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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 31 maart 2021, de volgende krant 

verschijnt begin april 2021. Verschijndata 2021: april, juni, september en 

december. 
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VAN DE REDACTIE 

In de dorpskrant van september stond een 

fotopuzzeltocht door Ternaard. Leuk om te 

horen dat er veel Ternaarders zijn die het rondje 

hebben gemaakt!  

 

Tijdens het tochtje kon je letters verzamelen en 

wanneer je de letters in de goede volgorde had 

gezet ontstond er een korte zin. Het antwoord 

was inderdaad Plezier op straat alle inzendingen 

waren goed. Degene die uitgeloot is voor de prijs 

is Anna Kalma-Noordstra een koek en sopie 

pakket is inmiddels bij haar afgeleverd.  

 

Groeten, Wietske en Alicia  
Foto van Aleida Waaksma 

 

 

VAN DE VOORZITTER (INTERIM) 

Ternaard is op dit moment prachtig in de kerstsferen versierd. De 

Wielenpôlle in Leeuwarden is er niks bij. Al die lichtjes, het staat toch altijd 

weer gezellig. Ook hier hebben vrijwilligers weer hun stinkende best 

gedaan. In Ternaard zijn er nogal wat actief. Mede door inzet van alle 

vrijwilligers blijft het dorp leefbaar en is het mooi wonen in Ternaard.  

Wat gaat 2021 ons brengen? Als Dorpsbelang gaan we onder andere de 

Waddentour voltooien, de Spaense peal plaatsen, plannen uitwerken ter 

invulling van de mogelijke gasbaten en natuurlijk zijn er de jaarlijks 

terugkerende en lopende zaken. Genoeg te doen. Gelukkig doen we dit ook 

niet alleen, maar samen met de mensen uit de werkgroepen en de andere 

vrijwilligers. Iedereen bedankt. 

Hoe 2021 er gaat uitzien weten we niet, we hopen op het beste. Ik wens 

iedereen een gelukkig en gezond 2021 toe.  

 

Hendrik Talsma 



SECRETARIAAT DORPSBELANGEN 

Dit najaar is er ondanks het thuiswerken en het niet bij elkaar kunnen 

komen toch veel werk verzet in het dorp. Zo dendert het dossier 

gaswinning gewoon door en moeten we de kop er goed bij houden om 

aangehaakt te blijven bij de besluitvorming. Bij de overleggen van de 

Gebiedscommissie i.o. en het ontzorgingsspoor Ternaard (OOT) gebeurt dit 

zelfs letterlijk. We zitten dan thuis voor het schermpje om mee te 

vergaderen, want ook alle overleggen zijn nu digitaal. Dat maakt het er niet 

makkelijker op maar ‘we hâlde de kop der foar’. In april dit voorjaar zal het 

ontwerp-winningsplan ter inzage worden gelegd en er worden dan weer 

inspraakmomenten georganiseerd. Er verschijnt regelmatig een 

nieuwsbrief over het Omgevingsproces Ternaard en deze plaatsen we op 

de website ternaard.nu zodat iedereen op de hoogte blijft. De nieuwsbrief 

van december staat inmiddels op de website en ook in deze dorpskrant. 

We nemen u vanaf hier mee langs de onderwerpen waar we de laatste tijd 

ook mee bezig zijn geweest. 

De Spaanse Paal In de dorpskrant van september schreven we dat de 

Spaanse Paal niet meer was te zien. Er stond nog wel een paal maar die 

was echt aan vervanging toe. De vergunning is verleend en de nieuwe 

Spaanse paal wordt nu met een informatiebordje geplaatst. Dat is toch een 

mooie opwaardering waar we trots op zijn.  

Waddentour en opknappen veldje De Hoeke We hadden gehoopt begin 

2021 de bordjes voor de Waddentour te kunnen plaatsen. Helaas loopt het 

project vertraging op door ziekte bij de organisatie die het Waddentour 

project uitvoert. Het project 'het opknappen van het veldje De Hoeke' 

vraagt meer voorbereiding dan wij aanvankelijk dachten. Hierover hopen 

we in het voorjaar meer te vertellen. 

