Notulen Jaarvergadering Dorpsbelang Tersoal 2 Maart 2015

Voorzitter: Lolke Wijtsma

Notulist: Suzanne Veldstra

Overige bestuursleden: Thora Justesen, Wietze Dykstra, Klaske Boterhoek
Aanwezige leden: A. de Haan, N. Abma, H. Kamstra, H. van der Leeuw, M Flisijn, H.
Suierveld, T. Suierveld, B. van der Wal, E. Dijkstra, C. Meinen, R. Meinen, M. Dijkstra, P.
Schukking, J. de Vries, M. Kooistra, J. Buma, Y. Buma, F. Bruinsma, J. Jansma, S.
Boonstra, J. Tjalsma, W.J. Heeringa, Y. Bouma, A. Bouma- Brouwer, A. Dijkstra, J. Abma,
M. Faber, R. van der Zee, A, Hiemstra, J. Greidanus, A.J. van Raalte, L. Abma, G. van der
Leeuw, J. Dijkstra, H. van Olst, M. Elsinga, K. du Pon, D. Dijkstra, B. van de Bosch, G.
Buma, J. Buma, A. Land, L. Huitema, W. Dijkstra, E. Scholten, J. Scholten, J. Scholten, W.
te Groen
Aanwezig vanuit de politieke partijen : C. van der Hoek (SP) H. de Wind , P. van der
Veer (PVDA) J. Langhout (PVDA) K. Visser (FNP) P. Greidanus (CDA) B. Miedema (VVD)
J. Haagsma (Totaal Lokaal)
Aanwezig vanuit de gemeente : Jaap Witterman (Dorpscoordinator)
Afgemeld : S.Heeringa, A Heeringa, Tj Dijkstra, C. Dijkstra, H. Jonker, Sj. Bouma, J.
Bouma, J. Dykstra, A.J. Wierstra
1.

Opening.

Welkom aan alle aanwezige leden en een speciaal welkom aan de vertegenwoordigers
van de politieke partij en en de dorpscoördinator van de gemeente
2.

Zingen Tersoalster lied.

We zingen het Tersoalster lied, dit keer zonder muzikale begeleiding van Wietze Hospes
3.

Notulen.

De notulen van 2014 staan op de website www.tersoal.com. Er zijn geen opmerkingen.
4.

Het jaarverslag.

Maart
Op 2 Maart vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats. Hierin blikten we terug op de
voortgang van de acties uit de dorpsvisie en werden we geïnformeerd over initiatieven
om zorg voor elkaar te hebben als er geen professionele zorg voorhanden is.
Marja Luhoff werd verkozen tot Tersoalster van het jaar. Al vele jaren is zij de drijvende
kracht achter de dorpskrant, waar elke editie weer veel werk inzit.

Begin Maart voerde de toneelvereniging het stuk “Firma List en bedrog” op. Een leuk stuk
over twee vrijgezelle broers met een autosloperij, vol met list en bedrag.
Het was een groot succes met volle zalen.
April
Op 5 April organiseerde Dorpsbelang voor het eerst na jaren een Himmeldei. Met
ondersteuning van de gemeente werd het een gezellige ochtend waarin we met een
ploeg van zo’n 20 kinderen en volwassenen het dorp ingingen, op zoek naar afval.
We vierden dit jaar voor het eerst Koningsdag, niet meer op 30 April ,maar op 27 April.
Even wennen, maar niet minder geslaagd. We kozen voor een jongens en
meisjesprogramma. Binnen werden cupcakes versierd en buiten was een heuse
straatvoetbalcompetitie. .
Voor de koningsdag werd door school meegedaan aan de koningsspelen voor kinderen.
Mei
De jaarlijkse dorpsfeesten werden dit jaar georganiseerd in Tersoal met als thema
Highland Games. Vrijdagmiddag begon het feest voor de schoolkinderen.
Alle buurten hadden een film gemaakt rondom dit thema, en deze filmpjes werden de
vrijdagavond vertoond, waarbij de mooiste film er met de punten vandoor ging.
Zaterdagmorgen begon de dag weer vroeg met de straatversiering. ’s Middags werd het
zeskamp voortgezet met verschillende spelletjes. Team paars was dit jaar de winnaar.
Op 25 Mei werd Femke geboren, dochter van Jelmer Abma en Minke Faber.
Op 30 Mei werd Ravi geboren. zoon van Rakesh en Rinske Marleen de Vries.
Juni
Op 21 Juni werd het Tuollepleinfeest georganiseerd met als thema Beachvolleybal. Het
was de 23e editie alweer! Ploegen gaven zich met drie personen op en de prijs ging naar
Simon en Mirjam Buma en Bote Duiker. Ook werd er Jeu de Kokos gespeeld, een variant
op de traditionele Jeu de boules.
Tina Suierveld organiseerde een wedstrijd Loombandjes maken.
Op 28 Juni brachten de Killkennys opnieuw een bezoek aan Tersoal. Het was wederom
een groot succes in de loods van Erik en Jikke. Er kwamen in totaal zo’n 500 bezoekers!
In de zomerperiode was er 4 weken achter elkaar ‘Tsjerkepaad’ in de Vituskerk met een
textiel en keramiektentoonstelling.
Het uitje los van de man ging dit jaar naar Emden in Duitsland. Het werd deze keer al
voor de 92e keer georganiseerd en was als altijd een gezellige dag.
Ook was de viswedstrijd weer in Juni. Dit keer met mooi weer!

