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Hallo dorpsgenoten,  

 

Het dorpsfeest staat weer voor de deur en wij als feestcommissie 

hebben er ontzettend veel zin in. Natuurlijk hebben wij jullie nodig 

om er een geslaagd feest van de maken!! 

 

We hebben ons best gedaan om een programma voor jong en 

oud in elkaar de zetten. Er is voor iedereen wat te beleven op 

het feestterrein van Camping ’t Groene Hart aan de 

Raadhuisstraat.  

 

Het thema van het dorpsfeest is Zon, zee & … we hopen op veel 

straten die versierd zijn met vlaggetjes, een goedgevulde 

optocht van diverse schitterende versierde wagens, veel 

enthousiaste deelnemers aan de activiteiten en vooral 

goedgehumeurde feestgangers!  

 

Voor de mooiste wagens zijn er 4 prijzen te winnen, 1e , 2e, 3e prijs 

en de publieksprijs! 

 

Fotowedstrijd: stuur de leukste foto van de voorbereiding naar 

het feest of van een foto tijdens het feest in via 

feestcommissie@ternaard.nu en maak kans op een mooie prijs! 

 

Laten we er met z’n allen een fantastisch dorpsfeest van maken! 

En we zien een ieder graag terug op het feestterrein.  

 

Namens de feestcommissie Ternaard 

 

Hendrik Bauke, Klaas Johan, Gerben, Aleida, Thea, Wietske en 

Kim.  
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Huisregels 

 
• Het betreden van het feestterrein en het deelnemen van 

activiteiten is geheel op eigen risico van de bezoeker. De 

feestcommissie Ternaard is niet aansprakelijk voor schade in 

welke vorm dan ook. 

• Indien u zich op het feestterrein bevindt dan bent u verplicht 

zich aan de huisregels en fatsoensnormen te houden. 

Aanwijzingen van vrijwilligers en van de feestcommissie dient u 

op te volgen. 

• Zorg dat u een geldig legitimatiebewijs bij u heeft.  

• In de feesttent mag niet gerookt worden. Voor een ieder die 

een sigaretje wil opsteken, kan dat buiten de tent. Wanneer u 

rookt in de feesttent, houden wij u hier verantwoordelijk voor. Dit 

omdat de boete die hierop staat inmiddels dusdanig hoog is, 

dat de feestcommissie niet meer kan voortbestaan.  

• Alcohol onder de 18 jaar is niet toegestaan. Het is verboden om 

alcohol door te geven aan personen die nog geen 18 jaar zijn. 

Personen die menen dit wel te mogen doen zijn hier zelf 

verantwoordelijk voor. Een eventuele boete zal dan ook 

doorberekend worden.  

• Drugsgebruik is niet toegestaan op het feestterrein. 

• Bij ontoepasselijk gedrag kan u de toegang tot het feestterrein 

ontzegd worden.  

• Om het feestterrein schoon te houden: “Met hetzelfde gemak, 

gooi je ’t in de afvalbak!” 

• Gebruik het gezonde verstand, en zorg ervoor dat het voor 

iedereen een leuk feest wordt! 
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Optocht 

 
Hieronder vind u een aantal punten waar deelnemers rekening mee 

moeten houden voor en tijdens de optocht. Dit heeft te maken met de 

vergunning voor de optocht.  

 

De feestcommissie moet voor aanvraag van de optocht een lijst 

aanleveren van bestuurders en eigenaren van de tractoren van de 

versierde wagens en andere motorvoertuigen. Daarom dit graag 

vermelden bij de opgave. 

 

Verder heeft de gemeente een aantal voorschriften voor de 

vergunning: 

• Deelnemers aan de optocht mogen geen alcoholhoudende 

dranken bij zich hebben of op de wagen of voertuigen 

aanwezig hebben. 

• Dranken in plastic bekers of blikjes, glas is niet toegestaan op de 

wagen. 

• Deelnemers mogen pas op de versierde wagen plaatsnemen 

als deze op de opstelplaats gearriveerd is. 

• De versierde wagen moet van een deugdelijke constructie zijn. 

• Om veiligheidsredenen is het verboden kinderen tijdens de 

rijdende optocht van de voertuigen te halen of er op te zetten.   

 

Wij attenderen u er op dat tractoren alleen verzekerd zijn voor 

landbouwdoeleinden en niet voor een optocht. Om uw tractor of een 

ander motorvoertuig voor een optocht te gebruiken, dient u zich apart 

te verzekeren.  

 

De volgnummers voor de optocht kunt u op dinsdag 4 juni tussen 19:30 

– 21:00 uur ophalen in het Groene Hart! Deze dient persoonlijk door één 

van de wagenbouwers opgehaald te worden. Dit i.v.m. de nieuwe 

regelgeving.  

 

 

 

 

 

Tijdens de optocht is de bestuurder, nuchter 
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Donderdag 13 juni 

 
17:45  Ophalen kinderen voor de disco 

Met optocht vol lawaai worden de kinderen opgehaald voor de 

kinderdisco. 

