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De natuur zijn gang laten gaan.... 
 
 
 
 
 
 
40e jaargang    



 
Denk ook eens aan het plaatsen van kopij op onze website www.ternaard.nu 
 
Jubilea: Wij besteden graag aandacht aan een 50-, 60- of 65-jarig jubileum. 
Viert u, of iemand binnen uw familie op kennissenkring binnenkort een 
jubileum geeft u dit dan door aan Ellen Tabak via leden@ternaard.nu/221207. 
 
Aanleveren kopij: Uiterlijk inleveren 15 september 2019, de volgende krant 
verschijnt eind september. Verschijndata 2019: maart, juni, september en 
december. 
 
Advertentiekosten 2019, 4 uitgaven: € 60,00 (halve pag.) € 120,00 (hele pag.)  
Losse advertentie 2018: € 20,00 (halve pag.) € 35,00 (hele pag.) 
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VAN DE REDACTIE 

OPROEP! Wij zijn op zoek naar een nieuw redactielid of team! Lijkt het jou 
of lijkt het jullie leuk om de dorpskrant in elkaar te zetten neem dan contact 
op met ons; redactie@ternaard.nu (alle input wordt aangeleverd door 
fanatieke dorpsbewoners, zonder deze mensen geen dorpskrant). Mocht u 
iets interessants, of iets leuks weten te vertellen, of heeft u mooie foto’s, 
die u wilt delen met Ternaarders, mail het door, naar 
redactie@ternaard.nu.                   Groeten, Alicia en Wietske 
 

BEDANKT – BEDANKT – BEDANKT – BEDANKT - 

De afgelopen winter hebben we weer regelmatig de zoutstrooiers aan het werk 
gezien. Het seizoen zit er inmiddels alweer op. Hierbij willen wij de 
zoutstrooierploeg hartelijk danken voor hun inzet en werk in de afgelopen winter. 
Diaconie PKN Ternaard. 
In de week van 18 tot en met 23 maart 2019 is er weer gecollecteerd voor het 
Reumafonds. Dit jaar is een bedrag van € 604,77 opgehaald. Vorig jaar werd een 
bedrag van € 561,53 opgehaald. Dorpsgenoten, hartelijk bedankt voor jullie gift! 
Collectanten, jullie ook hartelijk bedankt voor je tijd en inzet.  
Wijkhoofd Reumafonds 
 

VAN DE VOORZITTER 

Tjonge, jonge, wat hebben we een gezellig dorpsfeest gehad! Samen gepraat, 
gesport, gehost… Er wordt wel gezegd dat Ternaard veel groepjes heeft. Nou dit 
was tijdens het dorpsfeest niet te merken. Super dat ook beide kaatsverenigingen 
één wedstrijd organiseerden. Bedankt feestcommissie!! 
Na vele vergaderingen van omgevingsproces, nije Spiker ben ik het wel even beu. 
Met dit mooie weer kan ik trouwens ook moeilijk binnen zitten. Achter mijn 
koetjes aan in de vrije natuur is veel leuker, of op het erf de vorderingen van de 
nieuwe stal bewonderen. Ik wens eenieder een fijne vakantie toe en geniet ervan! 
 
Groet, Jan de Graaf 



SECRETARIAAT DORPSBELANG  

Bezoek wethouder Op 18 juni is wethouder Jelle Boerema op bezoek geweest. Op 
de fiets hebben we verschillende plekken in Ternaard bezocht zoals het 
bedrijventerrein, de NAM-locatie en Fam. Roorda. Een zeer geslaagde middag 
waarbij de wethouder een goede indruk van Ternaard heeft gekregen. 
Collecte AED In maart is er gecollecteerd voor een nieuwe AED. Ternaard liet zien 
de AED belangrijk te vinden, want er is een flink bedrag opgehaald. De nieuwe 
AED is inmiddels in de kast bij het dorpshuis geplaatst. Alle collectanten en gulle 
gevers nogmaals bedankt.  
Tennisbaan Er is weer activiteit op de tennisbaan. Samen met de tennisvereniging 
en voetbalvereniging zijn we aan de slag gegaan. Er is met een aantal vrijwilligers 
een grote schoonmaak gehouden, zodat het terrein er weer netjes bij ligt. De 
banen zijn weer goed bespeelbaar en er wordt direct goed gebruik van gemaakt. 
Een balletje slaan is toch echt leuk werk hoor! In overleg met de tennisvereniging 
kan iedereen dit jaar vrijblijvend gebruik maken van de banen. Mocht u geen 
racket of ballen hebben, ook deze kunt u via de tennisvereniging gebruiken. Het 
zou mooi zijn dat er weer leven in komt en we deze voorziening voor Ternaard 
kunnen behouden. Contactpersoon is Robert Smid, Worp van Peijmastrjitte 12. 
Jaarvergadering De jaarvergadering was weer geslaagd. Ook de presentatie over 
de Camera Batavia van Sense of place was interessant. 
Omgevingsproces Ternaard Wat een vele vergaderingen over het 
Omgevingsproces van de gaswinning. We zijn bij alle bijeenkomsten geweest over 
de 'ontzorging' (voorkomen en afhandelen schade) en 'investering' (in 
maatschappelijke opgaven in het gebied). Hoewel we onze bedenkingen bij 
sommige bijeenkomsten hebben, hopen we uiteindelijk op een goed resultaat. Er 
staan nog een aantal bijeenkomsten gepland voor en na de zomer. Heel veel 
informatie over het Omgevingsproces kunt u vinden op de website van de 
gemeente. Eind dit jaar beslist de minister of gaswinning bij Ternaard doorgaat. Is 
er genoeg draagvlak? Wij zeggen laat dat gas maar zitten... 
Spiker Verderop in de dorpskrant meer informatie. 
 
Ternaard.nu: Er worden al veel activiteiten vermeld in de agenda op 
Ternaard.nu. Natuurlijk kan er altijd meer bij! Dus hebt u iets voor de 
agenda, mail het door naar webmaster@ternaard.nu. Hebt u vragen of 
opmerkingen, via leden@ternaard.nu kunt u ons bereiken. 
 



Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Dorpsbelangen Ternaard 
 
 
Gehouden op vrijdag 22 maart 2019  
Aanwezig: 31 personen 
 

Opening Voorzitter Jan de Graaf heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder 
de mannen van Sence of Place Joop Mulder en Henk van der Zwaag. Namens de 
gemeenteraad waren aanwezig van de PvdA Kevin Merkus, en Dhr. Van der Bent 
van het CDA. We starten met het filmpje van de promofilm van Ternaard, deze is 
gemaakt door dorpsgenoot Jan Wiersma.   
Vaststellen agenda Encoter, Stichting Dorpsmolens Ternaard en Dorpshuis 
Tunawerth zullen ook het jaarverslag vertellen tijdens deze vergadering. 
Verslag jaarvergadering Dorpsbelang Ternaard vergadering 16 maart 2018 
Gepubliceerd in de dorpskrant van juni 2018. Jan neemt kort de notulen van de 
vorige vergadering door, de rondvraag van toen wordt besproken.  
De weg tussen Holwert en Ternaard, deze blijft zoals hij is.  
Losse stoeptegels e.d. kunnen worden doorgegeven aan de gemeente zelf. 
Telefonisch, via de mail of via de app. Hoe komt het met de trombosedienst, deze 
is nog in de Spiker. Wat gaat er gebeuren met de tennisbanen? Hier zijn we mee 
bezig, mochten er leden zijn 
met goede ideeën, breng ze 
gerust in! 
Jaarverslag Dorpsbelang 
Ternaard Jan de Graaf legt uit 
dat Dorpsbelang met 
verschillende groepen werkt. 
Via een presentatie bespreken 
we enkele van deze groepen. 
 
