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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 7 december 2020, de volgende krant verschijnt  
medio december 2020. Verschijndata 2020: maart, juni, september en december. 
Advertentiekosten 2020 4 uitgaven: € 60,00 (halve pag.) € 120,00 (hele pag.)  
Losse advertentie 2020: € 20,00 (halve pag.) € 35,00 (hele pag.) 

 
VAN DE REDACTIE 

Bedankt voor alle input! Mocht u iets interessants of iets leuks weten te 
vertellen, heeft u mooie foto’s, die u wilt delen met Ternaarders, mail het door 
naar redactie@ternaard.nu.                   Groeten, Wietske en Alicia  

 

Bestuur dorpsbelangen   

Hendrik Talsma (a.i.) Voorzitter voorzitter@ternaard.nu 06-51440377 

Ellen Tabak Penningmeester penningmeester@ternaard.nu 221207 

Lieuwkje Botma Secretaresse leden@ternaard.nu 06-13454016 

Rinske Boonstra-Smit  leden@ternaard.nu  

Geertje Schoorstra  leden@ternaard.nu  

Eelco Duurken  leden@ternaard.nu  

Vacant  leden@ternaard.nu  

    

Redactie 

Wietske van der Weg  redactie@ternaard.nu 571932 

Alicia van Haaften  redactie@ternaard.nu 571124 

    

Bezorger    

Fedde Jacobs  Holwerterdyk 8a 571389 

    

Website  www.ternaard.nu  

Jelke van der Meer  webmaster@ternaard.nu  
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VAN DE VOORZITTER (INTERIM) 

Er zijn gebeurtenissen die we ons hele leven zullen blijven heugen. 2020 
zal zo’n jaar zijn, Corona. Het heeft nogal wat invloed op ons dagelijks 
leven.  
Waar wij altijd onbezorgd naar school, te sporten en op stap gingen is het 
nu wel even wat anders voor jongeren. Voor de meeste mensen gaat het 
werk nog gewoon door, maar wat als je werkzaam bent in bijv. zorg of 
horeca? Voor de kwetsbare groep is het vooral aanpassen, al zie je ook 
dat de één er strikter mee omgaat dan de ander. 
 
Corona leek lange tijd ver weg van Ternaard, tot er begin augustus plots 
ook besmettingen in de regio en ons dorp werden geconstateerd. Op dit 
moment lijkt het virus weer wat verder weg, maar we weten nu dat het 
zo weer dichtbij kan komen. De verschillende stichtingen, verenigingen, 
winkels, etc. hebben adequaat gehandeld. Ondertussen zien we dat 
iedereen zijn best doet om de boel zo goed als mogelijk draaiende te 
houden. Toch lopen kosten door, zijn er minder activiteiten en dus 
minder inkomsten. Houdt ieder het hoofd boven water? Mocht er hulp 
nodig zijn: ‘lûk oan’e bel’! 
 
In maart stond de ledenvergadering van dorpsbelang gepland, ook deze 
kon niet doorgaan. Zo kon er geen afscheid worden genomen van Thea 
van der Kooi-Akkerman en Jan de Graaf. Ondertussen heeft ook Alicia 
Wiersma vanwege verhuizing het bestuur moeten verlaten. Via deze weg 
wil ik jullie alsnog bedanken voor jullie inzet voor het dorp! 
Als bestuur konden we ook even niet bij elkaar komen. Via de app en mail 
was er wel contact, maar eigenlijk stond alles even een aantal weken stil. 
Nou ja, bijna alles; de gastrein dendert door. Overleggen werden digitaal 
voortgezet. Wiebes heeft blijkbaar geen tijd te verliezen….. 
 
Hendrik Talsma 

 

 



SECRETARIAAT DORPSBELANG  

Geen jaarvergadering in 2020: Om direct maar met het slechte nieuws te 
beginnen, we houden dit jaar geen jaarvergadering meer. In maart hopen 
we weer een vergadering te houden. Het goede nieuws is dat u het 
optreden van Klún en Knoffelhakke nog van ons tegoed heeft. Wat we 
niet laten wachten tot volgend jaar is het bedanken van onze vaste 
vrijwilligers: Bote Sape Schoorstra, Fedde Jacobs, Jelke van der Meer, 
Wietske van der weg, Alicia van Haaften en Jan Waaksma. In september 
zal Ellen Tabak hen namens Dorpsbelangen een bedankje overhandigen.  
 
Bestuurswisseling: Doordat de jaarvergadering dit voorjaar niet doorging 
zijn de bestuurswisselingen niet officieel door de ledenvergadering 
bekrachtigd. Wel zijn Jan de Graaf en Thea van der Kooi nu gestopt met 
hun functie. Hendrik Talsma neemt nu tijdelijk het voorzitterschap waar. 
Ook bestuurslid Alicia Wiersma is gestopt omdat zij is verhuisd naar De 
Westereen. Haar taak in de PR-groep wordt overgenomen door Lieuwkje 
Botma. Wij nemen in maart tijdens de ledenvergadering nog officieel 
afscheid van Jan, Thea en Alicia. Geertje Schoorstra was voorgedragen als 
nieuw bestuurslid en neemt inmiddels deel aan het bestuur. Ook dit gaan 
we nog officieel regelen tijdens de ledenvergadering.  
Lijkt het jou leuk om ook deel te nemen aan het bestuur van 
dorpsbelang? Er is nog een plek vacant! Neem dan contact op met het 
bestuur. 
 
Spiker: U wilt natuurlijk graag weten hoe het verder gaat met Spiker. Dit is 
voor ons ook een grote vraag en de werkgroep zorg wacht de plannen van 
de nieuwe eigenaar af.  
 