 

18:30- Kinderdisco met DJ PC | Entree gratis 

20:00 Kinderdisco voor de basisschool kinderen.  

 

20:30-  Bonte avond | Entree gratis 

01:00  Na het grote succes van de bonte avond tijdens het dorpsfeest 

2017, kan de bonte avond ook dit jaar niet ontbreken op het 

programma. Een bonte avond word ook wel een open podium 

genoemd, iedereen mag iets opvoeren van playbacken, 

dansen, goochelen tot cabaret? Het maakt niet uit! We zijn zeer 

nieuwsgierig met welke acts jullie het publiek gaan 

verrassen.  Peter Sannes is deze avond de presentator. 

 

Tijdens de pauze zal er een kleine verloting met mooie prijzen 

gehouden worden.  

 

Lootjes per stuk € 1,00 | 5 voor € 3,00 | 10 voor € 5,00 

 

Aansluitend feestelijke afsluiting met DJ Chris  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Versierde wagen 

 

Wie verdient de publieksprijs??  Nummer: ……..  

 

Thema: ……………………………………………………………………… 

 

Strookje inleveren vóór zaterdag 12:00 uur in de bus bij de ingang 

van de tent 
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Vrijdag 14 juni 

 
10:00- Kinderzeskamp 

12:15 Vanaf 9:45 uur uitleg kinderzeskamp. De kinderzeskamp is voor 

de kinderen van de basisschool vanaf groep 1 t/m 8).  

Kinderen die niet op It Harspit zitten en wel graag mee willen 

doen, kunnen zich hiervoor opgeven bij 

feestcommissie@ternaard.nu o.v.v. kinderzeskamp 2019. 

Voor de peuters zijn er tijdens de kinderzeskamp diverse 

activiteiten op het veld te doen. 
 

10:00 Koffie voor jong en oud in de tent 

Het 1e kopje koffie met cake word u aangeboden door de 

feestcommissie. De koffie staat voor u klaar! 
 

12:30 - Gezamenlijk eten in de tent | Volw. €5,00 Kind € 2,50 

13:30 Keuze uit: 2 soorten soep, ruime keuze in diverse soorten broodjes 

met ruime keuze aan beleg, diverse keuze uit drinken.  
  Opgeven voor 3 juni via mail: feestcommissie@ternaard.nu o.v.v. 

lunchen 2019. 
 

13:30-   Sport en spel voor jong en oud | € 3,50 p.p. 

17:00 Deelname is vanaf het voortgezet onderwijs. 

Kaatsen, volleybal, klaverjassen en sjoelen 
 

18:30  Opstellen versierde wagens 

 Opstellen van Aylvastrjitte richting Gysbert Japikstrjitte 

19:00  Optocht versierde wagens 

Gysbert Japiksstrjitte, Stasjonswei, Aldbuorren/Tsjerkestrjittte, 

Halbertsmastrjistte, Worp van Peymastrjitte, Van Sytzamastrjitte, 

Coert Lambertusstrjitte, Van Harinxmastrjitte, Herweystrjitte, 

Riedhússtrjitte. 
 

21:30 - Feestavond met Van Geeft ‘m 

01:00    Van Geeft ‘M staat garant voor feest. Bewapend met niet meer 

dan een akoestische gitaar, bass-drum, accordeon en hun 

enthousiasme weten ze iedere tent op z’n kop te zetten. 
 

 Leden € 5,00 | Niet leden € 12,50 
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Zaterdag 15 juni 

 
9:00  Opstellen versierde wagens 

 Opstellen van Aylvastrjitte richting Gysbert Japikstrjitte 

9:30  Optocht versierde wagens 

Gysbert Japikstrjitte, Stasjonswei, Aldbuorren/Tsjerkestrjittte, 

Halbertsmastrjitte, Worp van Peymastrjitte, van Sytzamastrjitte, 

Coert Lambertusstrjitte, van Harinxmastrjitte, Herweystrjitte, 

Riedhússtrjitte. 

 

11:30  Zeskamp | Kosten €15 per groep 

De zeskamp commissie is druk met de voorbereidingen. Het 

beloofd dan ook een waar spektakel te worden. Een ouderwetse 

zeskamp!  

Deelname is vanaf het voorgezet onderwijs. De groep bestaat uit 6 

tot  8 personen én 2 personen van 50 plus voor de denkronde. Men 

kan zich per groep of individueel opgeven. 

   

12:00 Schminken en springkussens op het veld | Gratis 

De Huidversierster zal de kinderen en/of oudere jeugd voorzien 

van prachtige versieringen.  

 

15:00 Prijsuitreiking 

Prijsuitreiking van alle prijzen in de tent. 

 

16:00 Middagmatinee met Rintje Kas  

Bepakt en bezakt met gitaar, stem en een lekkere bass-drum 

klinkt het of er een complete band speelt. Maar alles is puur en 

live en recht voor z’n raap. Met z’n zeer brede repertoire is hij 

overal inzetbaar en zet hij in een mum van tijd de tent op z’n 

kop! 