 
Werkgroep Zorg Eind november was er een bijeenkomst met een heel grote 
opkomst. Ellen laat zien welke plannen hier zijn gepresenteerd.  
Sinds de nieuwe gemeente is er nog veel gebeurd, begin april is er weer een eerste 
vergadering met alle betrokkenen. Er moet een coöperatie of een stichting 
worden opgericht, hier is de werkgroep mee bezig. Er moet ook een businessplan 
worden gemaakt. Ook het dorp moet geactiveerd worden, hierin voorzien we 
geen probleem omdat er altijd veel belangstelling is. Jan Miedema vraagt zich af 
wat er met de BuroPau is gebeurd, Ellen legt uit dat deze nog steeds mee gaat 
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vergaderen maar dat deze mensen ook betaald moeten worden. Dus uiteindelijk 
moet ervoor worden gezorgd dat we het als dorp zelf kunnen dragen.  
Werkgroep PR Jan de Graaf vertelt over de dorpskrant van Ternaard, deze is 
vernieuwd. De reacties zijn over het algemeen positief. We zijn nog op zoek naar 
adverteerders. 
Werkgroep recreatie en toerisme Hendrik vertelt over fietsen achter de zeedijk, 
hier zit wel ontwikkeling in en zijn we achteraan. De Spaanske peal; we zijn ermee 
bezig om deze in ere te herstellen. Goasse Venema laat een miniatuur zien.  
Waddentour, Hendrik legt uit wat de bedoeling is. Er komen informatie bordjes in 
Ternaard bij bijzondere panden/locaties. Ook kan er een app worden gedownload 
met extra informatie. IMF wil ons hierbij sponsoren. Joop Mulder gaat na de 
vergadering alles over de Camera Batavia vertellen. Einekoai, hier willen we ook 
graag meer uit halen. Eventueel een pad langs de Einekoai  
Holwert aan zee, er zijn plannen om eventueel uit te breiden richting Ternaard. 
Oane Talsma geeft aan dat er subsidies zijn voor vliegtuigwrakken.  
Feest en oudejaarcomissie Thea begint met de oudejaars-commissie, het is het 
laatste jaar een fijne jaarwisseling geweest. Het gaat heel goed met onze jeugd ze 
organiseerden zelf de festiviteiten. We hebben een compliment gehad voor onze 
jeugd namens de gemeente. Er is vuurwerk gekocht door ingezameld geld.  
Nieuwe feestcommissie Dit jaar heeft het nieuwe bestuur de vuurdoop, er zijn 
wat problemen geweest, maar alles loopt tot nu toe volgens planning.   
Gas Ellen vertelt over de gasboring, er zijn heel veel vergaderingen. De laatste 
bijeenkomst was op 11 maart. Goedbezocht met 150 personen, wel veel mensen 
die niet zozeer uit het dorp komen, maar met name mensen met een ‘functie’. 
Wat eigenaardig is dat de alle partijen in principe tegen zijn en de beslissing laten 
bij EZ. Ook de boorlocatie zal waarschijnlijk worden verplaatst. Er is een nieuwe 
optie buiten Ternaard. Er komen binnenkort nieuwe overleggen. De komende tijd 
wordt erg belangrijk. Iedere Ternaarder zal zich hiermee bezig moeten houden.  
De eerstvolgende vergadering is 28-3.  
Bedrijven en werkgelegenheid Allemaal bedrijvigheid op ons bedrijventerrein aan 
de Streng. We zijn bezig met een ZZP-loods, hiervoor was een jaar terug nog veel 
belangstelling. Helaas is de belangstelling niet zo groot meer. Voor meer 
informatie neem dan contact op De heer Vellinga. Siebe Hoekstra vraagt zich af 
of er eventueel een box kan worden gehuurd door een particulieren.  
Jaarverslagen/mededelingen overige stichtingen/verengingen Namens Encoter 
leest J. Miedema het verslag voor. Info via: encoter01@gmail.com 
Namens Stichting Dorpsmolens Ternaard leest C.F. van der Lugt het jaarverslag 
voor. Meer informatie over de crowdfunding is te verkrijgen via Stichting 
windmolens. Jitske Waaksma leest de activiteiten in 2018 van Tunawerth voor.  



Financieel verslag 2017/kascontrole Ellen Tabak bespreekt de financiële cijfers. 
De kas is gecontroleerd door Johannes Herder en Anna Anjema, de kas was keurig 
in orde. De kascommissie voor volgend jaar zal bestaan uit Anna Anjema en Siebe 
Vlasman. 
Bestuursverkiezing Aftredend Ellen Tabak-van Eekelen (blijft het lopende jaar nog 
aan) en Rimmer de Vries (niet herkiesbaar). Nieuw in het bestuur zijn Lieuwkje 
Botma, Eelco Duurken, en Alicia Wiersma. Er hebben zich geen tegenkandidaten 
gemeld.  
Bedankjes Dorpsbelang is erg blij met alle vrijwilligers en bedankt Bote Sape 
Schoorstra, Fedde Jacobs, Sape van der Veen, Wietske van der Weg en Alicia van 
Haaften, Jan Waaksma en de 4 mei commissie.  
Rondvraag en sluiting Henk Boltjes geeft aan dat er behalve een hondenpoep ook 
een paardenpoep probleem is. Beste mensen ruim de stront op!  
 
Daarna wordt de vergadering gesloten door de voorzitter.  
Na de vergadering hebben Joop Mulder en Henk van der Zwaag een presentatie 
gegeven over Sense of Place en Camera Batavia op de zeedijk bij Ternaard komt.  
 

STICHTING DORPSMOLENS TERNAARD 

Op dinsdag 11 juni j.l. is er begonnen met de ontmanteling van de windmolen aan 
de Nesserwei 11. De Lagerwij molen heeft bijna 25 jaar voor windenergie gezorgd. 
Er kan nu worden begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor het 
plaatsen van de nieuwe molen. Liander, die de molen in mei 2020 zou aansluiten, 
heeft zich bereid verklaard dit al in oktober 2019 te doen, op de nog bestaande 
aansluiting van de oude molen. Hiervoor moet wel de maximale belasting 
bij sterke wind beperkt worden. Berekend is dat dit een 10% lagere opbrengst 
geeft (de windindustrie heeft zich in de afgelopen 30 jaar sterk ontwikkeld, 
hetgeen zich o.a. uit in erg veel beschikbare data). In de windrijke wintermaanden 
wordt 70% van de jaarlijkse productie gehaald. Door de lagere opbrengst van 
zonnepanelen en een hoger gebruik van elektriciteit door agrarische bedrijven -
koeling e.d.- is er in de winter meer ruimte op het net. Al met al heeft de 
vervroegde aansluiting een positief financiële uitkomst. In mei 2020 volgt de 
definitieve volledige aansluiting. Wij gaan om bovenstaande redenen de 2e 
ronde van de Crowdfunding, oorspronkelijk gepland in de herfst, naar voren 
halen. Na de 1e ronde, die vooral gericht was op Ternaard, nu ook meer in de 
regio werven. Op dinsdagavond 18 juni is er een presentatie geweest in het recent 
opgerichte Energiecafé in Dokkum. Tevens zullen we ook via de kranten 



bekendheid geven aan ons plan. Recentelijk is er al een artikel verschenen in het 
Friesch Dagblad. Afhankelijk van het slagen van deze 2e ronde blijft de 
mogelijkheid om via het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) te lenen. De eerste 
ronde heeft € 91.500,00 opgebracht, de stichting start nu met de volgende 
Crowdfunding ronde, zodat alsnog de inwoners van Ternaard en ook 
belangstellenden vanuit de omgeving mee kunnen doen.  
Wilt u ook meedoen? U kunt zich aanmelden via stdomoter@gmail.com tevens 
vindt u in deze dorpskrant een inschrijfformulier. 

 
VOLLEYBALLERS SVT PROMOVEREN NAAR 1E KLAS 

Sport Vereniging Ternaard is een combinatie van een gymnastiekvereniging en 
een volleybalvereniging. Voor de jongste lagere schooljeugd zijn er 
gymnastieklessen, en voor de wat oudere jeugd wordt er mini volleybaltraining 
gegeven. Het eerste damesteam is deze week Nevobo kampioen geworden in de 
tweede klasse.  

