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Eindelijk weer een dorpskrant!
Het is alweer jaren geleden dat er in Pieterburen een
nieuwskrant werd gemaakt. Ik vind dat een gemis.
Daarom dit initiatief voor een nieuwe krant. Niet op papier
maar digitaal. Met het laatste nieuws, een (nog op te zetten)
uitagenda en laatste berichten. Van en voor Pieterbuursters.
Het is de bedoeling dat de krant regelmatig blijft verschijnen.
Dus niet alleen in deze coronatijd, waarbij we zo aan huis
gebonden zijn. Hopelijk bevalt het jullie. Met hartelijke groet,
Annelies Borchert, T (06) 5388 4073
Aan- en afmelden
Iedereen kan zich voor de krant aanmelden. Ken je iemand
die geïnteresseerd zou kunnen zijn en zich wil aanmelden
voor de nieuwe krant, gebruik dan de button hieronder.

Agenda
geen activiteiten
dorpshuis gesloten
i.v.m. corona crisis

Hanny Hiddema
in memoriam 1944-2020

Aanmelden Pieterbuurster Digitale Krant
Deze eerste editie heb ik verstuurd naar de mailinglijst van
het Dorpshuis Pieterburen. De agenda van het dorpshuis
wordt voortaan in deze krant opgenomen en de nieuwsbrief
van het Dorpshuis wordt niet langer verspreid. Heb je geen
belangstelling voor de krant, klik dan op hier afmelden.

Redactie en kopij
Op dit moment leven we nog volop in het Covid-19 tijdperk
en vinden er niet veel activiteiten en evenementen plaats.
Maar misschien heb je een andere bijdrage, zoals een
interessant verhaal of mooie foto, of bijvoorbeeld de start
van een nieuwe fietsclub, een boodschappenservice, een
ruilkring, een schuurverkoop of een open dag op school.
Dat alles kan in de krant!
Je kunt kopij sturen naar Redactie Pieterbuurster Krant.
Vriendelijk verzoek de inzending beperkt te houden tot
maximaal 3000 woorden en een foto altijd als bijlage bij te
voegen. Bij plaatsing van tekst en/of foto wordt altijd de
naam van de inzender vermeld. Graag inzenden
vóór maandag 15 februari.
Heb je geen kopij maar wil je meedenken en meewerken
aan de Pieterbuurster Digitale Krant? Hartstikke tof! Je kunt
je bij Annelies aanmelden of een mailtje sturen naar
Redactie Pieterbuurster Krant.

Kerst 2020
Tijdens de kerstperiode werden de
dorpsgenoten in Pieterburen verrast
met twee leuke kerstgroeten.
De 'kerstcommissie' van Jeljer, Hanne,
Cindy en Heleen brachten een kaart
rond met ruimte voor een eigen kerstwens en op kerstavond
klonk er kerstmuziek vanuit de verlichte kerk.
Dorpsbelangen en Dorpshuis Pieterburen verspreidden
kleine kersthangertjes van hout - een stervorm,
kerstmannetje of kerstbal - die meteen in de kerstboom
konden worden opgehangen. (Annelies Borchert)

Speeltuin
Dorpsbelangen Pieterburen heeft voor
de speeltuin een aanvraag ingediend
bij het dorpsbudget van de Gemeente
Het Hogeland.
Er is geld gevraagd voor nieuwe speeltoestellen, die weinig
onderhoud nodig hebben. (Annelies Borchert)

Hanny Hiddema is op
woensdag 23 december
2020 in haar woning te
Pieterburen overleden.
Hanny woonde sinds
1991 in de oude pastorie,
naast het dorpshuis. Ze
kende Pieterburen van
het wadlopen en heeft
zich altijd zeer actief voor
het dorp ingezet:
voorzitter Vereniging
Dorpsbelangen
Pieterburen en Stichting
Welzijn Ouderen Eenrum
en omstreken,
penningmeester en
medeoprichtster Stichting
Dorpshuis Pieterburen,
initiator en motor van het
Pieterburen Spelt project,
De Landloop een
agrarische wandelroute
door het Marne
landschap, Stichting
Keurmerk Groningen,
Wierde en Dijk vereniging
voor natuur- en
landschapsbeheer in
Noord-Groningen en de
speeltuin in Pieterburen.
Bij haar vertrek uit
Pieterburen stonden de
wieken van de molen
De Vier Winden in de
rouwstand en luidden de
kerkklokken van de
Petruskerk. Een mooi
laatste eerbetoon van het
dorp. (Annelies Borchert)

Pluktuin
Reeds eerder heeft de werkgroep Vergroening Pieterburen
een aanvraag ingediend voor het inrichten van een Pluktuin
van appel- en perenbomen op het speelveld.
Zodra hierover meer bekend is, zullen we dit laten weten.
(Annelies Borchert)

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u pieterbuursterkrant@xs4all.nl toe aan uw adresboek.