Maaien speeltuin De speeltuin bij het Groene Hart wordt gemaaid door 

vrijwilligers van Dorpsbelangen. Wij zijn nu op zoek naar iemand die het 

maaiwerk wil gaan doen. Lijkt het je leuk om dit zelf of met een ploegje te 

doen, dan horen we dit graag. Aanmelden kan via secretaris@ternaard.nu.  

Zieke bomen en herplant De kastanjeboom bij het monument en de Grutte 

Tsjerke is ziek en moet worden gerooid. Dat vinden we heel jammer. De 

gemeente heeft ons laten weten dat er een boom van formaat zal worden 



terug geplant. Het terugplaatsen van een kastanjeboom zal 

hoogstwaarschijnlijk niet mogelijk zijn, omdat ook de grond is aangetast 

door de schimmel. Het wordt dan een andere soort. De planning is dat de 

kastanjeboom deze winter wordt gerooid en dat de  nieuwe boom dit 

voorjaar wordt geplant. Over de soort zullen we jullie binnenkort verder 

informeren. De gemeente stuurde ons half december het bericht dat ook 

de bomen die op de begraafplaats bij de Grutte Tsjerke achter de heg staan 

in een dusdanige slechte conditie zijn dat die ook gerooid moeten worden. 

De bomen zijn aangetast door een schimmel die de essentaksterfte 

veroorzaakt. De huidige bomen worden niet allemaal vervangen. Alleen bij 

de ingang plant de gemeente twee sierbomen: de Prunus sargentii 

‘Rancho’. Aan de Hantumerwei langs de vaart is de gemeente van plan om 

nieuwe bomen te planten. De essen die hier stonden zijn al gerooid en hier 

komen dan de Quercus robur: eik. 

Unesco en MAB 

 

De werkgroep Holwerd aan zee onderzoekt of kandidaatstelling voor de 

UNESCO ‘Man and Biosphere status’ iets is voor ons gebied. Het gaat dan 

om het gebied van Blija, Holwert, Ternaard tot Dokkum en alle dorpen die 

daar tussen in liggen. Dit idee is ooit gelanceerd vanwege de kenmerken 

van ons gebied en de manier waarop we samen met boeren, 

natuurpartijen, onderwijs, ondernemers en bewoners etc. bezig zijn om 

het gebied als samenhangend geheel integraal en gebiedsgericht te 



ontwikkelen. Dit is ook de reden waarom UNESCO enthousiast heeft 

gereageerd op het idee van de kandidaatstelling. Onze aanpak past 

namelijk prima bij de doelen van UNESCO. De MAB-status legt geen 

beperkingen en geen extra regels op voor het gebied. UNESCO ‘Man and 

Biosphere’ gebieden, ook wel ‘biosfeergebieden’ genoemd, zijn gebieden 

met een speciale UNESCO status waar mens en natuur samenleven en 

samen werken aan een duurzame ontwikkeling op het gebied van 

economie, natuur, toerisme en water. Dus natuurbehoud en -bescherming 

hand in hand met de sociaaleconomische ontwikkeling van een gebied. Op 

5 februari is hierover een online symposium georganiseerd door de 

werkgroep Holwerd aan zee. Wij willen hieraan deelnemen en bekijken 

welke voordelen dit met zich meebrengt en wat wij vanuit Ternaard 

kunnen doen.  

Dijkverbetering U heeft vast gehoord of gelezen over de plannen van de 

dijkverbetering tussen Koehool (boven Tzummarum) en Lauwersoog. De 

dijkverbetering wordt waar mogelijk gecombineerd met het verbeteren 

van het landschap en de natuur. Dorpsbelangen wordt betrokken bij deze 

plannen en wij brengen onder meer de belangen van parkeergelegenheid 

bij 't Skoar en ook de belangen van de landbouwsector onder de aandacht.  