Werkgroep Gaswinning: Vanuit Dorpsbelangen is er de werkgroep 
Gaswinning en deze werkgroep blijft aan, ook nu het Omgevingsproces 
Ternaard vorm krijgt. Vanuit het Omgevingsproces Ternaard  is er nu een 
onafhankelijke Gebiedscommissie i.o. aangewezen. Deze 
Gebiedscommissie i.o. heeft als taak, als de gaswinning doorgaat, de 
spelregels van het gebiedsfonds (de verdeling van de 60 miljoen euro) en 



de definitieve Gebiedscommissie vorm te geven. Wij zijn als 
Dorpsbelangen blij dat Ellen Tabak en Jan de Graaf lid zijn van de 
Gebiedscommissie i.o. De Gebiedscommissie i.o. bestaat verder uit 13 
personen waaronder een vertegenwoordiger van Dorpsbelang Wierum, 
LTO Noardeast-Fryslân, verschillende themadeskundigen en bestuurders 
van de drie Friese Overheden: provincie Fryslân Wetterskip Fryslân en 
gemeente Noardeast-Fryslân. Het is mooi meegenomen dat de 
vertegenwoordiger van LTO Noardeast-Fryslân ook een Ternaarder is: 
Sieger Talsma.  
Op 18 augustus kwam minister Wiebes naar Wierum om zich te laten 
informeren over het Omgevingsproces Ternaard. Jan de Graaf en Hendrik 
Talsma waren hier namens Dorpsbelangen en de werkgroep Gaswinning 
bij aanwezig.  
Dorpsbelangen wil samen met de werkgroep Bevolking en Wonen een 
dorpsschouw houden. Daarvoor willen we het college van burgemeester 
en wethouders uitnodigen.  
 
Reactie en toerisme: De werkgroep Recreatie en toerisme werkt aan de 
Waddentoer in Ternaard. De Waddentour is een toeristische route 
waarbij de historie en de omgeving van Ternaard in beeld wordt gebracht. 
Bezoekers kunnen een wandelroute volgen langs de meest bijzondere 
panden of historische plekken. Deze zijn herkenbaar aan de 
informatiebordjes die op de gevel of in de tuin van historische panden zijn 
geplaatst. Op de routekaarten van de Waddentour worden de 
betreffende gebouwen duidelijk aangegeven. De Waddentour is ook te 

volgen in andere dorpen zoals Ee, Holwerd, 
Metslawier en Peasens-Moddergat.  
Het leuke van dit project is dat we hierdoor op 
andere nieuwe ideeën zijn gekomen. Zo willen 
we het veldje op de hoek bij de Spar en AWT 
rijwielen een opknapbeurt geven. Hiervoor is 
een ontwerp gemaakt en we vragen hiervoor 

een subsidie aan.  
Afgelopen zomer zagen we al dat het bankje bij Jan 
Waaksma en de picknicktafel door veel toeristen werden 



gebruikt. Dat is leuk voor ons dorp en het is natuurlijk helemaal leuk als 
het er netjes en gezellig bijstaat.  
Het project van camera 
Batavia Ternaard van Sense 
of place staat nog steeds in 
de startblokken. Het is de 
bedoeling om in 2021 te 
starten met de bouw. Voor 
wie al lang weer vergeten is 
wat dit is, nou, camera 
Batavia wordt een 
uitzichtpunt op de zeedijk bij 
’t Skoar. Zoiets als op het 
plaatje. Wij hopen dat de plannen die al bijna drie jaar klaar staan 
eindelijk uitgewerkt worden.  
Nu we dan toch op ’t Skoar zijn gekomen, komen we bij de Spaanse Paal. 
Die is niet meer te zien en dat moet natuurlijk anders. De werkgroep 
Recreatie en toerisme zorgt dat de Spaanse Paal weer boven water komt 
staan. Zee en water zijn onlosmakelijk verbonden met Ternaard. Zo wordt 
er ook gewerkt om vaarroutes weer bevaarbaar te maken voor de 
watersporters door het project Skip yn ús fearten.  
Hierover hopen we u in een volgende dorpskrant meer te vertellen.   
 
Van ’t zomer was het even schrikken toen het Coronavirus in ons dorp de 
kop op stak. Gelukkig is het goed afgelopen en hebben we maar kort 

extra maatregelen hoeven te nemen. 
Het houdt ons helaas nog wel bezig, 
want er moet nog steeds heel veel 
anders.  Zo zien we ons nu gesteld voor 
de vraag hoe we Sinterklaas dit jaar 
gaan ontvangen in Ternaard. Ook gaat 
de voorbereiding voor Oud en Nieuw 
van start. Rinske Smit is in de plaats van 

Thea van der Kooi vanuit Dorpsbelangen in deze werkgroep het 
aanspreekpunt. Wij zijn benieuwd hoe we deze feesten Coronaproof gaan 
vieren.  



Er is genoeg te doen en wij zitten niet stil. Als er dingen zijn die u opvallen 
in het dorp of waarvan u denkt dat is nou iets waar dorpsbelangen mee 
aan de slag kan gaan, laat het ons weten. Samen maken we Ternaard 
gezellig en actief.      Een hartelijke groet namens Dorpsbelangen Ternaard 

VAN HET DORPSHUIS 

Om evenementen te kunnen blijven organiseren is het van groot belang dat, 
i.v.m. de stijgende kosten, wij hulp krijgen. Daarom deze oproep! Wilt u iets 
organiseren of helpen bij een evenement: meldt u aan bij het bestuur 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   

 
RABO CLUBSUPPORT 

Net als vorig jaar doet Dorpsbelang weer mee aan de Rabo Clubsupport. 
Als je een Raborekening hebt en lid bent, dan kun je van 5 tot 25 oktober 
stemmen op Dorpsbelang en andere verenigingen! En dat brengt dan een 
leuk bedrag op voor die vereniging! Maar je moet wel lid zijn, je bent niet 
automatisch lid van de Rabo! Via internetbankieren kan je gratis lid 
worden. Er mogen 5 stemmen uitgebracht worden, dus op deze manier 
kun je verschillende verenigingen sponsoren. 

Steun de verenigingen en doe mee! 
 
 

PJUTTEOPVANG ‘IT BOARTERSPLAK’ 

 
Pjutteopvang 

Openingstijden: di t/m vr 8.00/8.30 – 11.45/12.00 uur 
Peuterspeelzaal: 06 – 13 575794 
Liedsters: Annette Koopmans en Nynke Schoorstra 
Adres:   It Boartersplak 

Heryweystrjitte 49 



9145 SK  TERNAARD 
E mail: voorschoolTernaard@hotmail.com 
Website:  www.stichtingkinderopvangfriesland 

 

ONDERNEMER AAN HET WOORD – SECOND LIFE 

Mijn naam is Martin Wijma. Ik kom uit Dokkumer Nieuwe Zijlen en woon 
sinds 2001 met mijn gezin aan de Stationsweg in Ternaard. Toen ik in 
2014 door een faillissement van mijn toenmalige werkgever, waar ik 20 
jaar gewerkt had, op straat kwam te staan heb ik besloten om een eigen 
bedrijf te starten. De laatste 5 jaar was ik op de zaterdag al bezig om de 
bedrijfsauto’s van de gemeente te poetsen.  Het leek mij een goed idee 
om hier in door te gaan en een eigen autopoetsbedrijf te beginnen onder 
de naam Second Life. 