Voor S.V.T. hebben afgelopen 
seizoen 5 teams Nevobo 
competitie gespeeld, Twee 
MCjeugd team, een MBteam en 
twee damesteams, 3de en 2de klas 
speelden. Tevens wordt er nog 
gespeeld in de dorpencompetitie 
in Ferwerd. Het eerste damesteam 
speelde dit jaar in de 2e klasse van 
de Nevobo in het rayon Dokkum-
Drachten, en is afgelopen 
donderdag 4 april kampioen 

geworden in deze klasse. Met nog één wedstrijd te gaan hebben de dames 102 
punten in 21 wedstrijden,81 sets gewonnen en 3 sets verloren. Dit resultaat 
betekend promotie, en volgend jaar komen zij uit in de 1ste klas. Een prestatie van 
formaat, waar de vereniging trots op is! Donderdag 4 april namen de dames ‘De 
Schaal’ en bloemen in ontvangst van voorzitter Gaston Waterval.   
 Op de foto staan achterste rij v.l.n.r.: trainer Jan Keekstra, Wietske van der Weg, 
Gryte Hoekstra, Metsje Sipma, Aaltje Talsma en coach Sieger Boonstra. 
Voorste rij v.l.n.r.: voorzitter Gaston Waterval overhandigd Marrit Luinstra ‘De 
Schaal’, gehurkt v.l.n.r. Nynke Dijkstra, Louise Krol en Froukje Sipma. 



FRYSKE BEFRIJDINGSDEI HERDACHT 

De Fryske befrijdingdei is maandag 15 april herdacht door de leerlingen van 
de groepen 6, 7 en 8 van CBS It Harspit uit Ternaard. De leerlingen van 
groep 8 bereidden de herdenking voor. Zij onderzochten de geschiedenis 
en het verhaal achter de verschillende gedenktekens die het dorp rijk is: De 
graven van de vliegeniers, het graf van Albertus Nauta, de gedenkramen 
van de kerk en het monument wat geadopteerd is door de school. 
 
Adopteer een Monument Het monument lijkt op een toren, van boven 
ruw afgewerkt. Dit verwijst naar het mensenleven dat afgebroken werd. 
De rode stenen boven verwijzen naar het bloed dat vloeide. Op de 
gedenkplaat staat ‘voor hen die vielen’. Links staat een Oranjeboom die 
symbool staat voor de band met het Huis van Oranje. Rechts staat een 
bankje. Om even te gaan zitten 
en tijd te nemen om te 
(her)denken en bewust te zijn 
van het feit dat wij in vrijheid 
kunnen leven. Het monument 
is geadopteerd door CBS It 
Harspit.  
 
Herdenken Bij het 
gemeentelijk 
verzetsmonument, werd een bloemstuk gelegd, een gedicht gelezen en 
werd na de 2 mintuten stilte ‘De Last Post’ gespeeld. Ook bij het graf van 
Albertus Nauta en de graven van de vliegeniers werden bloemen gelegd. 
De mensen die herdacht worden op de glas in lood ramen in de Grutte 
Tsjerke, werden herdacht door een kort levensverhaal uitgezocht door de 
leerlingen. Riejanne en Noa sloten de herdenking af met het lezen van 
een fragment uit het dagboek van Anne Frank. Als slot overhandigden de 
leerlingen van groep 8 de instructiemap over de herdenking aan de 
leerlingen van groep 7 zodat zij volgend schooljaar de herdenking mogen 
leiden, de verhalen mogen onderzoeken en vertellen…want: Vrijheid geef 
je door! 



VAN HET DORPSHUIS 

Op 15 maart werd er een Ladies Night georganiseerd, deze is goed bezocht en het 
bleef dan ook lang gezellig. Dit is ook zeker voor herhaling vatbaar. 
Dan op 26 april een optreden van trûbadoer Jan Nota in de Koningsnacht. Dit was 
wederom een geslaagde avond. Dan op 18 mei het sjoelen: 
's-middags was het de beurt aan de jeugd van de basisschool, hier werd een felle 
strijd geleverd. 's-avonds konden de ouderen sjoelen maar wegens te weinig 
deelname is dit niet doorgegaan. Op 1 juni deden de fietsers van de 
Elfdorpshuizentocht Ternaard weer aan.  
 
Voor een danscursus is nog niet voldoende deelname; opgeven 
kan via Facebook, e-mail of bij beheerder dorpshuis.  

 
 
Op de planning staat verder nog:  

- 13 juli Wielerronde (met na afloop muziek).  
- 24 aug. Wylde Tulpentocht.   

 
Er wordt nog nagedacht over de mogelijkheid van een  
Lasergame voor alle jeugd uit Ternaard van groep 8 tot 17 jaar.  
Dit zal dan worden georganiseerd vanuit chill.  
 
In het najaar hebben we dan nog o.a. een spokentocht, bierproeverij en 
oktoberfest op de kalender staan en natuurlijk iedere eerste vrijdag van de maand 
de "vrijmibo".   
Diegenen die iets willen organiseren of helpen: meld u bij het bestuur, de 
beheerder of geef u op via de bekende kanalen. Blijf op de hoogte van onze 
evenementen en nieuwtjes via Facebook, Instagram of kijk op onze website: 
www.tunawerth.nl  



VAN HET GROENE HART  

 

 

 

Het dorpsfeest 2019 is weer voorbij. Iedereen heeft 
kunnen genieten van een heel gevarieerd programma, 
zowel binnen als buiten de feesttent. De regen die er 
soms viel, mocht de pret niet drukken. 

Het Bestuur van Het Groene Hart van Ternaard vond het fijn dat zij de 
catering mocht verzorgen, met zoveel betrokken mensen bij de 
muntenverkoop en achter de bar. Hartelijk dank aan alle medewerkers! 



NIEUWS VAN DE WYLDE TULPENTOCHT 

Laten we met elkaar een mooi bedrag bij elkaar lopen!  
 
Ook dit jaar is de opbrengst van de Wylde Tulpentocht, voor Palm Tree. Palm Tree 
is een kleinschalig opvanghuis in Amanzimtoti in Zuid-Afrika, waar voor 18 
kinderen en kleuters uit het omliggende township, wordt gezorgd.  
 
De afstanden die u kunt lopen zijn 40, 20 en 10 km. U doet toch ook mee. 
Commissie Wylde Tulpentocht. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Een natuurwandeltocht langs wad en dorp 

      24 augustus 2019 
 

Start: Dorpshuis 
Tunawerth  Ternaard. 
Betalen bij de start. 

Dit jaar weer als goede doel: 
Palm Tree ( Project in Zuid-Afrika) 
www.vriendenvanpalmtree.nl 
 
Check: www.wyldetulpentocht.nl voor meer 
informatie. Geef je snel op via: 
wyldetulpentocht@gmail.com 

   
 
   
10 KM: start tussen 10:00-11:00 uur,  inleg  €5 
20 KM: start tussen  09:00-10:00 uur, inleg  €10 
40 KM: start tussen  07:30-08:30 uur, inleg  €10 
              
                               Kinderen t/m 12 jaar onder begeleiding 

De Wylde 
tulpentocht 



VAN DE DORPSBIBLIOTHEEK 

Nesser, Hakan: 'De levenden en de doden in Winsford' Op een avond in 
november arriveert de mysterieuze Maria in het pittoreske Engelse plaatsje 
Winsford. Ze betrekt er voor zes maanden een afgelegen cottage. Haar enige 
voornemen is om haar geliefde hond Castor te overleven. Gaandeweg blijkt dat 
ze vreselijke geheimen met zich mee draagt. Wat gebeurde er jaren geleden in 
Marokko? Wageningen, Gerda van: De bakkerstriologie deel 1:'Bakkersliefde' en 
deel 2: 'Zussenliefde' Marie heeft het moeilijk in de roman "Bakkersliefde' van 
Gerda van Wageningen. Dit eerste deel van een nieuwe trilogie historische 
romans van de topauteur gaat over de bijzondere band tussen een moeder, 
Marie, en haar zoon Jan. Ze heeft er alles voor over zijn droom te laten uitkomen 
om bakker te worden.  
 
Jeugdboeken: Disney Pixar: 'Finding Dory, groot verhalenboek' 
De vriendelijke, vergeetachtige blauwe vis Dory duikt opnieuw in het diepe met 
Nemo en Marlin, wanneer ze zich weer herinnert wie haar ouders zijn. Ga mee 
met Dory en haar vrienden op een onvergetelijk avontuur als zij op zoek gaan 
naar Dory’s familie.  
 