En verder… De plannen voor de jaarvergadering in maart 2021 zijn nog 

onzeker. We hopen natuurlijk bij elkaar te kunnen komen in het dorpshuis, 

maar de verwachting is dat het anders zal moeten. Wat ook anders ging 

was het onthaal van Sinterklaas in Ternaard. De organisatie had geregeld 

dat Sinterklaas hoogstpersoonlijk bij de kinderen thuis kwam. Dat was 

geweldig gelukt. Dank u Sinterklaas! Ook zien we mooie initiatieven in het 

dorp om er voor elkaar te zijn. Zo is er grote waardering 

voor de Ternaarder Tekkenhaaksters voor het maken 

en uitdelen van de krûpkekessens. Bij de kerststal lagen 

de engeltjes met een boodschap voor iedereen die wat 

extra licht, troost en aandacht kan gebruiken. 

Dorpsbelangen organiseerde de lichtjesactie om 

Ternaard te laten schijnen. Het resultaat was prachtig 

en hiervan is een mooi filmpje op RTV NOF te zien. We 

hopen dat we als Ternaarders in 2021 verder mogen 

werken aan verbinding in het dorp.  

Een hartelijke groet namens Dorpsbelangen Ternaard 



VAN HET DORPSHUIS 

Ook tijdens deze tweede "lockdown" vinden er geen activiteiten plaats in 

het dorpshuis. 

 

In de tussentijd hebben we 

toch nog een 

verjaardagsfeestje mogen 

organiseren en er was een knutsel

middag voor de kinderen. 

 

 

Ook kwam Sinterklaas met enkele pieten naar het dorpshuis om daar de 

kinderen te ontmoeten. Echter, door de aangescherpte maatregelen kon 

dit niet op de gebruikelijke manier doorgaan en moest er snel iets anders 

worden bedacht. Dus in allerijl een taxi geregeld voor de Sint, zodat hij de 

kinderen in ons dorp kon bezoeken. 

 

 

Tevens mochten wij 

een mooi bedrag 

ontvangen van de 

RABO Clubsupport. 

Iedereen bedankt voor 

het stemmen. 

 

 

 

 

Zoals gezegd vinden er geen activiteiten plaats, maar we blijven open 

voor afhalen van snacks, dit kan op woensdag, vrijdag en zaterdag. Graag 

telefonisch bestellen (0519-571290). 

Graag zien we jullie terug, ergens in 2021. 

Pas goed op jezelf en anderen en blijf gezond! 

 



PJUTTEOPVANG ‘IT BOARTERSPLAK’ 

Gebarencursus Door de corona hebben wij de cursus 

Baby-en kindgebaren niet met z’n allen als leidsters kunnen afronden. We 

hebben hiervoor een vervangende opdracht op de speelzaal kunnen doen. 

Het liedje: Nynke hat in appel mei, 

                         Jantsje hat in par, 

                         Sytse hat in sinaasappel 

                         Ite mar 

Hebben we hiervoor gebruikt. Om de beurt met de dobbelsteen gooien 

kijken wat voor fruit je hebt gegooid en het gebaar erbij proberen te 

maken.  Ook de ouders vonden dit heel leuk om terug te kijken op onze 

besloten appgroep. 

 

Hjerst Yn de hjerst is der fan alles te sjen. 

Wy binne mei de pjutten op in paad west 

om fan alles te sykjen. Paddestuollen, 

bledsjes, in spinnenweb mei in minispin, 

appeltsjes en helikopterkes…..allegear 

moais!! Mei yn de pûde en besjen op 

skoalle.  

 

 

 

Omdat it net altyd waar is om bûten te 

boartsjen ha wy natuurlik ús 

binnendoar ek prima fermakke. Mei 

de nije kleikaarten koene wy fan alles 

meitsje; poatsjes fan de spin, 

stippen (rûntsjes) op de 

paddenstoel en stikels op de 

stikelbaarch.                                                             



Knuffels Tijdens het thema Knuffels mochten 

de kinderen allemaal hun eigen knuffel mee 

nemen naar de peuters. We hebben de 

knuffels samen besproken, geroken en 

bewondert! Bovendien hebben ze allemaal 

een eigen knuffel gemaakt. 

