
buitenbieb Terwispel

Bij Plaatselijk Belang en Dorpssteunpunt leefde al langer het idee voor 
het realiseren van een buitenbibliotheek. Met een bijdrage van het 
speciale coronafonds van het Iepen Mienskipfûns, kan deze wens nu in 
vervulling gaan. We gaan een buitenbieb realiseren bij de brug waar je 
ons mededelingenbord en de picknickset aantreft.

Algemeen
De buitenbieb is voor iedereen in Terwispel. Er zijn geen kosten 
verbonden aan het gebruik van de minibieb. Voel je vrij om een boek te 
lenen en/of te ruilen. Je hoeft je niet aan te melden of je ergens te 
registreren. De buitenbieb is 24 uur per dag en 7 dagen in de week 
geopend.

Spelregels
 1 Veroorzaak geen overlast voor de omgeving
 2 Houd het netjes.
 3 Bijna alle soorten boeken en tijdschriften zijn welkom. 
  Welke boeken liever niet? 
  * Boeken die vergeeld zijn door zonlicht of tabaksrook
  * Boeken die er niet netjes uit zien (vlekken, scheuren)
  * Boeken die incompleet zijn
  * Boeken waarin van alles onderstreept/geschreven is (alleen  
    een naam of wens voor in het boek is natuurlijk geen 
    probleem)
  * Boeken die volgens de algemeen heersende normen als 
    kwetsend of aanstootgevend worden gezien.

Is er iets mis, kan er iets beter of heb je goede ideeën? Laat het ons 
weten via pbterwispel@gmail.com 

  In corona tijd: We vinden het wel belangrijk dat mensen de   
  richtlijnen van het RIVM in acht nemen. Vriendelijk verzoeken  
  we om eerst handen te wassen en het handvat van de kast schoon  
  te maken, alvorens een boek te ruilen.

Om de buitenbieb feestelijk te openen in deze
tijd van social distance hebben we een ludieke 
actie bedacht: 

‘Wie kweekt de hoogste zonnebloem?’. 



Wie kweekt de hoogste zonnebloem van Terwispel?

Hiervoor ontvangt u een zakje zonnebloempitten.
Waarom zonnebloemen?

 1. De symboliek van zonnebloem staat   
  voor zon, liefde en betrokkenheid

 2. Een zonnebloem wordt minimaal 
  1,5 meter hoog 
  (voldoende afstand  dus ;-))

 3. De zonnebloem kan gezaaid worden in  
  quarantainetijd. Wanneer de 
  zonnebloem is uitgebloeid en de 
  zaadjes geoogst, zal de situatie er  
  hopelijk een stukje anders uitzien. 
  In die zin staat deze bloem dus ook  
  voor hoop. 

Hoe werkt het? 

Bepaal een mooie plaats voor je zonnebloemzaadjes.
De plaats waar ze na jou inzicht het hoogst zullen worden.
Bekijk voor zaai troetel en mest instructies op internet. 
We zijn erg benieuwd naar de belevenissen van je zonnebloemen. 
Schrijf een stukje, maak een tekening of foto over je 
zonnebloem en mail dit naar pbterwispel@gmail.com.

Volg de belevenissen op www.terwispel.info en onze facebook 
(Plaatselijk Belang Terwispel). Laat heel Terwispel 
meegenieten.

Meedoen aan de wedstrijd kan kan door een foto te sturen naar 
pbterwispel@gmail.com o.v.v. Zonnebloemactie met daarop de 
bloem en een meetlint zodat duidelijk te zien is hoe hoog de 
zonnebloem is. Vermeld daarbij je naam, en telefoonnummer. 
De foto moet voor 1 oktober binnen zijn.

De winnaar krijgt een boekenbon. We gaan nog bedenken HOE we de 
prijsuitreiking gaan vormgeven. Dit hangt natuurlijk af van de 
ontwikkelingen op gebied van social distancing. 

Volg de zonnebloemactiviteiten op www.terwispel.info en in 
Wispelweagen de digitale uitgave van Wispelweagen 
verschijnt eveneens op www.terwispel.info onze dorpssite  