Stilton, Geronimo nr 12 van de serie de Wakkere Muis: 'Knagers in het donkere 
woud' Geronimo Stilton is een bange, maar zachtaardige muis, die niets liever 
zou willen dan een rustig leven, maar hij wordt telkens betrokken in wilde 
avonturenreizen met Thea, Klem en Benjamin. De muis is zowel de hoofd-
persoon als de schrijver van de boeken. De boeken worden geschreven naar een 
idee van Elisabetta Dami. De reeks wordt onder andere geïllustreerd door Larry 
Keys. Samenvatting: 'Oké, ik geef het toe: ik heb last van fobieën. Ik ben bang 
voor de tandarts, het donker, kleine ruimten, hoge snelheden, kortom bang voor 
alles. Thea, Klem en Benjamin vinden dat ik mijn angsten moet overwinnen. 
Samen met dokter Zielknager hebben ze een plan bedacht. En zo word ik in de 
val gelokt en teken (zonder het te weten!) het inschrijfformulier voor de 
overlevingscursus `Tot de laatste muizensnik'. Samen met vier andere knagers 
en cursusleidster Velijntje Venijn ga ik het Donkere Woud in, waar niets me 
bespaard is gebleven'.  
 
Openingstijden:  elke donderdagavond 18.45 tot 19.45 uur en  

elke vrijdagmiddag van 15.45 tot 16.45 uur 



VLAG IN DE TOP VOOR DE KONING  

Zaterdag vierde Ternaard ook koningsdag, de dag 
begon met het in top hijsen van de vlag door een 
bekende inwoner. Gevolgd door een koffie 
moment in het dorpshuis.  
 
Gisteren werden de Koninklijke onderscheidingen 
uitgereikt aan bevlogen vrijwilligers, een daarvan 
was Bert Folbert uit Ternaard en aan hem en zijn 
vrouw Marianne viel de eer om onder de klanken 
van het Wilhelmus de vlag in top te hijsen in de 
vlaggenmast aan De Groedse. Belangstellenden 
werden hiervoor uitgenodigd maar vanwege het 
weer was de belangstelling wat minder groot als 
voorgaande jaren. Na het vlagmoment en 
Wilhelmus nodigde Rinske Boonstra-Smit, 

dorpsbelang Ternaard eenieder uit voor een bakje koffie en oranjekoek in 
Dorpshuis-Tunawerth. 
 

4 MEI TERNAARD HERDENKT DE GEVALLENEN 

Na een uitleg over Ternaard in de oorlogsjaren, werd de vlag halfstok 
gehesen op het kampement van ‘It Groene Hart’. Onder klokgelui werd de 
stille tocht richting het verzetsmonument aangevangen. Bij aankomst bij 
het monument werd er door brassband Euphonia enkele koralen ten 
gehore gebracht. Na een welkom door comitélid Pytsje de Graaf, werd 
door Riejanne Waaksma ne Edith Werkhoven een uitleg gegeven over het 
monument. Raadslid Willem van der Bent lag namens Gemeente 
Noardeast-Fryslân een krans. Gevolgd door een bloemstuk van 
Dorpsbelang Ternaard, neergezet door comitélid Ellen Tabak en Eelco 
Duurken. Ook werd er door Edith en Riejanne een kaars ontstoken.  Na een 
plechtig moment speelde brassband Euphonia het Friese volkslied. Jantine 
Mizelmoe bracht het Taptoe signaal, gevolgd door 2 min stilte en het 
Wilhelmus.  



Verzetsstrijder Nauta Er werd op de algemene begraafplaats stilgestaan bij 
het graf van verzetsstrijder A. T. Nauta, opgepakt en vervolgens 
gefusilleerd bij de Woeste Hoeve bij Apeldoorn. Als vergelding van een 
aanslag op de Duitse officier Rauter, baas van de SS. De bewoners van de 
naar Nauta vernoemde straat; Albertus Nautastrijtte, legden een 
bloemstuk.  
 
Geallieerden Bij de graven van de vijf geallieerde soldaten werden door de 
kinderen van de basisschool kaarsen en een boeket neergezet. De 
Geallieerden maakten deel uit van 166 Squadron dat bombardementen 
uitvoerde op Hamburg, zij werden gespot door de radar op 

Schiermonnikoog en door een 
Duitse nachtjager uit de lucht 
geschoten en in de Waddenzee 
stortte. Alle vijf crewleden 
kwamen waarvan vier liggen 
begraven op de begraafplaats 
van Ternaard. De vijfde mocht 
niet meer uit het wrak gehaald 
worden. De vijfde grafsteen 
markeert de plek van een 

onbekende, deze werd tijdens de berging in de buurt van het vliegtuig 
geborgen maar kon niet worden geïdentificeerd.  
 
Glas in lood ramen Tijdens de afsluitende herdenkingsbijeenkomst in de 
Grutte Tsjerke werd door organist John Boeijenga het orgel bespeelt. Oane 
Talsma las een deel voor uit het verhaal van Khadija Arib Tweede 
Kamervoorzitter, Ook werden de Woorden van Kraantje Pappie, 
Vrijheidsambassadeur voorgedragen. Het 5 mei gedicht van Maureen de 
Witte - Eén keer vaker dat zij voordroeg tijdens de Nationale herdenking in 
Amsterdam. Werd nu door Noa en Riejanne voorgedragen. De namen van 
de omgekomen personen die op het glas in lood raam staan werden voor 
gelezen en werd herdacht door het plaatsen van een roos in het bloemstuk. 
De bijeenkomst eindigde met muziek.  
Omdat wij in ‘Vrijheid mogen kiezen’ vieren wij morgen bevrijdingsdag. 
 



5 MEI EEN DAG OM TE VIEREN EN IN VRIJHEID 
KUNNEN KIEZEN 

Bevrijdingsdag 2019 begon in Ternaard met een Dienst terVelde en er was 
de start van de rondrit van Keep them Rolling afdeling Ternaard. Deze tocht 
voerde naar Stiens en als eindpunt Dokkum. In Dokkum was een werkelijk 
groot onthaal voor de voertuigen en hun rijders.  
 
Dienst TerVelde Predikant Marianne Folbert gaf aan de hand van een 
schriftlezing uit Galaten 5 een verkondiging die aansloot bij het thema ‘In 
Vrijheid Kiezen’. Brassband Euphonia verzorgde de begeleiding van de 
samenzang. Samen met de evangelisatiecommissie en leden van 
Kampement ’It groene hart’ werd er een laagdrempelige dienst neergezet. 
Brassband Euphonia speelde als muzikaal intermezzo: Land of Hope and 
Glory. Als afsluitende lied klonk het Wilhelmus over het kampement. Koffie 
kon vervolgens worden gedronken aan de Stationswei, hier verzamelden 
50 voertuigen zich voor rondrit ‘Droege Liuw’. Deze rondrit voerde via de 
zeekering over de dorpen Holwerd, Blija, Ferwerd, Marrum, Hallum en 
Finkum naar Siens.  Hier genoten de bestuurders en bijrijders van een lunch 
aangeboden door de ondernemersvereniging van Stiens. Na een break van 
een uur werd de rondrit voorgezet richting Leeuwarden. Via Lekkum, 
Wyns, Bartlehiem, Burdaard richting Dokkum.   
 

 

 

 

 



ECOLANA BÛTENDYKS RUNDVLEES ‘VLEES MET 
OORSPRONG’    

Door het loslaten van runderen in het zilte kweldergebied nabij de Holwerter pier, 
is door Ecolana een start gemaakt van het natuurlijk beheren en ontwikkeling van 
dit prachtige natuurgebied. Het ecologisch vlees wordt vervolgens vermarkt aan 
restaurants en particulieren. 
 
Ecolana is een vereniging van agrariërs die door samenwerking een modern, 
gemengd bedrijf vormen in het gebied tussen de kustdorpen Holwerd en 
Ternaard. Het gaat hier om een melkveehouder, schapenhouder en twee 
akkerbouwers. Het totale areaal bestaat uit ongeveer 360 hectare binnendijkse 
kleigrond en 60 hectare buitendijks kweldergebied. Voedselveiligheid, kwaliteit, 
dierenwelzijn, milieu, natuur en recreatie staan daarbij centraal.  
 
Ecolana startte vorig jaar in samenwerking met Jan & Sije de Graaf uit Ternaard 
met het weiden van runderen in het buitendijks kweldergebied. De Graaf liet al 
dieren weiden in het kweldergebied nabij Ternaard en Lauwersoog, maar nu ook 
op de zilte kwelders ten noordoosten van Holwerd. Dit prachtige natuurgebied 
van Staatsbosbeheer, wat onlangs opnieuw is ingericht mede dankzij het 
Waddenfonds, heeft een struinroute en een Wadden-beleefpunt. 