 

Sinterklaas 

Vanwege de corona 

werd Sinterklaas voor het eerst zonder ouders 

gevierd. De peuters mochten allemaal verkleed 

op de speelzaal komen. We hebben die ochtend 

heerlijke pepernoten gebakken. Gelukkig kon 

Sinterklaas dit jaar wel nog een bezoekje 

brengen. We hebben met zijn allen voor zijn 

verjaardag gezongen. Sinterklaas heeft ons 

getrakteerd op een kado!  

 

Kryst 

De krystbeam stiet wêr op It Boartersplak. Alle bern meitsje moaie knutsels 

dy’t wy yn de krystbeam hingje kin. Boppe op de krystbeam stiet natuurlik 

ek in pyk! Dy stiet in bytsje bryk! Wy winskje elkenien in sûn 2021. 

 

Groetnis Annette, Nynke, Fokje, Hanny, Lettie 

 

Wol jim mei jim peuter fan 2 jier efkes by ús sjen? Jim bin wolkom tusken  

9.00 en 10.00. 

 

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 



VAN DE DORPSBIBLIOTHEEK 

M.J. Arlidge: Iene miene Mutte, de één leeft, de ander sterft in 

een leegstaand huis wordt een vermoorde man gevonden. 

Niet veel later wordt zijn hart bij zijn vrouw en kinderen 

bezorgd. Maar waarom is een gelukkig getrouwde man 

midden in de nacht zo ver van huis? De media hebben het over 

de omgekeerde Jack de Ripper: een seriemoordenaar die aast 

op vaders met dubbele agenda's. Inspecteur Helen Grace ziet de woede die 

uit de moorden spreekt. Wat ze niet voorziet is hoe labiel de dader is - of 

wat haar tijdens het werk aan deze zaak allemaal nog te wachten staat. 

 Ook deel 2 van M.J. Arlidge 'Piep zei de muis, vader was niet thuis', hebben 

we in de bibliotheek.  

Michelle Visser: 'De opstand' De zussen Sabine en Karlijn 

mogen dan een tweeling zijn, ze verschillen van elkaar als 

dag en nacht. Sabine, de rustigste van de twee, vertrekt na 

haar huwelijk in 1829 naar Brussel, waar ze het succes van 

de banketbakkerij van haar man Bernard uitbouwt. Dan 

escaleert het conflict tussen Zuid- en Noord-Nederland, 

waarbij Antwerpen en Brussel een slagveld worden en er 

vele slachtoffers vallen. Als Nederlandse wordt Sabine ineens met 

wantrouwen bekeken. Intussen moet de onstuimige Karlijn haar vader 

helpen in zijn drukkerij in Utrecht, maar in plaats daarvan reist ze in het 

geheim haar geliefde Gijs achterna, die dienst heeft genomen in het leger. 

Hij blijkt echter in de strijd om Antwerpen gesneuveld te zijn. Karlijn zoekt 

haar toevlucht bij Sabine, maar daar is het niet langer veilig. Tegen hun wil 

zijn de zussen in tegenover elkaar staande kampen terechtgekomen. Wat 

is sterker: liefde, familiebanden, of loyaliteit aan het vaderland? 

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 



TERNAARDER TEKKENHAAKSTERS 

De Ternaarder Tekkenhaaksters hawwe it 80ste krûpkekessen útdield. 

Sneon 24 oktober, moarns om 10 oere sammelen de Ternaarder 

Tekkenhaaksters harren bij Nynke Schoorstra. De ôfrûne moannen is der 

wer flink haakt en binne der wer ferskillende kessentsjes yn elkoar set. 

Om’t ek de Tekkenhaaksters rekken hâlde mei de Coronamaatregels, 

waard der foaral thús haakt 

en hold men elkoar op de 

hichte fia de sociale media. 

Hake, naaie, fulle elk hie in 

taak. Mar net allinnich in 

haakwurkje siet der yn de tas 

mar ek in moaie hertfoarmige 

hinger makke troch Sonja de 

Vries, in kearske makke troch 

Jet van der Woude fan 

Waddenvlam, in kadobon 

oanbean troch Spar Herder, in moaie kaart makke troch Esther de Joode 

mei de tekst: 

 

Foar jo in krûpkekessen 

as stipe yn de rêch 

as in fuottenbankje foar de kâlde fuotten 

as in hollekessen foar de wurge holle  

as sitkessen foar in noflike sit. 