 
Klanten, zowel zakelijk als particulier, 
kunnen bij mij terecht voor o.a. het 
schoonmaken van de binnen en/of 
buitenkant van de auto, het polijsten 
van krassen en verweerde lakken, 
herstel van doffe koplampen en kleine 
schades of deukjes. Ook voor het diep 
reinigen van de bekleding of 
geurverwijdering d.m.v. een 
ozonbehandeling kunt u bij mij 
terecht. Niet alleen auto’s maar ook 
motors, campers, caravans en boten 
enz. worden door mij schoongemaakt. 

 
Sinds begin van dit jaar werk ik samen met Mike van Mike’s Clean Service. 
Hierdoor kunnen we een snellere service bieden aan bijvoorbeeld de 
garages die hun auto’s zo snel mogelijk gepoetst willen hebben. U bent 
van harte welkom bij ons aan de Hendoweg 3-6 in Dokkum. 
 

mailto:voorschoolTernaard@hotmail.com
http://www.stichtingkinderopvangfriesland/


Wij zijn alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.30 uur en op  
zaterdag van 8.30 - 12.00 uur. Tel. 06 – 25 51 68 30 of 06 – 21 32 33 86. 
 

 

 

STICHTING HET GROENE HART 

RECREATIEWONINGEN CAMPING KAATSVELD 
ONTMOETINGSCENTRUM JEU DE BOULES BANEN 

WADLOOPACCOMMODATIE SPEELTERREIN 

Campingseizoen “Het Groene Hart” 2020. Door het coronavirus mocht de 
camping dit seizoen niet eerder open dan op 15 juni 2020. Het 

toiletgebouw moest tot die tijd 
gesloten blijven in verband met 
het besmetting gevaar. Voor die 
tijd waren er al diverse 
aanvragen voor een plaatsje 
geweest, maar die moesten we 
helaas annuleren. Vanaf 15 juni 
tot heden (14/9/2020) heeft de 
camping al 178 boekingen 
gehad op de camping. Dit 
overtreft alle verwachtingen, 

omdat het seizoen nog tot 1 november duurt. Bij een normaal seizoen zijn 
er gemiddeld rond de honderd boekingen op de camping. Het grootste 
deel van onze bezoekers kwam uit Nederland. Daarnaast hadden we 
gasten uit Zwitserland, Duitsland, België en Frankrijk. De verblijfsduur 
varieerde van 1 nacht tot 14 nachten. De meeste toeristen zeiden ook dat 
zij normaliter naar het zuiden reisden, maar dat ze nu ook wel eens in 
Noord-Nederland wilden verblijven. Men had dan ook niet verwacht dat 
er zoveel mogelijkheden waren in het noorden. Vele bezoekers gingen 
een dag naar Ameland of Schiermonnikoog. Ook werden er vele 
fietstochtjes gemaakt langs de kust, alwaar de dorpen Wierum en 
Moddergat veel werden bezocht. Er heerste op de camping ook een 
geweldige sfeer en de gasten zorgden er voor dat de coronaregels zo 



goed mogelijk werden nageleefd. Dit campingseizoen maakt veel goed 
voor de Stichting, omdat er weinig inkomsten in het Ontmoetingscentrum 
waren vanwege het niet doorgaan van de kaatspartijen. 
Stichting Het Groene Hart van Ternaard           (Lucas van der Meulen) 

NIEUWS VAN EUPHONIA 

Allemaal denken we terug aan zondag 15 maart, de dag waarop Rutte de 
intelligente lockdown van Nederland afkondigde, en wat dit voor ons 

persoonlijk 
betekende. De 
muzikanten van 
Euphonia kregen 
te horen dat de 
repetities tot 1 
april niet door 
zouden gaan. 
Later deed 
natuurlijk blijken 

dat deze periode veel langer zou duren en dat er bijna een half jaar niet 
gezamenlijk muziek kon worden gemaakt. 
Een week voor de Coronaperiode op zaterdag 7 maart had Euphonia nog 
een mooi optreden gegeven op het Federatiefestival in Holwerd. Onder 
leiding van dirigent Paulus de Jong werd o.a. het swingende It Had Better 
Be Tonight en het spectaculaire Viking Age gespeeld. Harmke Groen 
speelde de relaxte solo Under The Boardwalk. 
Niet alleen was dit optreden het, tot nu toe, laatste optreden dat 
Euphonia in 2020 gaf, het was ook het laatste optreden met dirigent 
Paulus. Na een periode van 3 jaar werd in goede harmonie besloten de 
samenwerking stop te zetten.  
Mooi nieuws is dat het 
ondanks de Coronaperiode 
en het feit dat we heel lang 
niet gerepeteerd hebben, 
gelukt is om een nieuwe 



dirigent, of in dit geval; dirigente, te vinden. 
Vanaf dit seizoen staat Euphonia onder leiding van Dieuwke Kloppenburg 
uit Wânswert. Dieuwke speelt sinds haar negende jaar trompet. Vanwege 
haar brede muzikale interesse studeerde ze in verschillende richtingen 
aan de conservatoria van Groningen en Tilburg, te weten schoolmuziek, 
harmonie-orkestdirectie en trompet. Dieuwke is tevens dirigente van 
fanfare De Bazuin uit Holwerd. 
De leden van Euphonia hebben tijdens de Coronaperiode thuis natuurlijk 
wel doorgespeeld en zo nu en dan dook er in de groepsapp een filmpje 
van een zelf opgenomen muziekstuk op of mochten een paar muzikanten 
een lied bij het uitgaan van de kerk begeleiden, maar het samenspelen 
werd heel erg gemist. 
 