De runderen, van het Belgisch 
Witblauw, beheren dit gebied 
en ontwikkelen zich hier op 
natuurlijke wijze. De 
samenwerkende partijen 
willen dit ecologisch 
verantwoorde vlees 
vermarkten in de regio aan 
restaurants en particulieren. 
Ecolana deed dit eerder al met 
lamsvlees en start nu met de 
verkoop van rundvlees. 

Slagerij Smit uit Ternaard zorgt voor de verwerking en verkoop van het vlees. Wilt 
u meer informatie of een vleespakket bestellen, mail dan naar 
bestel@slagerijsmitternaard.nl. 



TERNAARD OVERTUIGEND LANGS BEETGUM 

BEETGUM – Ternaard reisde  af naar Beetgum waar het tegen de plaatselijke trots 
moest spelen wat tevens de laatste uitwedstrijd voor Ternaard was, want 
dinsdagavond komt CVO nog op bezoek en volgende week zaterdagmiddag SSS`68 
waar dan tevens de jongens worden gehuldigd. Ternaard kon deze middag 
ontspannen voetballen daar het kampioenschap binnen was. Trainer Kootstra kon 
over een fitte selectie beschikken en begon op de bank met Taeke Jan Keegstra, 
Arnold Kingma en Gerwin Wiersma. 
Onder leiding van scheidsrechter van Zutphen uit Deinum, waar voor de wedstrijd 
aanvoerder Wietse Sipma bloemen kreeg van de aanvoerder van Beetgum, was 
het even over half drie toen Ternaard mocht aftrappen onder een heerlijk 
zonnetje op het sportcomplex van Beetgum. 
Het was gelijk in de 1e minuut al dat Ternaard een goede kans kreeg toen 
Johannes Dijkstra vanaf rechts prima naar binnen kwam en zijn tegenstander eruit 
liep en daarna de bal breed legde op de inkomende Simon van der Weg die echter 
de bal net over het Beetgum doel schoot. Gelijk in de 2e minuut een kans voor 
Beetgum toen Walter Snieder vanaf rechts de bal voor bracht op Jort Dijkstra die 
kon uithalen waarbij keeper Anne Hellinga in eerste instantie de bal keerde maar 
niet klemvast had waarop Robin Bruinsma nog een schietkans krijgt, maar die zijn 
inzet ging net naast het Ternaarder doel. In de 5e minuut was het Roel Hoekstra 
die met een prachtige dieptepass Simon van der Weg weg stuurde die alleen op 
de keeper van Beetgum kon afgaan en de bal langs hem heen schoot, maar zijn 
inzet was iets te zacht waarbij een verdediger van Beetgum nog net de bal voor 
de doellijn kon weg trappen. 
In de 9e minuut had Ternaard een strafschop moeten hebben daar net binnen het 
strafschopgebied van Beetgum Jan Pieter Prins duidelijk naar beneden werd 
getrokken, maar scheidsrechter van Zutphen wou van niets weten en liet 
doorspelen. Zo golfde het spel op en neer waarbij er bij beide ploegen soms veel 
misging. Maar in de 24e minuut kwam Ternaard toch verdiend aan de leiding toen 
Jacob van der Veen over links zijn tegenstander eruit liep en daarna naar binnen 
kwam en de bal voor bracht op de volkomen vrijstaande Gosse Reinder Kingma 
die simpel de bal in het lege doel van Beetgum schoot en Ternaard op 0 – 1 bracht. 
Ternaard begon nu Beetgum meer onder druk te zetten en kreeg het ook kansen 
toen eerst Danny Post miste en daarna Johannes Dijkstra. Helaas in de 36e minuut 
was het een speler van Beetgum die Wietse Sipma na trapte en waar 
scheidsrechter van Zutphen er bovenop stond en de terechte rode kaart trok voor 



de speler van Beetgum en Beetgum met 10 man verder moest. Een smetje op de 
wedstrijd helaas, waarbij Ternaard met een 0 – 1 voorsprong de rust in ging. 
Na rust kwam Taeke Jan Keegstra in het veld voor Jan Pieter Prins en was het 
Beetgum nu dat gelijk de aanval zocht en in de 46e minuut net buiten het 
strafschopgebied van Ternaard een vrije trap mocht nemen waarbij Walter 
Snieder de bal net over het Ternaarder doel schoot. Zo bleef het een open 
wedstrijd met Beetgum dat niet echt in de wedstrijd zat deze middag, en een 
Ternaard dat soms te onzorgvuldig en slordig speelde, en dus was er van goed 
voetbal deze middag geen sprake. Misschien speelde het warme weer ook een rol 
mee. In de 60e min kreeg Nutte Cuperus geel wegens het onderuithalen van zijn 
tegenstander. Maar in de 65e minuut was het dan Ternaard dat toe sloeg toen in 
een wirwar van spelers de bal voor de voeten kwam van Gosse Reinder die wel 
raad wist met dit kansje en de 0 – 2 scoorde. Zo kwam in de 67e minuut Arnold 
Kingma in het veld voor de licht geblesseerde Remko van der Kooi waarna 
Ternaard nu meer ruimte kreeg en Gosse Reinder hele dikke kansen kreeg om de 
score uit te breiden. 
Pas in de 77e minuut was het Johannes Dijkstra die een mooie aanval doeltreffend 
af rondde en Ternaard op 0 – 3 bracht. Zo werd in de 78e minuut Nutte Cuperus 
nog gewisseld en bracht trainer Kootstra de jeugdige Gerwin Wiersma nog voor 
hem in het veld. In de 85e minuut was het invaller Arnold Kingma die voor het 
slotakkoord tekende en de 0 – 4 mocht inschieten op aangeven van Johannes 
Dijkstra. Daarna na 90e minuten voetbal was het scheidsrechter van Zutphen die 
voor het laats floot, waarbij Ternaard verdiend won, maar slordig met de kansen 
was om gegaan deze middag. Dinsdagavond 19.30 uur werd de inhaalwedstrijd 
thuis tegen CVO gespeeld. 
 
 
 

 
 



WY GEANE DER FOAR, IT SEEBAD WER OP’T SKOAR 

Dit wie it ûnderwerp fan ien fan de feestweinen. Op’e achterkant wie in 
grutte foto oanbrocht, mei dêrop in ôfbylding fan it seebad sa’t it west hat. 
Dat wie fan foar de oarloch en flak dêrnei, Jammergenôch is it bad yn in 
swiere stoarm fuortslein en binne de kleihokjes en it ferkeappunt fan ‘Hotel 
Pel’ kapotslein.  
It is noait wer op ’t nij opboud, jammer genôch. Minsken fanút de hiele 
omkriten -sels út Dokkum wei- kamen hjir om te swimmen yn it sâlte 
wetter.  
Doe’t wy jong wienen, swommen wy altyd yn see by it ‘balstiennendykje’. 
Wat soe it moai wêze, dat dit wer koe, mei in lyts strân derby. Yn it noarden 
fan Dútslân wurdt in strân opspuite om de minsken in plakje te jaan om 
yn’e simmer hinne te gean as it moai waar is. Bern soene der moai boartsje 

kinne, foaral as dy net op fakânsje geane.  
Op’e foto steane minsken dy’t dúdlik werkenber binne, mar wa binne dat? 
Miskien binne der minsken út’e omkriten dy’t in pear fan harren te plak 
bringe kinne. Graach hear ik dan wa as dat binne. Oane Talsma, 
Halbertsmastrjitte 9, Ternaard.  

Wy geane der foar, it seebad wer op ’t Skoar. 
Dit wie it ûnderwerp fan ien fan de feestweinen. Op’e achterkant wie in grutte 
foto oanbrocht, mei dêrop in ôfbylding fan it seebad sa’t it west hat. Dat wie fan 
foar de oarloch en flak dêrnei, Jammergenôch is it bad yn in swiere stoarm 
fuortslein en binne de kleihokjes en it ferkeappunt fan ‘Hotel Pel’ kapotslein. 

It is noait wer op ’t nij opboud, jammer genôch. Minsken fanút de hiele omkriten 
-sels út Dokkum wei- kamen hjir om te swimmen yn it sâlte wetter. 