 

 

 

Elk dy’t in kessentsje ûntfong waard dêr bliid fan. Dat der yn dizze drege 

dagen om harren tocht waard. De reaksjes dienen ek de Tekkenhaaksters 

goed. De Tekkenhaaksters hake troch en hawwe al in folgjend projekt 

betocht. Wat dat wurdt? Dat sil yn de takomst wol dúdlik wurde. 

 



 

VVT STEELT PUNTEN VAN VIOD 

Afgelopen zaterdag reisde de selectie van Ternaard naar Driesum om het daar op 

te nemen tegen het plaatselijke VIOD. Uiteraard werd ook deze wedstrijd 

gespeeld zonder publiek en het moet gezegd worden VIOD had de zaakjes keurig 

voor elkaar. Achteraf gezien was het jammer dat er geen publiek aanwezig was, 

want het bleek een krankzinnige middag te worden. Bij Ternaard was Simon van 

der Weg teruggekeerd van een schorsing en had Diether de Jong het plekje op de 

strafbank overgenomen van Simon. Ternaard begon furieus aan de wedstrijd en 

bij VIOD bleken de eerste minuten van de wedstrijd de dozen nog om te schoen 

te zitten. Na twee minuten was het dan ook al 0-1 door een goed afstandsschot 

van Roel Hoekstra die de keeper van VIOD verraste. Hierna herpakte VIOD zich en 

begon het meer aan te dringen richting Ternaarder doel. In de 11e minuut 

resulteerde dit in de gelijkmaker. Een voorzet van rechts werd niet goed 

weggewerkt door Ternaard en zo kon Pieter Ele Kuitert simpel de 1-1 binnen 

tikken. Toch kwam Ternaard snel weer op voorsprong. In de 19e minuut kopte een 

verdediger van VIOD de bal in eigen goal, 1-2. VIOD wilde voor rust de gelijkmaker 

maken maar lat en keeper Wesley Plooy stonden deze gelijkmaker in de weg. 



Johannes Dijkstra kreeg nog een goede kans, maar deze werd helaas voor de 

Ternaarders gemist. Zo brak de rust aan met een 1-2 tussenstand. Na rust kreeg 

Ternaard weer een geweldige kans op de 1-3 maar ook deze werd om zeep 

geholpen. Hierna was het eigenlijk alleen nog maar VIOD wat de klok sloeg. Uit 

een corner werd in de 48e minuut de gelijkmaker op het scorebord gezet door 

Gerrit Damstra. Weer niet goed ingrijpen betekende de 2-2. Ternaard hanteerde 

hierna alleen nog maar de lange bal en de tweede bal was vaak voor VIOD. Zo 

kwam VIOD steeds meer aandringen richting het doel van Ternaard en speelde 

het spel zich grotendeels af op de helft van Ternaard. VIOD kreeg mogelijkheid op 

mogelijkheid en de voorsprong kon niet uitblijven. In een duel op de middenlijn 

kwam de bal pardoes voor de voeten van Erik van der Veen. Omdat de bal van de 

voet kwam van een speler van Ternaard was geen sprake van buitenspel en kon 

Erik de bal makkelijk achter keeper Plooy in het doel deponeren, 3-2. Met nog een 