Augustus
De Griene Geaen heeft Us Coöperatie opgericht. Je kunt hier lid van worden om collectief
energie af te nemen. Alle informatie staat op de website www.degrienegeaen.nl
September
Op 8 September is Ronja Teernstra geboren. Dochter van Philippus en Hetwich Teernstra.
Oktober
Op 1 Oktober opende de Dorpsbibliotheek “de Reinboge” haar deuren. De burgemeester
was aanwezig bij de opening. Met behulp van vrijwilligers, subsidies en giften is de
boekenkast goed gevuld met kinderboeken, maar ook voor volwassenen is er een leuk
aanbod.
Op 7 Oktober vond er om 7.30 ’s morgens een huiskamerconcert plaats van de
Doelleazen bij Lolke Wijtsma thuis. De boel stond op stelten , Omrop Fryslân was erbij.
In Tersoal werd een Jeu de Boules baan gerealiseerd, mede mogelijk gemaakt met
subsidie van de gemeente.
November
Op 1 November werd de tweejaarlijkse spokentocht georganiseerd. Er was veel deelname
en vele griezels en spoken langs de route. Het weer was goed en het werd een
spannende avond.
Sinds November is de website Tersoal.com geüpdate en de pagina ‘Tersoal’ is nu ook
actief op Facebook. Er zijn al 103 likes!
Op 6 November werd Hidde geboren, zoon van Johannes van Raalte en Marieke Glazema,
inmiddels wonend in Dearsum ‘op de pleats’.
Op 14 November overleed Tsjikke Dotinga in de leeftijd van 84 jaar. Vrouw van Tjitze
Dotinga. Haar laatste verjaardag vierde ze in de Tuolle waarbij Gurbe Douwstra een
optreden gaf. Ze overleed in Bloemkamp te Bolsward.
December
Door een hoogstpersoonlijke brief aan de burgemeester kregen Jurjen Hiemstra en Yde
Hibma het voor elkaar om in Tersoal een crossbaan te realiseren. Op Woensdag 3
December was het zover en kon de baan in gebruik worden genomen!
Op 4 December bracht Sinterklaas een bezoek aan basisschool de Reinbôge. Sint kwam
aan in een camper en wilde logeren op school. Het was weer een groot feest met veel
pepernoten en cadeautjes.
Op 8 December overleed Albert Abma, tot dan toe de oudste inwoner van Tersoal. Hij
werd 98 jaar.

Begin December werd er door dorpsbelang, op het Tsjerkeplein , een grote kerstboom
neergezet. Dit keer stond de boom steviger dan het jaar ervoor en gaf hij door de vele
lichtjes een mooi licht. De boom werd versierd met wensen van de basisschoolkinderen.
De lichten van de Vituskerk waren in deze donkere tijd regelmatig aan waardoor de
ramen , die beplakt waren met gekleurd vliegerpapier, prachtige kleuren gaven.
Op 18 December werd in de kerk door schoolkinderen een kerstmusical uitgevoerd,
genaamd Janno en het kerstgeheim.
De jaarlijkse playbackshow dit jaar ging helaas niet door , door te weinig deelname.
Op 31 December vond weer de jaarlijkse Silverloop plaats. Het was mooi weer en er
waren veel deelnemers die de mooie tocht door de Legegeaën volbrachten.
Januari
Op 1 Januari vond voor de 15e x de Nieuwjaarsduik plaats. Wat begon als een duik in de
achtertuin bij Erik en Jikke, toen nog wonend aan de Adam en Atze Strjitte, is uitgegroeid
tot een jaarlijks evenement met vele deelnemers die de koude sprong wagen. De
afterparty was weer in de hottub en de prijsuitreiking volgde in de loods bij Erik en Jikke,
waar ook voor een hapje en drankje gezorgd werd. Helaas was het ijs ver te bekennen,
wie weet volgend jaar..
In Januari kregen we mooie nieuwe plaatsnaamborden in het dorp.
Op 21 Januari is Marente Marin geboren,dochter van Ronald en Alinda Niemarkt.
Op 30 en 31 Januari was weer het jaarlijkse biljarttoernooi. Burgemeester Hayo
Apotheker deed de openingsstoot. Winnaars waren Johannes Buma, Kees Dotinga, Hans
Blaauw, Willem Dotinga en Jacob Buma
Rondom de Vituskerk zijn er stappen gemaakt, er is een stichting ‘Vituskerk Tersoal’
opgericht. Het doel van de stichting is het behouden van de kerk en het kerkhof als
cultureel erfgoed.
Februari
Op 14 Februari werd Tersoal Culinair georganiseerd. Op 6 adressen in het dorp werden
heerlijke hapjes geserveerd aan 4 groepen van 6 mensen. De afsluiting was een grand
dessert in de Tuolle, gemaakt door Korrie du Pon.
Ook werd op 14 Februari door de Iisclub een mooie tocht georganiseerd, genaamd “Flevo
on Ice.”
Op 19 Februari overlijdt Aukje Hijlkema. Zij woonde tot haar overlijden op de Bûtlanswei.
In het weekend van 25 Februari werd tweemaal de toneeluitvoering opgevoerd met de
naam Bonbons Mei in Strikje.
5.