Gelukkig zijn de regels versoepeld en mag er sinds kort, onder strikte 
voorwaarden, weer gerepeteerd worden. Dorpshuis Tunawerth is ruim 

opgezet en dus kan 
Euphonia met een 
onderlinge afstand van 1,5 
meter muziek maken. Het is 
natuurlijk even wennen op 
deze manier, maar wat was 
het een prachtig gevoel toen 
met z’n allen de klanken van 
het koraal Eventide (Blijf bij 

mij Heer) ingezet werden op dinsdagavond 1 september. 
 
De leerlingen van Euphonia kregen tijdens de Coronaperiode online les 
van hun muziekleraar Theun van Leijen. Geweldig dat dit mogelijk is in de 
huidige tijd. Op deze manier hoefden ze hun lessen en het muziek maken 
niet te missen. Samenspelen is voor hun natuurlijk heel belangrijk. Na de 
vakantie zijn de repetities van het leerlingenorkest Solex dan ook weer in 
Holwerd gestart. 
Muziekvereniging Euphonia is blij dat er weer muziek gemaakt kan 
worden. De uitdaging is nu om op een verantwoorde manier, waarbij alle 
protocollen in acht worden genomen, evenementen te organiseren, zodat 
we de brassbandklanken weer aan de inwoners van Ternaard en 



omstreken kunnen laten horen. De creatieve plannen beginnen al op te 
borrelen in de band en we kunnen u nu al beloven dat u in 2020 vast nog 
een concert van Euphonia kunt bezoeken/beluisteren! 
Music doesn’t stop!       (Onno Bouma) 

VAN DE DORPSBIBLIOTHEEK 

Jikke Olivier 'In soarte fan brekken' 
Na haar debuut ‘Skuld’ (ook in onze dorpsbibliotheek) 
nu de tweede roman van Jikke Olivier. Na een relatie 
van ruim dertig jaar komt er een groot keerpunt in het 
leven van Daan en Line. Van de ene dag op de andere 
sluipt eenzaamheid in hun relatie en ontstaat er een 
situatie die hopeloos lijkt. Hoeveel blijft er over van de 
liefde die er al die jaren was. 
 
Jeroen Windmeijer 'Het Pauluslabyrint': Wanneer de burgemeester van 
Leiden het startschot wil geven voor het plaatsen van ondergrondse 
vuilcontainers, stort hij met graafmachine en al drie meter de diepte in. 
Daar blijkt zich een ondergronds gangenstelsel te bevinden. Ook wordt er 
een jongen gevonden. Hij lijkt niet gewond, maar toch zit hij onder het 
bloed. Als kort daarop universitair docente Judith Cherev en hoogleraar 
Arnold van Tiegem verdwijnen, ziet archeoloog Peter de Haan zich 
gedwongen op onderzoek uit te gaan. Hij stuit op een deel van de 
vaderlandse geschiedenis dat niet voor niets eeuwenlang verborgen was 
gebleven. Leiden schudt op zijn grondvesten. Hora est, maar wiens uur 
heeft geslagen? (Literaire thriller). 
 
Johanna van Archem 'Een uur van onbedachtzaamheid' Een avondje naar 
de kermis loopt voor Josien rampzalig af in 'Een uur van 
onbedachtzaamheid' door Johanne A. van Archem. Een meeslepende 
historische streekroman. 
 
Zomaar weer een greep uit een aantal (nieuwe) boeken in de 
Dorpsbibliotheek. 

 



Openingstijden: elke donderdagavond 18.45 tot 19.45 uur en  

       elke vrijdagmiddag van 15.45 tot 16.45 uur 

BUURTVERENIGINGEN TERNAARD 

 
BUURT-BAKJE  IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM! 

Vanuit de PG Ternaard is er een mogelijkheid 
om elkaar als dorpsgenoten te ontmoeten bij 
het ‘BUURT-BAKJE’.  
 

Gezellig! Elkaar ontmoeten, even ‘buurten’ 

en samen koffie of thee drinken.  
 
We beginnen hier mee op donderdag 1 oktober en daarna elke veertien 
dagen in het lokaal achter de Lytse Tsjerke. We hebben hier meer ruimte 
dan in de bibliotheek en kunnen ons dan ook houden aan de corona 
maatregelen. Iedereen is van harte welkom! Neem gerust iemand mee. 
 

Lâns de Dyk Lieuwkje Botma lddternaard@hotmail.com 06-13454016 

Einekoai Jettie Elzinga Jettie11011980@gmail.com 06-54364894 

Wjuk Klaas Posthumus Klaas-p@live.nl 06-13292581 

Oane rane  Albert Boonstra a.boonstra01@knid.nl 0519-571228 

Achter Skoalle Esther de Vries rh.devries@knid.nl 0519-572143 

Gysbert  degysbert@hotmail.com  

Riedhusstrjitte Peter Sannes p.sannes@hetnet.nl 0519-571052 

De Ring Siebe Hoekstra De.ring.ternaard@gmail.com  

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 

Yn’e Rûnte Yvonne Veenstra- 
Van der Wal 

c.veenstra1@knid.nl 0519-571171 

Eastein Germina Akkerman g.prins01@knid.nl 0519-571751 

mailto:rh.devries@knid.nl
mailto:g.prins01@knid.nl


De koffie staat klaar tussen half 10 en 11 uur. Je kunt gewoon in en uit 
lopen. Vind je het leuk om af en toe gastvrouw/heer te zijn? 
Eventuele inlichtingen en opgave bij Marianne Folbert, tel. 571819  
 
 

ONDERNEMER AAN HET WOORD – HA WITGOED 

                                                                                                                                             

Hallo ik ben Herman Denkers en ik wil 
jullie graag wat vertellen over mijn 
jonge bedrijf gevestigd op de 
Aldbuorren van Ternaard. Zo’n 
anderhalf jaar geleden heb ik mijn 
werk bij mijn toenmalige werkgever 
opgezegd om zelf een bedrijf op te 
starten.  
Ik ben werkzaam in witgoed; reparatie 

maar ook verkoop van nieuw en gebruikt witgoed. Daarnaast kunt u mij 
benaderen voor elektrotechniek en installatie. Zoals voor velen van jullie 
wel bekend verzorg ik ook professioneel geluidsverhuur en een drive-in 
show. 
De naam voor mijn onderneming Ha witgoed is ontstaan uit mijn 
volledige naam (Herman Albertus 
Denkers). Het logo bestaat uit 
mijn aanbod van witgoed tot 
installatie en geluidsverhuur. Ook 
heb ik een website opgesteld 
voor mijn onderneming, 
misschien vindt u het leuk om 
daar ook even een kijkje te nemen. Op deze website is alle informatie te 
vinden over mijn onderneming;  www.hawitgoedengeluidverhuur.nl. 
 

http://www.hawitgoedengeluidverhuur.nl/


U bent van harte welkom om een 
kijkje te komen nemen in mijn winkel! 
Als de winkeldeur open staat ben ik 
aanwezig en kunt u gewoon naar 
binnen lopen. En anders kunt u mij 
altijd even bellen,  
tel: 06 – 22 18 28 35. 
Aldbuorren 8 in de winkelstaat van 
Ternaard. 