 

Leden GRATIS | Niet leden € 7,50 

 

22:00 -  Feestavond met Super Sundays | “Always a dazzling party” 

01:30    Met een ijzersterk frontduo en een superstrakke band de tent op 

zijn Kop zetten, dat is Super Sundays! Met het brede en up-to-

date repertoire schakelt Super Sundays in hoog tempo 
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moeiteloos tussen verschillende nummers en genres. Tel daar de 

enthousiaste presentatie, een vet geluid, special effects en een 

waanzinnige lichtshow bij op en het plaatje is compleet! Be 

there! 

   

 Leden € 10,00 | Niet leden € 17,50 

 

 

 

Zondag 16 juni 

 

15:00 Kerkdienst  

Ter afsluiting van het feest wordt er zondags een top 2000 

kerkdienst gehouden in de feesttent.  

 

Na afloop van de dienst staat er een kopje koffie/thee voor u 

klaar.  

 

Iedereen is van harte welkom! 
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Janco Postma 

postmajanco@gmail.com / 0612366679 

Zonnepanelen & Montagewerkzaamheden 
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Informatie 

 
• Opgave voor de optocht via mail: feestcommissie@ternaard.nu 

o.v.v. versierde wagen 2019. Opgeven versierde wagens TOT 3 

juni 2019. Email wordt bevestigd. 

• Alleen bestuurders op de tractor. 

• Bij voorkeur blikjes drinken/plastic bekers op de wagen, geen 

glazen flesjes of glazen. 

• Tijdens de optocht graag de route vrij houden (auto’s graag 

goed aan de kant) 

• Publieksprijs formulier (zie boekje). Deze kunt u inleveren in de 

bus bij de ingang van de tent. 

• Opgeven bonte avond kan via mail: 

feestcommissie@ternaard.nu o.v.v. bonte avond 2019. Opgeven 

voor bonte avond TOT 3 juni 2019. Email wordt bevestigd.  

• Kinderen die niet op It Harspit zitten en graag mee willen doen 

aan de kinderzeskamp kunnen zich opgeven via mail: 

feestcommissie@ternaard.nu o.v.v. kinderzeskamp 2019. 

Opgeven kinderzeskamp TOT 3 juni 2019. Email wordt bevestigd. 

• Opgeven zeskamp TOT 3 juni 2019 via mail: 

feestcommissie@ternaard.nu o.v.v. zeskamp 2019. Email wordt 

bevestigd. 

• Munten kosten € 2,25 per stuk. Koffie/thee kost een halve munt. 

• De munten kunnen tegen hetzelfde tarief weer ingeleverd 

worden tot het einde van het feest.  

• Ranja en spekjes zijn GRATIS. 

• Graag iedereen de vlag uit hangen tijdens het feest! 
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Passe Partout 

Voor dit dorpsfeest is het mogelijk voor leden om vooraf een 

toegangsbewijs te kopen voor de feestavonden.  Een passe-partout. 

 

Voordelen passe-partout 

• U koopt voor het feest een toegangsbewijs. Hiermee heeft u 

vrije toegang tot alle feestavonden.  

• Als lid kunt u de passe-partout met korting kopen. 

 

Wat kost een passe-partout? 

Jeugd t/m 17 jaar  € 10,00 

Volwassen vanaf 18 jaar € 12,50 

Kinderen van de basisschool hebben vrij entree. 

 

Voorwaarden passe-partout? 

• Een passe-partout is persoonsgebonden, er kan niet onderling 

worden geruild. 

• Bij misbruik van de passe-partout kan de toegang tot de 

feesttent worden ontzegd.  

• Als de passe-partout kapot gaat of wordt verloren, dient dit te 

worden gemeld bij de feestcommissie. 

 

Verkoop passe-partout is op dinsdag 4 juni tussen 19:30 – 21:00 uur in 

Het Groene Hart (ID kaart meenemen) 

 

De volgnummers voor de optocht kunt u deze avond ook ophalen! 

Deze dient persoonlijk door één van de wagenbouwers opgehaald te 

worden. Dit i.v.m. de nieuwe regelgeving.  
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Feestcommissie Ternaard 
 

Voorzitter  Hendrik Bauke Boltjes 

Penningmeester Klaas Johan Hoekstra 

Secretaresse  Kim Bahlmann – Waterval 

Algemeen leden Wietske Woudman 

   Gerben v/d Weg 

   Thea v/d Kooi 

   Aleida Waaksma 

 

Website  www.dorpsfeestternaard.nl 

 

Mailadres  feestcommissie@ternaard.nu 

 

Facebook  Dorpsfeest Ternaard 

 

 

Vrijwilligers 

Onze dank is groot voor alle vrijwilligers die in de diverse 

werkgroepjes activiteiten tijdens het dorpsfeest mede mogelijk 

hebben gemaakt.  

 

Sponsoren 

Alle bedrijven bedankt voor het sponsoren en het mede 

mogelijke maken van het dorpsfeest 2019.  

 

Zij denken aan ons, denkt u ook aan hen?? 
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