Doe’t wy jong wienen, swommen wy altyd yn see by it ‘balstiennendykje’. Wat 
soe it moai wêze, dat dit wer koe, mei in lyts strân derby. Yn it noarden fan 
Dútslân wurdt in strân opspuite om de minsken in plakje te jaan om yn’e simmer 
hinne te gean as it moai waar is. Bern soene der moai boartsje kinne, foaral as dy 
net op fakânsje geane.  

 

Op’e foto steane minsken dy’t dúdlik werkenber binne, mar wa binne dat? 
Miskien binne der minsken út’e omkriten dy’t in pear fan harren te plak bringe 
kinne. Graach hear ik dan wa as dat binne. Oane Talsma, Halbertsmastrjitte 9, 
Ternaard.  



DOARPSFEEST TERNAARD 13-16 JUNI 2019 

Op woensdag is met de hulp van vrijwilligers de tent opgebouwd en klaar gemaakt 
voor het feest. Rondom en in het dorp werden de straten feestelijk versierd. Het 
aftellen kon beginnen....... Alles werd in gereedheid gebracht voor een fantastisch 

weekend. 
 
Donderdag avond werden de 
kinderen met een lawaai optocht 
opgehaald voor de kinderdisco, wat 
een denderend begin van het feest. 
Aansluitend stond de bûnte jûne op 
het programma, wat een talent 
woont er in ons mooie dorp! Een 
liveoptreden van Lee Towers, een 

prachtige sketch, K3, The Kelly 
family, Bruno Mars, de 
hûnekop, de Alpen zusjes en 
zelfs tante Leen met haar 3e 
been verscheen op het podium. 
De Jury had het er maar 
moeilijk mee. Na de optredens 
verzorgde DJ PC de muziek 
zodat menigeen nog met de 
voetjes van de vloer ging. 
 
Vrijdag ochtend stond de kinder6 kamp op het programma. Met meer dan 80 

kinderen verdeelt over 9 teams 
werd er met veel plezier 
deelgenomen aan het 
spelparcours wat bedacht was 
door kinder6kamp commissie. 
Helaas werkte het weer niet 
mee en waren we genoodzaakt 
iets eerder te stoppen. Tijdens 

de 6 kamp was er voor iedereen een gratis bakje koffie of thee met cake te krijgen 
in de tent. Rond het middaguur stond er een heerlijke broodmaaltijd klaar voor 
degenen die zich hiervoor op hadden gegeven. Na de lunch kon men meedoen 



aan een heuse sport 
en spel middag. Het 
volleyballen en 
kaatsen waren 
favoriet. Onder het 
felle zonnetje werd er 
gretig gestreden om 
de 1e prijs. Na de 
prijsuitreikingen kon 
men zich klaarmaken 
voor de optocht. Met 

maar liefst 21 wagens een hele stoet. Langs de route stond veel publiek om al het 
moois te bewonderen! ‘s Avonds is er onder leiding van Van Geeft `m een zeer 
geslaagde muzikale avond gevierd in de tent. 
 
Op zaterdagochtend kon iedereen 
weer fris en fruitig aantreden voor 
de 2e optocht door ons dorp. 
Helaas gooide het weer roet in het 
eten en viel de regen met bakken 
uit de lucht. Maar onder het motto 
“zon, zee en regen, NIETS houdt 
ons tegen.. Hebben we er toch een 
mooie optocht van gemaakt. Om 
half 12 kon iedereen zich 
klaarmaken voor een heuse 

ouderwetse 6 kamp, vele 
teams trokken op een 
skippybal door het dorp, 
reden in een geblindeerde 
auto of beantwoorden lastige 
vragen om te strijden voor de 
meeste punten. Al met al een 
groot succes! 
 
 
 



Na de prijsuitreiking kon de 
matinee onder leiding van 
Rintje Kas beginnen. In een 
mum van tijd stond de tent op 
zijn kop! Wat een prachtig 
feest! 
 
 
 
Vanaf 22.00 stond de 
coverband Super Sundays op 

de planken om het publiek te vermaken! 
Wat een super band en enthousiast 
publiek! Het bleef nog lang onrustig in 
Ternaard! 
Zondagmiddag stond de kerkdienst als 
afsluiter op de planning. Er was door de 
PKN een Top 2000 band geregeld, die 
vele toepasselijke liedjes ter ore bracht.  
Na koffie, thee, ranja, cake en snoep 

werd het prachtige feest 
weekend afgesloten. We kunnen 
samen terugkijken op een zeer 
geslaagd feestweekend! 
Langs deze weg willen wij alle 
vrijwilligers en sponsors 
bedanken voor hun bijdrage aan 
het feest, in welke vorm dan ook! 
Zonder jullie was dit feest niet 
mogelijk geweest!! 
 
En natuurlijk alle feestende inwoners van Ternaard! Bedankt dat jullie er samen 
met ons een prachtig feest van hebben gemaakt!! 
1e Prijs Bûnte jûne Oan de roane, met hun hilarische sketch 
1e Prijs Volleybal   De gershapers; Jannet, Thijmen, Dieter, Hennie, Andries en Henriette 
1e Prijs Kaatsen  Jaap Peter Zijlstra, Yme Braaksma en Femke Boersma 
1e Prijs en Publieksprijs  De stationsweg Zon, zee en Festival 
Versierde wagen  
 
Alle foto`s zijn te vinden op facebook Doarpsfeest Ternaard 



TERNAARD TOEN (8) 

Een zoekplaatje. Onderstaande foto zit in de map met knipsels over Ternaard. Het 
kiekje is genomen in de jaren dertig van de vorige eeuw, bij de trochreed. Bij het 
gefotografeerde pand aan de Oudbuurt hoorde een café, dat toen uitgebaat werd 
door Hidde Wieringa, die in de dagelijkse omgang vooral bekend stond als "Hidde 
Hoekje". Een dorpsgenoot merkte op, dat op die plek vaak losse arbeiders op 
dagwerk wachtten. Het werk was schaars in die schrale dagen. De mannen zullen 
de tijd zeker gekort hebben door de laatste nieuwtjes uit te wisselen. Dat van die 
‘kletsbeurs’ bij het onderschrift moeten we daarom vast figuurlijk lezen.  
Wie zijn de afgebeelden onder die petten? Ternaarders, zoveel is zeker. De 
kwaliteit van de foto laat bepaald te wensen over, maar wellicht kunnen we toch 
nog wat namen achterhalen. Weet u er misschien meer van? 

Nico van der Woude 
woudwise@gmail.com 



NIJS FAN PJUTTEOPVANG ‘IT BOARTERSPLAK’ 

UITSTAPJE kippenboerderij Hiaure. Donderdag 25 april gingen de peuters, ouders 
en juffen naar de kippenboerderij van de fam. Dijkstra in Hiaure, hier woont 
peuter Alger. Ze konden zien hoe de eieren van 
de lopende band kwamen en dan in grote 
eiertrays terecht komen. Buiten gekomen 
werden de kippen vrijgelaten, een pracht 

gezicht. 
De 

peuters 
mochten 
tussen de 
kippen lopen en een kip aaien, en even 
lekker rondkijken. 
Op de boerderij van de 
buren, fam. v.d. Hoop, 
mochten de peuters in 

de stal de koeien en kalfjes aaien. Een lammetje kreeg de fles 
en mocht ook worden geaaid; er werd gespeeld op de 
trekkertjes en fietsjes. Alle peuter kregen 2 lekkere eitjes mee 
om thuis op te eten, het was een zeer geslaagde ochtend. 
 
De thema’s van de afgelopen maande waren: Ziek zijn, Lente/ Pasen en Zintuigen.  
TOMKE Alle peuters kregen het nieuwe Tomkeboekje mee naar huis. De 
vrijwilligers Jettie Elzinga en Hermien van der Meer hebben afscheid genomen. 
Nogmaals bedankt dames. 
 