JO-10 VV TERNAARD START COMPETITIE MET WINST TEGEN 

VCR EN VERLIES TEGEN AMELANDIA  

Na maanden geen wedstrijden te kunnen spelen door het CORONA virus, 
zijn we vorige week weer gestart! Wat is het toch heerlijk om het gras van 
de voetbalvelden weer te ruiken en vooral om weer te kunnen trainen en 
wedstrijden te spelen. Complimenten aan het bestuur hoe ze alles op 
alles zetten om toch op een zo virusveilig mogelijke wijze alles weer op 
gang brengen. 
Nu weer terug naar het voetbal van onze JO-10 van VV Ternaard.  

Er is op de transfermarkt ingekocht 
ook bij ons. We hebben van 2 spelers 
afscheid moeten nemen en ze succes 
gewenst bij de JO-11 een stap 
omhoog! Daar staat tegenover dat wij 
zelf ook weer konden inkopen 
namelijk dat er 2 nieuwe spelers bij 
ons zijn aangesloten tijdens de 
trainingen en wedstrijden. We gaan er 
met deze ploeg en nieuwe trainer een 
prachtig seizoen van maken. 
Inmiddels hadden we één keer mogen 
trainen onder leiding van de nieuwe 
trainer Ellard Douma.   

 



Op 5 september jl. vertrokken voor ons 1e wedstrijd naar VCR in 
Rinsumageest nog niet echt wetend waar we staan. Deze wedstrijd 
verliep boven verwachting goed en we zijn zeer goed uit de startblokken 
gekomen. VCR kon deze keer niet op tegen ons aanvalsdrift en 
combinatievoetbal, uitslag 2-11 dus 3 punten mee terug naar Ternaard. 
  
Met de wedstrijd tegen VCR in het achterhoofd werd er voor de tweede 
keer fanatiek getraind. De klik met de nieuwe trainer is er en dat biedt 
veel goeds voor de toekomst. De wedstrijd thuis tegen Amelandia JO-10 
zal een lastige worden want we kennen deze ploeg als zeer lastig en stug. 
De meeste spelers zijn nl. vanuit de JO-9 doorgestroomd naar de JO-10 
net als bij ons. Al met al een wedstrijd die een prima krachtmeting gaat 
worden voor de rest van seizoen. Dan is het zover 12 september jl. VV 
Ternaard JO 10 vs. Amelandia JO-10 gespeeld op het prachtige 
sportcomplex de Buorfinne in Ternaard. 
  
De warming-up hebben we 
iets korter gedaan doordat 
de voorbespreking/peptalk 
wat langer als normaal 
duurde. Immers we kennen 
deze ploeg en goede 
afspraken maken was even 
belangrijker. We hadden de 
hoop dat ze verzwakt ten 
strijde zouden komen omdat 
er bij hun geen wissels mee 
waren gekomen tijdens de 
oversteek.   De 1e helft ging 
aardig gelijk op ondanks dat er door Amelandia wel twee keer gescoord 
werd. In de rust hebben ons strijdplan voor de 2e helft besproken, we 
hadden de moed nog niet opgegeven! Het plan was om de tegenstander 
stuk te spelen op conditie en fitheid. Immers wisten we dat er geen 
wissels waren. Ook de 2e helft waren we niet echt de mindere we hadden 
een keeperswissel doorgevoerd en op andere posities ook wat 
gewisseld.  Helaas konden we het voordeel niet naar ons toetrekken voor 



het in groten getale opgekomen thuispubliek. Amelandia mocht de 3 
punten meenemen naar Ameland, eindstand 1-3. Verloren van een ploeg 
die toch fysiek zijn/haar mannetje stond ondanks het feit dat zij geen 
wissels hadden. 
A.s. zaterdag 19 september spelen we uit tegen SJO Broekster Walden JO-
10- 2G in Damwoude. 
  
Nieuwe ronde nieuwe kansen!     (Peter Sannes) 
 

JEU DE BOULES 

In maart werd het winter boulen abrupt afgebroken door de uitbraak van 
het corona virus in Nederland. Alle geplande activiteiten, zoals de laatste 
competitie wedstrijden, het jaarlijkse etentje en de jaarvergadering, 
werden afgelast. Ook het Ontmoetingscentrum van het Groene Hart 
moest worden gesloten. Eind mei kwam het bericht dat per 1 juni de 
wedstrijden weer konden worden gestart. Wel werd er een reglement op 
gesteld dat eenieder zich moest houden aan de corona richtlijnen van 
RIVM. Ook het Ontmoetingscentrum kon weer open en mocht een 
beperkt aantal mensen ontvangen.  Op maandag 2 juni konden we 21 
spelers verwelkomen. Het was even wennen voor eenieder, maar men 
hield zich redelijk goed aan de gestelde regels. We maakten dit keer 
gebruik van het hele speelveld en lieten tussen iedere baan een vrije baan 
open. Hierdoor kon men zich vrij langs de baan verplaatsen zonder een 
ander in verlegenheid te brengen. 
 