Financieel jaarverslag.

Het financieel jaarverslag is gemaakt door Klaske Boterhoek en Age Sjoerd Dijkstra, die
dorpsbelang ondersteunt als externe penningmeester. Het verslag ligt ter inzage op de

tafels. Er zijn geen vragen of opmerkingen. De kascontrole is gedaan door Bernhard
Holtrop en Bouwina Lootsma
6.

Mededelingen van de commissies.

Tuolle bestuur: Jimte Dykstra vertelt:
De Tuolle is buitenom geschilderd en er is een nieuwe frituur aangeschaft.
Tuolle verbouwing die volgt richt zich op: Vernieuwing toiletten, vernieuwing hal en vloer,
nieuwe stoelen en plafonds. De verbouwing wordt gerealiseerd met Subsidie van
Doarpswurk. Deze aanvraag loopt nog.
Er loopt een stageproject over duurzaamheid om de Tuolle energiezuiniger te maken.
Oproep : Als er nog mensen zijn met sleutels van de Tuolle die niet gebruikt worden,
graag retour brengen.
Tot slot ….”Kom nei de Tuolle as je meidwaan wolle”
Activiteitencommissie: Joukje Greidanus vertelt:
In Mei is een geslaagde kofferbakverkoop geweest, er waren 23 auto’s die meededen,
dit is voor herhaling vatbaar. Ook nieuw was de culinaire tocht, ook voor herhaling
vatbaar.
Alle vrijwilligers die meegewerkt hebben aan de spokentocht worden bedankt. Er waren
12 groepen van gemiddeld 8 mensen per groep
Nieuwe seizoen wordt een verrassing. Als er ideeën zijn, laat het dan weten aan de
commissie.
Voor de zomer komt er nog een bingo voor de kinderen en de jaarlijkse viswedstrijd
wordt weer georganiseerd. Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de playbackshow voor het
eerst georganiseerd werd. Dit jaar is het plan alle nummer 1 winnaars van de afgelopen
25 jaar opnieuw op het podium te krijgen.
Vituskerk: Thora Justesen vertelt aan de hand van dia’s over de kerk:
Er wordt al jaren gesproken over het overdragen van de kerk van de PKN naar een
dorpsstichting. Nu is het bijna zover. De financiering voor restauratie is zo goed als rond
en binnenkort zal de kerk in de steigers staan. Omdat aan de koorkant de muur verzakt,
moeten daar palen worden geslagen en in de toren moet houtwerk vervangen worden.
En dan nog her en der herstelwerk. Binnen worden de scheuren aangeheeld, de vloer
weer recht gelegd en het uurwerk krijgt een grondige nakijkbeurt. Alles bij elkaar een
grondige opknapbeurt.
In de veertiende eeuw heeft de (voorganger van onze huidige) kerk zijn eerste naam
gekregen: de St. Vituskerk. Na de reformatie, toen de protestanten de kerk van de
katholieken overnamen, is die naam in de vergetelheid geraakt. Nu binnenkort de kerk
en het kerkhof overgedragen wordt aan de Stichting die is opgericht om dit culturele
erfgoed te behouden, vonden we het wel mooi om de oorspronkelijke naam in ere te
herstellen: Stichting Vituskerk Tersoal. Het bestuur bestaat uit Thora Justesen, Wim te
Groen en sinds heel kort een vacature. We hopen snel het bestuur compleet te maken
met uitbreiding tot 5 bestuursleden. Neem contact met één van ons op als je daarvoor
voelt.