Nieuwe peuters van harte welkom 
Het peuter aantal loopt de laatste tijd drastisch terug op peuteropvang “It 
Boartersplak”. Om een indicatie te krijgen welke kinderen nog zouden kunnen 
komen willen we jullie vragen om je kind alvast in te schrijven bij Stichting 
Kinderopvang Friesland. Dit kan op www.stichtingkinderopvangfriesland.nl 
Inschrijving is mogelijk vanaf 2 jaar. De gewenste plaatsingsdatum kan worden 
aangegeven. Na de zomervakantie is er plaatsing mogelijk op de dinsdag-, 
woensdag-, donderdag-, en vrijdagochtend.  
Voor eventuele vragen kunt u mailen naar voorschoolternaard@hotmail.com 
De leidsters: Annette Koopmans, Nynke Schoorstra, Grietje Hesseling 



Oanmelding nije pjutten op www.kinderopvangfriesland.nl 
 

Peutergroep “It Boartersplak” Ternaard 
 
Openingstijden: ma,di,do,vr :  8:15 – 11.30/11.45 uur 
                               woensdag   :  8.30 – 11.45/12.00 

uur 
Tel. Peuterspeelzaal : 06 – 13 575794 
Adres:   : It Boartersplak 
     Herweystrjitte 49 
     9145 SK  TERNAARD 
Leiding: 
Maandagochtend : Annette Koopmans (589933), Nynke Schoorstra, Hermien van der Meer 
Dinsdagochtend : Grietje Hesseling (571693), Nynke Schoorstra, Lettie Keegstra 
Woensdagochtend : Nynke Schoorstra (571202), Annette Koopmans,  

  Hanny Kramer, Fokje van der Kooi 
Donderdagochtend : Annette Koopmans, Grietje Hesseling,Lettie Keegstra 
Vrijdagochtend : Nynke Schoorstra, Annette Koopmans, Hanny Kramer 
Website:  www.stichtingkinderopvangfriesland 
 
 
 
 
Contactpersonen buurtverenigingen Ternaard 

Lâns de Dyk Lieuwkje Botma lddternaard@hotmail.com 06-13454016 
Einekoai Jettie Elzinga Jettie11011980@gmail.com 06-54364894 
Wjuk Annemarieke 

Verbeek 
Annemarieke_v14@hotmail.com 06-13574228 

Oane rane  Albert Boonstra a.boonstra01@knid.nl 0519-571228 
Achter Skoalle Esther de Vries rh.devries@knid.nl 0519-572143 
Gysbert Jolanda Kalma degysbert@hotmail.com 06-40199298 
Riedhusstrjitte Peter Sannes p.sannes@hetnet.nl 0519-571052 
De Ring Jan Bandstra j.bandstra@knid.nl 06-22447832 
Nesserwei/Tsjerkestrjitte Alie Rozema am_rozema@hotmail.com 06-51142380 
Herwey Janke Bosgra louwenjanke@hotmail.com 0519-571782 
Worp van Peymastrjitte Alle Willem van 

der Meulen 
allewillem@msn.com  

Om de ald feart Aaltje Talsma omdealdfeart@hotmail.com 06-13007093 
Halbertsmastrjitte/van 
Aylvastrjitte 

Carla Kampstra f.kampstra@kpnplanet.nl 06-46697142 

Earst ein (Albertus 
Nauta) 

Germina 
Akkerman 

g.prins01@knid.nl 0519-571751 



TERNAARD SPAART AED BIJELKAAR 

Van 23 april tot 26 april werd er door een 
groep van 18 collectanten een deur aan 
deur collecte gehouden voor de aanschaf 
van een nieuwe AED. De oude AED was 
rond 10 jaar oud en al enkele keren 
gebuikt bij een reanimatie inzet. Binnen 
dorpsbelang werd een voorstel voor een 
nieuwe AED gedaan, dit omdat de oude 
afgeschreven was. Door Rinske Boonstra 

werd er een fanatieke collectanten groep gevormd. Deze groep nam evenals de 
inwoners van het dorp een nieuwe AED serieus en zo werd er een bedrag van 
2100 euro bij elkaar gehaald.  
 
Bijdrage van Rabobank Door het aanschrijven van de Rabobank Drachten 
Noordoost Friesland voor een bijdrage voor een nieuwe AED en het bewezen 
belang in het verleden werd er door Rabobank een ruim van 500 euro 
overgemaakt voor de vervanging van de AED. In totaal kwam het bedrag op ruim 
2600 euro genoeg voor een andere AED. De nieuwe AED werd door de 
collectanten overhandigd aan Jan Keegstra van dorpsbelang Ternaard. De AED is 
ter vervanging van de huidige AED die in de verwarmde kast hangt bij dorpshuis 
Tunawerth aan de Aldbuorren in Ternaard. ‘Een centrale plek in het dorp 
gemakkelijk bereikbaar voor de deelnemers van HartslagNu.nl’ aldus Jan 
Keegstra.  
 
Hartslagnu.nl HartslagNu is het landelijke platform voor burgerhulpverlening bij 
een hartstilstand. Je sluit je aan bij HartslagNu wanneer je hulp wilt bieden bij een 
(mogelijke) reanimatie. Ook wanneer je een AED in bezit hebt en deze 
beschikbaar wilt stellen als het nodig is, kan je deze bij HartslagNu aanmelden. 
HartslagNu streeft naar een 6-minutenzone in heel Nederland. Waar je ook bent, 
er is altijd hulp van burgers en AED’s in de buurt.  
Hoe werkt het? Iemand wordt onwel en 112 wordt gebeld. De centralist stelt vast 
dat het gaat om een mogelijke hartstilstand. Er wordt een ambulance gestuurd. 
Tegelijkertijd worden aangesloten burgerhulpverleners opgeroepen om een AED 
op te halen, naar het slachtoffer te gaan en te gaan reanimeren totdat de 
ambulance er is. 



NIEUWS VAN BRASSBAND EUPHONIA 

Euphonia presenteert SimmerBrass 2019! 
Op zaterdag 29 juni organiseert Brassband Euphonia op het parkeerterrein 
bij ‘AWT Tweewielers’ een openluchtconcert; SimmerBrass 2019. Net als in 
2018 zal de brassband olv Gouke Wielenga de inwoners van Ternaard 
trakteren op een muzikaal feestje. Op het programma staat een mix van 
lekker in het gehoor liggende muziek! O.a. de tophits van rockband Queen 
en de zanger Elton John komen voorbij Verder zijn deze avond als speciale 
gasten de 
leerlingen van 
Euphonia 
uitgenodigd! 
SimmerBrass 
belooft een 
prachtig muzikaal 
spektakel te 
worden en dat 
allemaal gratis en 
heerlijk in de 
buitenlucht. Er zijn 
enige stoelen 
aanwezig, maar 
wilt u zeker zijn van 
een zitplek, dan 
kunt u het beste 
uw eigen stoel 
meenemen. Het 
concert begint om 
19.30 uur en zal 
ongeveer een uur 
duren. 
 



SC HEERENVEENCLINIC BIJ VV TERNAARD 

Afgelopen woensdag was er voor de jeugdspelers van V.V. Ternaard een funclinic 
van SC Heerenveen. Deze clinic werd gewonnen door de spelers van de JO9-1 
middels een vlogwedstrijd van de Rabobank. De vloggers Sybrand, Jesse-Pieter, 
Rayan, Niels, Luka en Jesse ontvingen voor hun prestatie een mooie beker. 

Onder leiding van trainers van SC 
Heerenveen werd er een uitdagende 
training gegeven, was er een spel 
waarbij gemeten werd hoe hard je 
schot op doel was, kon je punten 
scoren door in gaten van een 
luchtkussen te schoppen en was er 
voetbal sjoelen. Uiteraard werd er 
ook een partijtje gevoetbald.  
Na afloop ontvingen de deelnemers 

een goodiebag en werd er gezellig met elkaar gegeten en nagepraat. Een wel zeer 
geslaagde middag! 
 

WERKBEZOEK DÖRPSZÖRG ULRUM 

Inspiratie voor woon-welzijn zorg. Op dinsdag 11 juni was een afvaardiging 
van de wurkgroep Âldereinsoarch, de gemeente, Thús Wonen en Bureau 

PAU op werkbezoek bij Willie 
Noorda en Henk van der Heide 
van stiching DörpsZörg in Ulrum. 
DörpsZörg Ulrum heeft als doel 
dat alle Ulrumers, ook degenen 
die zorg in welke vorm dan ook 
nodig hebben, kunnen wonen 

en leven in Ulrum zolang zij dat willen. We waren erg benieuwd hoe zij dit 
realiseren en wat wij daarvan kunnen leren voor het woon-welzijn-zorg 
concept voor Ternaard en omgeving. De stichting heeft tijdelijk een 
onderkomen in de oude school van het dorp. Wanneer we aan komen 
rijden, worden we opgewacht door een vrolijk zwaaiende Willie Noorda. 