Op 13 augustus werd wederom besloten om de baan te sluiten, daar er in 
Dokkum  onder jongeren corona was geconstateerd. Alle verenigingen in 
de omgeving zetten hun activiteiten stil voor de komende tijd. Daar het 
momenteel vrij rustig is en er geen nieuwe besmettingen bij zijn gekomen 
startte de competitie weer op maandag 31 augustus. Op zaterdag 12 
september om 16.00 uur werd de eerste ledenpartij gespeeld. Er waren 
zestien deelnemers die weer voor de eer aan het strijden waren.  Er 
werden drie rondes gespeeld en na de tweede ronde was er een pauze 
van ongeveer een uur, zodat eenieder even een hapje en een drankje kon 



nemen. Bij de start van de derde ronde waren er nog zes spelers zonder 
verlies. Na afloop van de derde ronde bleven er drie spelers over met de 
maximale winst van drie partijen. De eerste prijs ging naar Annie Roelofs, 
de tweede prijs was voor Willie Roelofs en de derde prijs was voor Gerrit 
Rijpstra. Het aantal pluspunten gaf hierbij de doorslag. Na die tijd werd er 
nog even gezellig na gezeten, onder het genot van een drankje, in het 
Ontmoetingscentrum van het Groene Hart. 
De jeu de boules vereniging              (Lucas van der Meulen) 
 
 
 

 
 
 

RUST EN ONTSPANNING, DICHT BIJ HUIS! 

Kun je wel wat rust en ontspanning gebruiken? Dan zijn de yogalessen die 
gegeven worden in Ternaard, misschien net wat voor jou! De yogalessen 
zijn toegankelijk voor iedereen, je hoeft niet (persé) lenig te zijn om mee 



te doen. De lessen bestaan uit rustige houdingen, ademhalingsoefeningen 
en meditatie.  
 
Iedere vrijdagochtend van 9.00 - 10.15 uur zijn er yogalessen bij 
‘BenThuis’ in Ternaard. Je bent van harte welkom voor een 
kennismakingsles. Je kunt je daarvoor opgeven via 
aan@allinevandermeulen.nl of 0618459578. 
Meer informatie vind je op www.allinevandermeulen.nl 

 

EEUWIGHEIDSZONDAG IN DE GRUTTE TSJERKE  

22 november 2020 
Eeuwigheidszondag wordt in alle kerken 
gevierd op de zondag vóórdat de vier 
Adventszondagen beginnen, die de 
aanloop vormen naar Kerst. Het is de 
zondag waarin alle gemeenteleden 
worden herdacht die in het afgelopen 
jaar overleden zijn. Hun namen worden 
genoemd in de kerk. Omdat wij als geloofsgemeenschap deel zijn van 
onze dorpsgemeenschap van Ternaard willen wij ook graag alle 
dorpsgenoten gedenken, die in het afgelopen jaar overleden zijn en hun 
namen noemen. Uiteraard kan dat alleen als de familie daar achter staat.  
Tijdens deze bijzondere dienst ontsteken wij voor iedere overledene een 
kaars aan de grote Paaskaars in de kerk. Deze Paaskaars verwijst naar de 
opstanding van de Here Jezus Christus. Door zijn opstanding  mogen wij 

geloven dat de dood niet het laatste is, maar een 
doorgang naar het eeuwige leven bij God (vandaar 
de naam ‘Eeuwigheidszondag’).  
Voor elke overledene zal een familielid worden 
uitgenodigd naar voren te komen om de kaars aan 
de Paaskaars te ontsteken en op de hiervoor 



bestemde plaats neer te zetten. Na afloop van de dienst kunt u deze kaars 
meenemen.  
 
Een paar weken voor deze zondag, dit jaar op 22 november, krijgen alle 
families van overleden dorpsgenoten een schriftelijke uitnodiging voor 
deze dienst en wordt uw toestemming gevraagd om zijn of haar naam in 
de dienst te mogen noemen. Wij geloven dat elk mensenleven kostbaar is 
en was en het waard is te gedenken. 
 
Voor vragen of inlichtingen kunt u contact opnemen met da. Hilde 
Graafland tel. 0519- 347660 of Marianne Folbert 0519-571819 

DE WERELD VAN DE WATERPOLITIE 

Verschil tussen kantoormensen en mensen in de praktijk. Het moet omstreeks 
op zaterdag 20 maart 1994 zijn geweest, toen ik als belangstellende vader bij 
een voetbalwedstrijd van de V.V. Ternaard aanwezig was op het sportveld in 
Ternaard. Onze Jan speelde namelijk in het desbetreffende elftal dat daar aan 
het voetballen was.  Het viel mij op dat er, ter hoogte van Wierum, boven de 
Waddenzee een Neptune van de Koninklijke Marine vloog. Ik zag dat dit toestel 
diverse zoekslagen daar maakte en dacht dat het wel een inspectievlucht of iets 
dergelijks zou zijn en schonk hier verder geen aandacht aan en genoot verder 
van mijn vrij weekend. De maandag daarop begon voor mij weer mijn dienst en 
moest nog wachten op een collega uit Harlingen. Op het bureau aldaar stond 
een marifoon opgesteld en daar luisterden we altijd mee op het kanaal van de 
zeeverkeerspost (vuurtoren) Schiermonnikoog. Tijdens de mededelingen voor 

de scheepvaart hoorden we 
dat er aan de scheepvaart 
verzocht werd om uit te kijken 
naar een eventueel 
neergestort vliegtuig. Hierop 
namen we contact op met de 
vuurtoren en daar kregen we 
te horen dat er die afgelopen 
vrijdag vermoedelijk een 

vliegtuig neergestort zou zijn. Naar aanleiding van deze informatie gingen wij, in 
afwachting collega, aan boord en maakten ons schip vaarklaar om eveneens 
naar dit vliegtuig te gaan zoeken. Even later meldde een garnalenvisser aan de 