Feestcommissie : Lolke Huitema vertelt:
Natalie ten Kate is nieuw lid in de commissie, wonend op het Suderom . Na deze editie
zal Johannes Bokma het bestuur gaan versterken. De dorpsfeesten vinden dit jaar plaats
op 5 en 6 Juni en hebben dit jaar als thema “roze”,Mogelijk met een gay parade door de
Legegeaën
Tuollepleinfeest: Lolke Wijtsma vertelt:
Op 20 Juni vindt het pleinfeest plaats . Dit jaar is het de 24e keer. Het thema is nog niet
bekend.
Overig
Op 27 Juni vind het Preamkeskuowen weer plaats. De start en finish is bij de jachthaven
van
Erik en Jikke Jansma.
7.

Afscheid en verkiezing nieuwe bestuursleden.

Na 5 jaar neemt Thora Justesen afscheid van het bestuur. Ze wordt geridderd in e orde
van drie rapen en een kool door middel van een oorkonde.

8

Verkiezing Tersoalster van het jaar

Johannes Buma wordt verkozen tot Tersoalster van het jaar en ontvangt de wisselbeker
en een fruitmand.
9.

Rondvraag

Y. Bouma :
 Hoe zit het met de parkeerplekken bij de kerk?
Mede doordat er geld en toestemming nodig is van de gemeente laat de realisatie van
het Tsjerkepleinplan langer op zich wachten. De plannen liggen klaar en worden in
werking gezet.
K. du Pon :
 Kan er een lantaarnpaal komen bij de Bûtlanswei bij de afslag Tersoal?
Deze vraag wordt doorgegeven aan de dorpscoördinator van de gemeente.
 Waarom zijn de bomen voorin Tersoal weggehaald?
Er zat een ziekte in. Het is nu niet de goede tijd om nieuwe bomen te planten. Dit zal
later gebeuren.


De lampen van de kerk waren erg fel. Mogelijk kan hier volgende keer een
dimmer op.
Dit punt wordt meegenomen voor komend jaar.
B. van der Wal:
 Opmerking : Last van plaag van ‘roeken’ . Zijn er meer mensen die hier last van
hebben?



De afvalbak bij de speeltuin van de gemeente wordt niet geleegd, doet de
gemeente dit niet meer?
Reactie J. Wittermans : Deze taak ligt niet bij gemeente, maar bij Dorpsbelang.
Dopsbelang zal dit punt meenemen. Lolke heeft nog afvalzakken en gaat af en toe even
de zak legen.
M. Elzinga:
 Er worden dingen gestolen en vernield in het dorp. Erg vervelend.
G. van der Leeuw :
 Op de hoek stond voorheen een gele bak met zout. Deze staat er nu niet meer.
Van wie was dit eigendom? Gemeente of dorp?
Reactie J. Wittermans : Dit doet de gemeente niet meer, er zijn nu nog enkele bakken
met zand en dit wordt afgebouwd in de komende jaren.


De kerstbomen werden dit jaar niet meer opgehaald, zoals Boarnsterhim wel
deed. Kan Dorpsbelang hierin iets organiseren?
Reactie Loke: In de gemeentegids stond vermeld dat ze in de groencontainer gedaan
konden worden. Dit was een miscommunicatie en was niet het geval. Na twee weken kon
hij pas opgehaald worden nadat je hierover belde.
Actie na afloop: Contact gehad met de gemeente. In de gemeentegids van komend jaar
komt er een ander bericht in te staan

J. Buma :
 De zelfgemaakte schans van de kinderen was een gat aan de achterkant van Nij
Wigara . Deze is nu dichtgeschoven door de gemeente. Nu zijn op het sportveld
een paar modderbulten. Er zou meer nodig zijn dan dit voor een crossbaan. Ze
lopen nu vast in de bulten. Kan hier iets aan gedaan worden? Het had achter de
bejaardenwoningen moeten blijven.
Reactie Lolke : Het zal ingezaaid worden in het voorjaar.
R. van der Zee:
 Afgelopen jaar signalen gehad over wespen in het dorp (in de spouwmuren van de
kerk) Het zijn geen wespen, maar Hoornaars; grote wespen die veel lawaai
maken, maar weinig steken. Er zijn tevens veel vogelkastjes in de Legegeaën.
Men is bang voor een bijenzwerm, maar het zijn altijd hommels. Bijen zijn te
groot voor de kastjes. Als je toch bijenproblemen ondervind kan Romee
ingeschakeld worden.
Joh Buma :
 Op het weggetje van de Bûtlanswei naar Tersoal liggen aan de zijkanten grote
plassen. Kan hier iets aan gedaan worden?
Reactie: Op deze weg zijn genoeg passeerplaatsen.
10.

Mededelingen van uit het Dorpsbelang.



Op 28 Maart 2015 organiseert Dorpsbelang weer een Himmeldei.
Dorpsbelang werkt aan een activiteitenbord bij de plaatsnamen. Het bestaande
informatiebord in het dorp blijft bestaan.

11
Sluiting van de vergadering
Om 22.00 sluit de voorzitter de vergadering .

