
Wijziging vaste vergaderdag  
Met ingang van februari dit jaar gaan we de vaste 
laatste vrijdagavond van de maand als vergaderavond. Het inloop spreekuur blijft gewoon 
gehandhaafd om 20.00 uur. Mocht u iets met PB 
Inloopspreekuur 
Afgelopen woensdagavond stond onz
eerste gesproken met Francien Bekius van Miks welzijn. 
welzijn en organiseert o.a. bijeenkomsten voor mantelzorgers. Daarnaast is zij vanuit de gemeente 
een “biener” . Er zijn sociaal wijkteams die keukengesprekken voeren voor de gemeente met daaraan 
een biener verbonden. De “biener”
maatschappelijk werk etc. Martine Vonk vervulde deze taak vanuit de oude gemeente voor Terherne 
e.o.  
Onze 2e gast was Nelleke Hulshof van Elkien. Zij is de vertegenwoordigster voor Elkien voor o.a. 
Terherne. We hebben met haar de situatie 
name zorgen baart is dat jongeren (bijna) geen huis toegewezen krijgen in Terherne. Er staan 
jongeren uit Terherne ingeschreven maar er is weinig verloop in huizen vandaar dat er weinig 
toewijzingen zijn. Verder gaan we op termijn onderzoeken of PB een
uitoefenen bij verkoop van huurhuizen in Terherne.
Onze 3e gast was David Zwietink van Norwell Outdoor fitness. Zij leveren kleinschalige buiten 
fitnessparken. Inmiddels zijn in Scharst
fitnessparkje voor alle leeftijden. Bent u geïnteresseerd, kijk dan eens op 
benieuwd naar uw reactie. 
Tot slot hebben we gesproken met Rob
Friese Meren. Vorig jaar hebben ze veel gedaan om van de locatie aan de Terhernsterdyk iets moois 
te maken en proberen zij op recreatie 
Denk bijvoorbeeld aan hun luxe B&B huisjes op het water. 
Glasvezelverbinding 
Binnenkort is een informatieavond voor alle bewoners in Terherne over glasvezel in 
Terherne. Terherne doet mee aan de pilot om glasvezel in de buitengebieden te realiseren. 
Via de dorpsmail houden wij u op de hoogte van de datum. 
Kunst 
Wij zijn met de gemeente in overleg om het kunstwerk, het scheepje wat boven op het talud 
stond bij de rondweg in Joure, een nieuwe plek in Terherne te geven. Als locatie denken wij 
aan het openbare stukje naast de parkeerplekken aan de Zoutepoel. Als het ons lukt komt 
het op een klein talud te staan zodat het kunstwerk van zowel de wegkant als de waterkant 
zichtbaar is. 
Koningsdag 
Mochten er buurten zijn die iets doen met Koningsdag, spelletjes, optocht, 
buurtbijeenkomst, dan is het mogelijk een afvaardiging van de gemeente 
nodigen.  Mocht hier belangstelling voor zijn dan kunt u dit aangeven bij PB.
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