vuurtorenwachter op Schiermonnikoog dat hij even ten westen van de 
Engelsmanplaat wrakstukken van een vliegtuig had waargenomen. De 
garnalenvisser had de positie van de wrakstukken door middel van een grote 
oranje drijver gemarkeerd.  Voor het vertrek naar de plaats van het ongeval 
verzochten wij de meldkamer van het Korps landelijke politiediensten in 
Driebergen, hieronder vielen ook de waterpolitie en de luchtvaartpolitie, de 
nodige piketmensen van de vermoedelijke vondst in kennis te stellen  Omdat 
het op vloed werd besloten wij om met een snelle rubberboot ter plaatse te 
gaan. De grote politieboot zou ons volgen.  Gelukkig konden we redelijk dichtbij 
komen en troffen daar de gemelde wrakstukken aan. Tussen de wrakstukken 
konden we geen lichaam cq lichaamresten vinden en in de onmiddellijke 
omgeving van het toestel evenmin. Hierop lichtten wij de luchtvaartpolitie op 
Schiphol in en daar kregen we het verzoek om terug te keren naar Lauwersoog 
om personeel van de luchtvaartpolitie en de raad voor de luchtvaart op te 
pikken. Deze zouden het verdere onderzoek op zich nemen.  Toen we weer op 
Lauwersoog waren hoefden we gelukkig niet te lang op de specialisten te 
wachten. De ebstroom was alweer aan de gang en gelukkig konden we met de 
grote politieboot nog redelijk dicht bij het vliegtuigwrak komen. Met de snelle 
rubberboot gingen we er naar toe. Wat ons wel opviel aan deze specialisten  zij 
waren niet bepaald op een 
onderzoek op een deel 
drooggevallen zandplaat  op de 
Waddenzee voorbereid. Een van 
hen was gekleed in een pak en 
die droeg ook nog eens een paar 
lage leren schoenen. Niet 
bepaald geschikte kleding en 
schoeisel voor een dergelijke 
klus.  Ondertussen werd het steeds later en de zon zou snel ondergaan maar het 
onderzoek ter plaatse was nog niet afgerond.   Op de vraag of wij aan boord ook 
voldoende schijnwerpers hadden om de plaats van het ongeval te verlichten 
moesten wij helaas ontkennend antwoorden.  Wat schetst onze verbazing, 
nadat de persoon van de Raad voor de luchtvaart met de staf van de Koninklijke 
Luchtmacht had gebeld, werd ons toegezegd dat er vanaf de luchtmachtbasis  te 
Leeuwarden ons de benodigde verlichting bezorgd zou worden. Dit zou bestaan 
uit een aggregaat, lampen en statieven en brandstof.  Aan boord konden we 
ondertussen een maaltijd bereiden en nuttigen. Even later kregen we van de 
vliegbasis Leeuwarden het verzoek om het blauwe zwaailicht aan te zetten zodat 
de helikopter (vanaf Leeuwarden) een herkenningspunt had. Vlak daarna 



werden de goederen door de helikopter en zijn bemanning afgezet. Na het 
onderzoek, de ebstroom was alweer ingezet, wilden de “specialisten” weer naar 
Lauwersoog om naar huis te gaan.  Dat was voor de mannen een teleurstelling 
toen ze te horen kregen dat dit niet ging. Op de vraag van hen waarom dan wel 
niet antwoordden wij omdat er niet meer genoeg water staat om te kunnen 

varen en dat zij, net als wij, moesten 
wachten tot de volgende ochtend. Aan de 
gezichten te zien hadden zij daar niet op 
gerekend en moesten zij zich bij de feiten 
neerleggen. Na een heerlijke nachtrust 
konden we de volgende ochtend de 
“specialisten” met de snelle rubberboot 
op Lauwersoog afzetten. Wij kregen wel 
het verzoek om bij de berging en 
overbrenging van het vliegtuigwrak 
aanwezig te zijn en hiervan een proces-
verbaal van bevindingen op te maken ten 
behoeve van het luchtvaartonderzoek. 
Een schip van Rijkswaterstaat, de 
Heffesant, welke zeer geschikt was voor 
ondiep water was vanaf Ameland onze 

kant opgevaren en daar werd het vliegtuigwrak opgeplaatst. Onderweg kreeg de 
schipper van de Heffesant de opdracht om het wrak af te leveren bij de loskade 
van Rijkswaterstaat op Lauwersoog. Deze is gelegen aan de Lauwersmeerzijde. 
De schipper antwoordde dat dat niet mogelijk was, maar de persoon op het 
kantoor bleef bij zijn beslissing, het wrak moest en zou op de loskade van RWS 
gelost worden. Op de vraag van de schipper aan de kantoorman of de schutsluis 
op Lauwersoog ondertussen verbreed kon worden bleef het stil aan de andere 
zijde van de lijn.  Schijnbaar voelde men op het kantoor nattigheid en vroeg men 
schoorvoetend aan de schipper, hoe bedoel je. Nou dat is wel uit te leggen hoor, 
mijn schip in 12 meter breed en de schutsluis 11 meter, dus kom ik 1 meter te 
kort. Nu mocht het wrak gelost worden op de kade van de Vissershaven op 
Lauwersoog en de kantoormensen zouden voor vervoer van het vliegtuigwrak 
naar het terrein van RWS regelen. 
 
De voorlopige conclusie van het onderzoek wees uit dat er geen sprake was van 
een motorstoring, dit werd onder anderen afgeleid aan de hand van de 
beschadiging van de propeller. Vermoedelijk is het vliegtuig met een snelheid 
van ongeveer 180 km/uur in het water terecht gekomen. 



Het lichaam van de piloot, J. Prinsen uit Haren, werd pas in september 1994 
door een surveillance van de Douane, ontdekt. Een paar dagen voor de vondst 
was er een flinke verhoging van de zee geweest en vermoedelijk is het lichaam 
toen  los van de zeebodem gekomen en afgedreven naar de zeedijk en in de 
afrastering blijven haken. Het lichaam werd geïdentificeerd als dat van de 
vermiste piloot. De persoon ligt begraven op de nieuwe begraafplaats te 
Dokkum. 
 
(Foto’s zijn uit de collectie van Eelco Duurken en de naam van de piloot is 
afkomstig uit een openbare bron)    (Eelco Duurken) 
 
 
 
 

ONDERNEMER AAN HET WOORD – PRAKTIJK BABS 

Hallo mijn naam is Babs Alberts, en ik woon inmiddels alweer bijna 20 jaar 
in Ternaard, met veel plezier! Sinds 2007 is mijn massagepraktijk van start 
gegaan. Eerst met sportmassage en shiatsu en later kwamen daar vele 
disciplines bij. Waaronder Borstweefselbehandelingen en fertiliteit 
(vruchtbaarheid), menstruatieklachten en overgangsklachten. 

