
Bericht voor de Brio 

Opening Watersportseizoen Terherne Paasmaandag 13 april 2020. 
Informa?e en vragen over muziek, markt en kinder vrijmarkt. 

Halverwege de winter is de Commissie Opening Watersportseizoen al druk bezig met 
de Opening Watersportseizoen op 13 april. 

De Opening van 2019 was een groot succes met veel muziek, leuke acBviteiten, een 
vol podium en veel vrolijkheid op straat. Er zijn al weer heel wat ideeën. We zoeken 
de muzikanten en de muzikale knowhow van de Terhernsters. Bij de Buorkerij is weer 
podium. Dit jaar ook Open Podium Welke Terhernster muzikant, muziekgroep of 
dansgroep wil zich hier presenteren. Ook voor de kinderen is er het Kinderuurtje 
Open Podium. Wie wil in de schijnwerpers staan; met je vriendin, met je klas?? Meld 
je aan of neem contact op voor overleg. Bij Jolanda  van Paviljoen De Pier ( tel. 
06-29432517 of jolanda@waterrecreaBe.nl)   

In de Buorren komt een gezellige markt. Naast de standaard kramen en standhouders 
zoeken we weer kramen met een originele invulling. Dit kunnen kunstenaars zijn of 
professionals die hun producten of diensten aan de man willen brengen. En we 
zoeken vooral Terhernsters die mooie zaken maken en deze willen verkopen, 
bijvoorbeeld  jam, bloemenkransen, honing, houtsnijwerk, babykleertjes, zeep 
enz.enz. We hebben hiervoor kramen met gereduceerd tarief. Aanmelden kan bij 
Lykeltje van de Pastorij (tel. 06-12977731 of smuldorado@ziggo.nl ) 

In het dorpshuis de Buorkerij is rommelmarkt; deze wordt georganiseerd door de 
Buorkerij. 

En dit jaar nieuw. Voor de snackbar de Pastorij is een vrijmarkt voor kinderen. 
Kinderen kunnen daar hun oude speelgoed en andere spulletjes verkopen, vanaf hun 
eigen kleedje. InformaBe en opgeven bij Mirjam Hoekstra van Terherne Haven (tel. 
06-21206396 of info@terhernehaven.nl)  

De Commissie houdt jullie op de hoogte op Facebook onder Opening 
Watersportseizoen Terherne en de Brio van maart. Suzanne van ’t Schippershuis kun 
je bellen voor algemene info (tel. 06-31284614 of info@tsjerke.nl ) 
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