating. Evenals het vorige
jaar vindt het bestuur, dat de gemeente te weinig werk maakt van het onderhoud en een positieve uitstraling van ons dorp als vriendelijk
en aantrekkelijk toeristisch centrum.

Vervolg Jaarverslag 2009 – 2010
het horecaplein en het bestuur van dorpsbelangen een kermiscommissie gevormd en een plan de campagne gemaakt. Met hard
werken en veel vrijwilligers is het gelukt: een “Wad’n weekend ”in Pieterburen, met kermis, op 18, 19 en 20 september! Er was veel
belangstelling uit het dorp en de omgeving. Het programma bestond uit een ballonnenwedstrijd voor de kinderen, kermis, de drive in
show van Dance Reaction, artiestenoptredens van Margreet en Jonneke, Lady Roos, Band Deel2 en een kunstmarkt met meer dan 25
deelnemers. Het was zo geslaagd dat de kermiscommissie in het 3e weekend van september 2010 opnieuw een “Wad’n weekend
Pieterburen”organiseert.
Vorig jaar bleek dat de staat van onderhoud van de speeltuin op het recreatieveld zeer slecht was en op enkele onderdelen direct
onderhoud nodig was. Henk Bolman en Hanny Hiddema zijn tijdens de ALV van april 2009 ingesteld als nieuwe commissie en zij
hebben passievol het onderhoud en de budgettaire kant van het speelveld ter hand genomen. Met de oorspronkelijke ‘bouwers’en de
vrijwilligers zijn oude speeltoestellen gerepareerd en schoongemaakt. Dit jaar wordt gekeken naar een nieuw speeltoestel en afronding
van de activiteiten. En de barometer voor de inzamelingsactie van geld schoot door tot bijna € 8.000. Een fantastisch resultaat: via de
deur aan deur actie, rommelverkoop, een bijdrage van een Pieterbuurster ondernemer die een deel van de winst van de verkoop van
kerstbomen schonk, NL doet, diverse sponsors en subsidieverstrekkers.
Sinterklaas verscheen in november weer met de boot in ons dorp. In Spanje was er opnieuw een zwarte piet bijgekomen, zodat een
groep van acht pieten de Sint begeleiden. Voor de ongeveer 100 aanwezigen was een aangename en vermakelijke middag in het
Wadloopcentrum georganiseerd. De kinderen genoten van het verjaardagsfeestje van de piet en er werd luid gezongen en gedanst.
Het bestuur van Dorpsbelangen was aanwezig bij het afscheid van burgemeester Joan Stam op 11 december in het gemeentehuis.
Deze burgemeester heeft een stempel gedrukt op kunst in onze gemeente, maar ook bij de opzet van het Masterplan. Het hek van de
begraafplaats is eind 2009 na een renovatie van 1,5 jaar weer teruggeplaatst.
De wisseling van het jaar werd weer gemarkeerd door het traditionele vreugdevuur, opgezet en georganiseerd door familie de Hoop.
De houtstapel lijkt ieder jaar nog hoger te worden. De organisatoren moesten veel kou trotseren maar het effect was grandioos. Vele
dorpsgenoten kwamen naar het vuur en konden onder het genot van glühwein of chocolademelk elkaar gelukkig Nieuwjaar wensen.
Jan Dresmé, Wilco Tukker en Albert van Dort waren weer verantwoordelijk voor het plaatsen van de verlichte kerstbomen aan het begin
van het dorp.
Het bestuur heeft in januari de nieuwjaarsreceptie van PWC bezocht. De kegelavond in Zoutkamp vond traditiegetrouw in februari
plaats en was weer een gezellige dorpsbijeenkomst met gasten uit de omliggende dorpen.
Medio februari ontving het bestuur een uitnodiging om aanwezig te zijn bij de start van werkzaamheden van het Pieterbuurster maar.
Tot op heden is er weinig bekend gemaakt over de inhoud van dit project. Het bestuur betreurt dat. In het voorjaar 2010 heeft het
bestuur, na ontvangst van zijn voorstel, overlegd met Wigbold Wieringa over de toegankelijkheid van natuurgebieden en de dijken.
Mede naar aanleiding daarvan is overleg gevoerd met Stichting Kwelderherstel voor de ontsluiting van de waddendijk en andere
kweldergebieden.
Tijdens het paasweekend heeft Wienie van Dort heel veel kinderen een plezier gedaan met het verstoppen van de eieren en twee
chocolade paashazen.

Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) op 21 april 2009 werd duidelijk, dat de Statuten over het toetreden van bestuursleden
met een zakelijke relatie tot dorpsbelangen voor verschillende interpretaties vatbaar waren. Er was namelijk bezwaar geuit tegen de
eigen voordracht van twee ondernemers als 7de en 8ste bestuurslid. Het zittende bestuur kreeg de opdracht dit eerst juridisch uit te
(laten) zoeken en een voorstel te maken voor een extra in te lassen ALV. De kandidatuur zou worden aangehouden. Vervolgens zijn de
nieuwe kandidaten van het bestuur, Kees Hage en Susan Geling, bij acclamatie verkozen. De aftredende bestuursleden Wienie van
Dort en Swanny Beukema kregen een dankwoord en bloemen van de voorzitter.

Er zijn ook alvast acties in gang gezet voor het programma na de bestuursoverdracht, zoals de vrijwilligersdag, een avondvierdaagse,
ontvangst van de nieuwe burgemeester, het komende “Wad’n weekend”met braderie en een actie om nieuwe leden in het dorp te
werven. De voorzitter heeft een bestuursboekje geschreven, waarin alle handelingen, protocollen en draaiboeken gebundeld en
geordend zijn. In de bestuursvergaderingen is dit boekje aangevuld en verbeterd. Nieuwe bestuursleden hebben nu een handleiding
voor de werkzaamheden en activiteiten van de vereniging. De penningmeester heeft de rekening courant rekening bij de bank
opgeheven omdat dit alleen maar kosten bracht.

Op de extra ALV van 10 november hebben vervolgens 34 geregistreerde leden bepaald, dat geen enkele (beroeps)groep voor het
bestuurswerk van de vereniging moet worden uitgesloten. De voorkeur ging uit naar een nieuw Huishoudelijk Reglement, waarin tot
uitdrukking komt dat bestuursleden geen stem hebben in zaken of activiteiten die hun persoonlijk belang raken. Anita Klont en Marlies
Weidinger werden vervolgens bij acclamatie verkozen en namen plaats achter de bestuurstafel.

Het aantal leden is dit jaar gelijk gebleven op 164. Er zijn vijf opzeggingen geweest en vijf aanmeldingen. Er zijn zes periodieken van de
Pieterbuurster Courant verschenen. En het bestuur heeft 11 keer vergaderd in een prettige sfeer en een goede samenwerking.

Het bestuur heeft in het afgelopen jaar weer vele activiteiten georganiseerd. Voor de vrijwilligers is voor het eerst een feestelijke middag
gehouden, met jeu de boules op het speelveld, samenzijn en een uitgebreid koud buffet in het wadloopcentrum. Deze vrijwilligersdag in
mei was zeer geslaagd. Circa 30 doeners werden hiermee bedankt voor hun inbreng voor de vereniging.
Het beeld ‘de Wadloper’heeft na overleg en veel inzet van de voorzitter een definitieve plek gekregen op de dijk voor Pieterburen:
kijkend over het wad en voor altijd een herinnering aan ludieke oudejaarsstunt van 2008. Wethouder Jeen Hiemstra heeft het beeld in
juni ceremonieel aan de dijk verankerd, in bijzijn van de kunstenaar.
De zomerbraderie van juni is vanwege gebrek aan belangstelling niet doorgegaan. De vrijmarkt van de jeugd wel. Vanwege de
weersomstandigheden is het gehouden in het sportlokaal van de basisschool.
In 2009 is door een externe exploitant op de oude parkeerplaats een aantal commerciële braderieën gehouden. Zonder overleg met
Dorpsbelangen had de gemeente hiermee ingestemd. Dorpsbelangen heeft een brief naar de gemeente gestuurd met het verzoek het
dorp bij dit soort vergunningen te betrekken en van te voren te overleg te voeren over de data.
Tijdens het voorjaar kwam vanuit de jeugdcommissie het initiatief voor een kermis. Er is met de jeugdcommissie, de ondernemers van

Nationale NL doe dag.
Vrijdag 19 maart was het dan zover, de nationale NL doe dag.
Ook in Pieterburen waren jonge vrijwilligers aan het werk in
Domies Toen. Het was een groepje van zes leerlingen van het
Wesselgansfort college Winsum Joost, Emiel, Thom, Carlo,
Ivan en ik.
Toen we s’ochtens om 9 uur aankwamen dronken we eerst
een kopje thee en daarna gingen we vlug aan de slag. We
moesten alle schelpenpaden bijvullen met nieuwe schelpen en
het terrasje moest weer worden neergezet en schoongemaakt.
Tussendoor hebben we twee pauzes gehad maar ondanks dat
lagen we voor op schema. Om 2 uur waren we zo goed als
klaar, en de tuin ziet er weer helemaal goed uit.
Het is een kijkje waard.
Nina de Bruijn

