
 

 

Beste leden, 
 
Afgelopen zondag is ons oud lid Harry Pieters na een lange periode van ziek zijn en weer een beetje 
opknappen overleden. Het einde was onvermijdelijk, maar het uiteindelijke overlijden maakte ons toch zeer 
verdrietig. 
  
Harry was in de jaren tachtig en begin negentig speler van Westerkwartier. Voortgekomen uit de voetbal 
werd hij korfballer doordat hij zijn latere vrouw Marianne leerde kennen, Eerst speelde hij in de wat lagere 
teams maar Harry had talent en bracht het tot het tweede team dat toen in de reserve overgangsklasse 
speelde. Later speelde hij nog kort in een team met oudere Westerkwartier spelers, maar heel lang heeft 
zijn korfbalcarrière niet geduurd. 
  
Ondanks dat hij niet meer speelde bleef Harry op een andere wijze toch de vereniging trouw. Zo heeft hij 
intensief meegeholpen aan de nieuwbouw van het clubhuis van Westerkwartier aan de v.Hogendorpstraat, 
waarvoor hij het werkersteken van de club heeft ontvangen. Daarnaast was hij jarenlang de chauffeur van 
de auto waarin het materiaal voor het Pinksterkamp werd vervoerd. En uiteraard was hij daarbij ook zelf 
weer leider van een groepje kinderen. 
Ook was hij de organisator van de avondvierdaagse, waarin Westerkwartier vaak met een grote groep 
jeugd en senioren was vertegenwoordigd. Trots was hij als de vereniging met de voltallige groep jeugd en 
senioren en met de vlag voorop de RAI binnenwandelde. 
Veel incidenteel werk (zoals bijvoorbeeld het schilderen van de korfbalpalen in de clubkleuren) deed hij 
o.a. samen met zijn vaste maat Dick van Voorst.  
Met Dick samen heeft hij in de vrije tijd ook bij menig clublid aanpassingen aan hun huis verricht. 
 
Later toen Jordy en Pascalle gingen korfballen was hij, samen met Marianne, een trouwe bezoeker van 
hun wedstrijden, zowel bij Westerkwartier als later bij Sporting West. Daar hoorde natuurlijk ook de derde 
helft bij met het drinken van een biertje, analyseren van de gespeelde wedstrijden en natuurlijk praten over 
zijn geliefde Ajax. 
  
Vlak voor Corona uitbrak bezocht hij nog een zaalwedstrijd van het eerste team, waarbij hij (ondanks zijn 
ziek zijn) aangaf de toekomst positief in te zien. Vanwege Corona zijn de persoonlijke contacten in de 
afgelopen anderhalf jaar geminimaliseerd, maar via Facebook hield Harry ons op de hoogte van zijn 
situatie. Wij zullen zijn berichtgeving vanaf nu gaan missen. In Harry verliezen wij een markante 
persoonlijkheid. 
  
Wij wensen Marianne, Pascalle, Jordy, Desiree, Jaïro en overige familieleden veel sterkte bij het dragen 
van dit verlies. 
  
Namens het bestuur 
Rob 
 



 

 
  

  

 

 

Via deze links ben je snel ergens op de website. 
• Commissies 
• Programma  
• Rangen en Standen 

• Scheidsrechters 
• Kantinediensten 
• Trainingsschema 

    
 

  

 