Onze borsten, hoe verzorgen wij ze eigenlijk? Ja onder de douche gaan 
we er misschien even snel met een washand overheen, maar verder? 
Controleer jij je borsten? Kijk je ernaar in de spiegel of je verandering 
ziet? Voel je? Borsten zijn vaak achter gebleven gebied. Ze zitten er, zijn 
zo nu en dan eens functioneel, maar verder besteden wij er eigenlijk niet 
heel veel aandacht aan. Jammer, want ze verdienen zoveel beter! Borsten 
zijn van nature niet goed doorbloed, en doordat wij onze borsten strak in 
een(beugel) bh stoppen komt de lymfe stroom ook niet heel goed op 
gang. Terwijl dit wel van belang is om afvalstoffen af te voeren en 
eventuele voeding, zuurstof en afweerstoffen aan te voeren. Die 
afvalstoffen kunnen zorgen voor pijnlijke borsten, harde plekken, 
ontstekingen enz. met alle gevolgen van dien. Jouw borsten kunnen ook 
pijnlijk zijn rond je cyclus. Emotioneel beladen zijn. Gevoelige of pijnlijke 
littekens hebben. Mastopathie. Daarnaast kun je ook een kinderwens 



hebben en borstvoeding willen geven. Maar je kunt natuurlijk ook 
gewoon de wens hebben om je borsten gezond te houden. Daar kan wat 
aan gedaan worden. Met een behandeling van het borstweefsel, komt de 
doorbloeding weer op gang en wordt de lymfestroom gestimuleerd. 
Waardoor pijnlijke plekken als het ware kunnen wegsmelten, littekens 
weer soepel worden, emoties worden losgelaten (indien de tijd daar rijp 
voor is), afvalstoffen worden afgevoerd, zodat wanneer je borstvoeding 
wilt geven deze niet eerst naar jouw baby gaan, je borsten voelen weer 
eigen en prettig aan, worden steviger, rondom je cyclus heb je veel 
minder/geen klachten meer enz. enz. Ik nodig je van harte uit voor een 
behandeling. Misschien is het gek idee dat iemand aan je borsten zit. 
Maar alle klanten zijn blij verrast na de behandeling en vonden het ook 
heerlijk ontspannend. 
Dus waar wacht je nog op? 

Fertiliteit/ overgang/ menstruatie klachten. 

Als zwanger worden niet vanzelfsprekend 
is of als je je vruchtbaarheid wilt 
vergroten. Ben je al langere tijd aan het 
proberen om zwanger te worden en lukt 
dit niet? Of wil je gewoon heel bewust 
vanaf het begin een optimale conditie 
creëren voor een eventuele zwangerschap? Dan is fertiliteitsmassage 
voor jou een goede weg om in te slaan. Fertiliteitsmassage is het 
masseren van de rug en de buik, waardoor een verbeterde doorbloeding 
van de baarmoeder ontstaat, daarnaast verbetert het de kwaliteit van je 
eicellen en je baarmoederslijmvlies. Hormonen komen in balans en het 
ondersteunt jouw cyclus, tevens vermindert de massage menstruatiepijn. 

Ben je al langere tijd bezig, en loop je inmiddels al in het ziekenhuis voor 
IUI, IVF of ICSI dan zorgt de massage voor de beste omstandigheden. 

Hierdoor neemt de kans van slagen toe. Fertiliteitsmassage helpt o.a. bij:  
 

. Je vruchtbaarheid te verbeteren, 
. De kwaliteit van je eicellen te verbeteren, 



. Onregelmatige eisprong 
. Verstopte eileiders 

. Littekenweefsel 
. Ter ondersteuning van IUI/IVF/ICSI 

. Cystes 
. Vleesbomen 

. PCOS, Endometriose 
. PMS 

. Pijnlijke of onregelmatige menstruatie 
. Miskraam 

. Overgangsklachten 
. Stress 

Andere therapieën kunt u vinden op mijn site 
www.massagepraktijkbabs.nl, maar bellen/appen mag natuurlijk ook 

altijd. (06-12334354) 

FOTOPUZZELWANDELING DOOR TERNAARD (DEEL 1) 

1. Op het onderste bordje staat 
een ‘plicht’ schrijf de 2e letter van deze ‘plicht’ 
op.   

2. Schrijf de 3e en 4e letter op van het 
1e woord onder het blauwe balkje. 

 

3. Op dit grote bord 
zoeken we drie letters,  
1e; de 1e letter van het woord links bovenin.  
2e; de 1e letter van het woord links in het rode 
vak boven het scorebordje.  

http://www.massagepraktijkbabs.nl/


3e; de 1e letter van het 
woord in het onderste 
zwarte vak. 
 

4. Op dit bordje staat de naam 
van de brug, schrijf de 7e 
letter op. 
 

5. Op deze lantaarnpaal 
zit  
een sticker met de naam van een kleur, schrijf 
de 1e letter op van deze kleur. 

 

6. Op het blauwe bordje staat een 
letter, noteer deze letter. 

 

 

FOTOPUZZELWANDELING DOOR TERNAARD (DEEL 2) 

7. Schrijf de 1e letter 
van de naam van dit gebouw 
op.  
 

8. Schrijf 
de 3e letter van het eerste 



woord op het bovenste bordje op. 
 

 
9. Schrijf de 1e letter van de naam van dit gebouw. 

  
 

10.Schrijf de 5e letter van 
dit blauwe bordje op.   
11.Schrijf de 8e 
letter op van de zin 
op het blauwe bord. 

 

12.Schrijf de 1e 
letter op van de naam op dit straatbordje. 

Als je alle letter in de goede volgorde zet komt er een 
korte zin uit bestaande uit 15 letters: 

.   .   .   .   .   .   .      .   . .   .   .   .   .   . 

Mail het antwoord naar redactie@ternaard.nu dan maak 
je kans op een leuk prijsje! 

 

mailto:redactie@ternaard.nu


 

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 

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 Iris Talsma  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  Alicia van Haaften 571124 aliciavanhaaften@live.nl  

Peuterspeelzaal ‘It 
Boartersplak’ 

Nynke Schoorstra 571202 w.schoorstra@home.nl  

Protestantse Gemeente  Eelke Goodijk 571988 e.goodijk@knid.nl 

SWOD Francien Bekius 292223 f.bekius@het-bolwerk.eu  

Tennisvereniging  Robert Smit 06-16801553 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 

Voetbalver VV Ternaard Marco Tilma 06-51560299 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 
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