Zij is al een aantal jaren zeer actief als vrijwilliger bij de stichting. Binnen zit 
Henk van der Heide, vrijwilliger van het eerste uur, op ons te wachten met 
koffie, thee en koekjes. We voelen ons meteen welkom.  
Subsidie binnengehaald 
Henk legt uit dat met de voorbereidingen van DörpsZörg Ulrum is gestart 
rond 2007, ver voordat het woord participatiemaatschappij was 
uitgevonden. Zorg en noaberschap (mienskip) waren nodig om de 
leefbaarheid in Ulrum overeind te houden. Het was duidelijk dat de 
bewoners van het dorp hiervoor vooral zelf de handen uit de mouwen 
moesten steken. Een voorbeeld van de zelfwerkzaamheid van het dorp uit 
de beginperiode is de realisatie van het Lotuspark, een speel-doe park met 
voorzieningen voor gehandicapten. De provincie Groningen vond het ook 
bijzonder wat er in Ulrum gebeurde en beloonde dit met een subsidie aan 
het dorp van maar liefst 1,5 miljoen. Dit was een mooi bedrag, waarna nog 
meer subsidie binnengehaald is. Henk geeft aan hier vele uurtjes aan 
besteed te hebben, maar met een groot resultaat. De voormalige 
gemeente De Marne gaf een jaarlijkse subsidie aan het dorp. Het is 
afwachten hoe dit gaat met de nieuwe heringedeelde gemeente Het 
Hogeland. De stichting heeft donateurs. De minimale bijdrage is € 7,50 per 
jaar en dat mag uiteraard ook meer zijn. Ook wanneer je geen officiële 
donateur bent, mag je gebruik maken van de activiteiten in het dorp. Soms 
moet er een bijdrage worden betaald voor de activiteiten. De ervaring leert 
dat dit geen probleem is voor de bewoners.  
Zelf plannen bedenken 
Belangrijk is dat de bewoners zelf de plannen bedenken die nodig zijn voor 
het dorp. De gemeente en andere partijen worden gevraagd om te helpen 
dit te realiseren. Vaak lukt dit en soms ook niet. Nog niet iedereen was (en 
is) gewend aan deze manier van werken waarbij de behoefte uit het dorp 
centraal staat.  
In 2015 is de Stichting DörpsZörg Ulrum officieel opgericht, vanwege de 
veranderingen in de zorg. Door middel van een enquête zijn alle inwoners 
benaderd met de vraag of zij vrijwilliger willen worden en wat zij 
kunnen/willen bieden aan de inwoners van het dorp. Op dit moment zijn 
er maar liefst 120 vrijwilligers actief. Daarnaast krijgt het dorp veel hulp 
van studenten. Zij helpen mee om het programma verder te ontwikkelen 



en uit te voeren. Hieronder een kleine greep uit de activiteiten die door de 
stichting zijn opgezet: 
Maatjesproject: actieve inwoners worden gekoppeld aan inactieve 
bewoners 

Koffiedrinken: in een aanleunwoning is een plek 
gemaakt waar koffie met elkaar wordt 
gedronken. 
Coördinator: er is 1 coördinator namens de drie 
zorginstellingen die actief zijn in het dorp.  
Realisatie nieuwbouw voor ontmoetingsruimte 
(wordt nu aan gewerkt).  

Tips voor Ternaard 
Op dit moment wordt er gekeken naar het 

realiseren van een aantal (zorg)woningen voor het dorp. Dat is nog een 
grote wens die nu verder moet worden uitgewerkt. Uiteraard vragen wij 
nog naar tips en aandachtspunten om mee te nemen naar Friesland. Henk 
geeft ons het volgende mee voor ons project in Ternaard: Giet plannen niet 
in beton, laat voldoende ruimte voor ontwikkeling.  
Leer de sterkte punten van de inwoners kennen en maak daar gebruik van. 
Probeer je dromen te realiseren vanuit enthousiasme, dan is alles te 
bereiken. Aan dat laatste geen gebrek in Ulrum. En de deelnemers aan deze 
bijeenkomst hebben een flinke dosis mee naar huis gekregen. Meer 
informatie kunt u vinden op http://www.dorpszorgulrum.nl. Op 
donderdag 20 juni staat een bezoek aan Gasselternijveen op het 
programma. Daarover meer in de volgende editie. 
 



 

Naam Contactpersoon Telefoonnummer e-mailadres 
Basisschool ‘It Harspit’ Marianne Sollie 571472 / 

(0511) 465483* 
harspit@arlanta.nl 
 

BenThuis Ternaard Willem van der 
Bent 

06 14564827 benthuisternaard@gmail.com 

Biljartvereniging Harm Brander 571489   
chill@tuna chill@tuna 

activiteitenteam 
 chilltunaa@gmail.com 

Facebook Chill at Tuna Ternaard 
Club(leiding) Jan Kuipers 06 16 78 50 09 jankuipers@gmail.com 
Country line-dance Fenna van der 

Meulen 
06 19 62 73 58 u.vandermeulen@chello.nl  

Dorpsbelangen Jan de Graaf 571219 voorzitter@ternaard.nu  
Dorpsbibliotheek  Anneke de Vries 571733 annekedevries07@hotmail.com 
Dorpshuis Tunawerth, 
beheerder 

Jan Schoorstra 
 

571290 /571925*  

Dorpshuis bestuur Germina Akkerman 571751 tunawerth@gmail.com 
Dorpsmolens, Stichting  C.F. van der Lugt 06 50 56 42 01  
Euphonia, brassband Baukje Boltjes-

Seepma 
571331 euphoniaternaard@outlook.com 

Feestcommissie Kim Waterval 0620651587 feestcommissie@ternaard.nu 
Fryske cursussen Pytsje de Graaf 571929 pytsje@knid.nl  
Gem.wurk Dongeradeel  Meldpunt  14 0519 gemeentewurk@dongeradeel.nl 
Groene Hart, Stichting ‘t Oane Talsma 346460 secretaris@hetgroene-hart.nl 
Gymnastiekvereniging SVT  Gaston Waterval 571237 gastonwaterval@gmail.com 
IJsclub ‘Nooitgedacht’ Goasse Venema 06-27210437 goassevenema@hotmail.com 
Jeu-de-boulesver. ‘De 
Ketsers’ 

Lucas van der 
Meulen 

571505 Meulen52@gmail.com 

Kaatsver ‘It Moat Kinne’ Sybe Visser  it-moat-kinne@hotmail.com 
Koersbalvereniging Ulbe Boonstra 571415  
Ondernemersver.Ternaard  Babs Alberts 571075 massagepraktijkbabs@gmail.com  
Peuterspeelzaal ‘It 
Boartersplak’ 

Nynke Schoorstra 571202 w.schoorstra@home.nl  

Plattelandsvrouwenbond Tetsje Drost 571803 gerbenentetsje@knid.nl 
Protestantse Gemeente  Baukje Bouma-

Dorenbos 
571380 o.bouma@knid.nl 

SWOD Francien Bekius 292223 f.bekius@het-bolwerk.eu  
Tennisvereniging  Robert Smit 0616801553 info@TVWD.nl  
Uitvaartver De Laatste Eer Baukje Boltjes-

Seepma 
571331 delaatsteeerternaard@live.nl  

Uitvaartverzorging Bode Jouke 
Hoekstra 

0511 482444 / 
06 15 40 74 30 

info@joukehoekstra.nl  

Ver voor Volksvermaken Hendrikus Hoekstra  C. Lambertusstrjitte 20 
Verzorgingshuis Spiker Rita Schipper 574083 Rita.schipper@pasana.nl 
Voetbalver VV Ternaard   info@vvternaard.nl 
Volleybalvereniging SVT Gaston Waterval 571237 gastonwaterval@gmail.com 
Meldingen openbare 
ruimte en afval  

Telefonisch of 
digitaal iets 
melden? 

 Ga op www.dongeradeel.nl  naar 
Meldpunt Gemeentewurk 


