
  

 

 

 
 
Martine Pieters | kandidaat bestuursfunctie -voorzitter Communicatie Commissie- 
 
“Evenwichtig, positief, vrolijk, berekenend, organisator, gastvrij, professional, aardig 
en spontaan” 
 
Dit zijn de mooie woorden waarmee een aantal Friese Zaken leden mij hebben 
omschreven tijdens de openingsbijeenkomst in september 2016.  
 
Friese Zaken 
Inmiddels ben ik ruim 5 jaar lid van Friese Zaken, voorheen JCCF. Door mijn actief 
lidmaatschap ben ik in de activiteitencommissie terecht gekomen. Met veel plezier 
heb ik een aantal jaren met mijn mede-commissieleden een afwisselend en 
uitnodigend programma in elkaar gezet. Daarnaast heb ik de kennisgroepen 
gecoördineerd, die nieuw zijn binnen Friese Zaken.  
Afgelopen zomer ben ik door het bestuur van Friese Zaken voorgedragen als 
voorzitter van de communicatie-commissie en daarmee ook toe te treden in het 
bestuur. Een prachtige uitdaging waar ik veel van kan leren. 
 
Wie is Martine 
Op 6 juni 1986 ben ik geboren in Leeuwarden en heb sindsdien de stad niet meer 
verlaten. Inmiddels woon ik, naar volle tevredenheid, wel iets dorpser: in de wijk 
Techum. Samen met Reimon en onze dochter Elin, woon ik in een fijn huis op een 
fijne plek. 
 
Mijn hybride auto van de zaak heb ik verruild voor een hybride fiets… Sinds 
september 2017 werk ik als inkoopmanager bij Gemeente Leeuwarden. Op het 
sociaal domein moet bezuinigd worden. Hier draag ik mijn steentje aan bij door slim 
diensten in te kopen en de cont(r)acten met leveranciers te optimaliseren.  
 
Naast mijn werk en Friese Zaken ben ik actief bij Ladies Circle de Friese Wouden 
en doe ik vrijwilligerswerk bij Fier. 
 
In mijn vrije tijd ben ik graag bij mijn gezin en maak ik mijn hoofd leeg door te 
tuinieren. Een wijntje gecombineerd met heerlijk eten en goed gezelschap kan ik erg 
waarderen. En een feestje op zijn tijd is altijd welkom. Daarnaast wandel ik graag en 
kom actiever in beweging bij de Sportpleats in Techum.   
 