kwartier op de klok, probeerde Ternaard met een aantal omzettingen toch nog 

een punt uit het vuur te slepen. Zo kwam Anthony Hoekstra Jacob van der Veen 

aflossen en Janco Postma kwam voor David de Vries. Directe kansen leverde dit 

niet op, maar VIOD verzaakte ook de wedstrijd in het slot te gooien. In de 88e 

minuut kwam Ternaard dan toch op 3-3, Anthony ging goed door over rechts en 

bediende Johannes Dijkstra op maat. Deze wist wel raad met deze kans en schoot 

de gelijkmaker op het scorebord. Een mooi puntje zou je denken, maar we waren 

er nog niet. Het verdedigingsbolwerk van VIOD stortte compleet in en een minuut 

later was het Roel Hoekstra die de keeper omspeelde en de 3-4 noteerde. Nog 

een minuut later ontdeed Andries Vlasman zich van drie spelers aan de 

rechterzijde van het veld en kon Anthony Hoekstra in stelling brengen. Deze wist 

op zijn beurt opnieuw Roel Hoekstra te vinden en deze schoot zijn derde en 

Ternaard zijn vijfde binnen. Hierna floot de prima leidende scheidsrechter voor 

het eind en nam Ternaard drie hele mooie punten mee naar huis. 

 

LICHTJESWEDSTRIJD  

Dorpbelangen Ternaard heeft aflopen 

december een verzoek aan alle 

Ternaarders gedaan: Wie laat Ternaard 

schijnen? En wat is Ternaard mooi 

versierd, prachtig mooi om te zien! 

Bedankt voor het meedoen! De winnaars van de lichtjeswedstrijd zijn geworden 

familie Yme en Esther Braaksma. Zij kregen de meeste stemmen, en daarom een 

leuk presentje uitgereikt door Dorpsbelangen Ternaard.  



KAMPIOEN MET INNOVATIEF ROOKWORSTPRODUCT 

Slagerij Smit is afgelopen week kampioen worden bij de nationale vak 

wedstrijd Arnhem rookworststad 2020. In de rubriek Innovatie werd door 

medewerker Albert Boonstra een rookworst salade ingeleverd, deze werd 

door de jury beoordeeld met goud met ster en werd daarmee Kampioen in 

de rubriek Innovatie. Albert Boonstra medewerker bij Slagerij Smit in 

Ternaard won met zijn inzending, salade filet saucisse fumee, een 'salade 

van rookworstfilet', deze mooie inspiratie- innovatieprijs! Naast de vele 

inzendingen in de rubriek grove en fijne rookworst  waren er nog 6 

rubrieken  met onder andere de rubriek innovatieve rookworstproducten.  

Deze rubriek lag Albert Boonstra aan het hart na enkele probeer producten 

kwamen hij tot de ‘Salade van rookworstfilet’. ‘Een team van deskundige 

juryleden keuren de ingezonden producten op uiterlijk en aanzien’ aldus 

Albert Boonstra. Ook de bereidingswijze, vorm en kleur, structuur, geur en 

smaak, tellen mee. Natuurlijk moet het product ook consistentie en 

innovatie zijn.  

Deze prijs is voor Albert 

Boonstra maar zeker 

ook voor Klaas Theo 

Smit een mooie 

opsteker voor het 

familiebedrijf. Naast 

het meedoen aan de 

rookworstwedstrijd 

deden zij ook mee aan 

de wedstijd ‘Lekkerste 

gehaktbal van 

Nederland’ hier werden 

ze toegelaten tot de 10 lekkerste gehaktballen van Nederland en ontvingen 

zij daar een eervolle vermelding. 

De rookworst wedstijd werd voor de 46ste keer gehouden en is traditioneel 

de start voor het rookworstseizoen. Dit rookworstseizoen start u natuurlijk 

bij Slagerij Smit in Ternaard! Hier kunt u Albert feliciteren en genieten van 

een bakje rookworstfilet salade.   Foto en tekst; B.S. Schoorstra 



 
 

 

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 

 



JAARVERSLAG VAN HET GROENE HART TERNAARD                    

RECREATIEWONINGEN CAMPING KAATSVELD 

ONTMOETINGSCENTRUM JEU DE BOULES BANEN 

WADLOOPACCOMMODATIE SPEELTERREIN 

Bijna is het seizoen aangebroken om aan de opening van de camping te 

denken, steekt het Coronavirus een spaak in het wiel. Hopelijk niet voor 

een al te lange tijd. Helaas weten we al gauw beter: geen plannen meer 

maken voor de opening van het vakantieseizoen en in het centrum geen 

vergaderingen, buurtfeestjes, kinderdisco’s of workshops meer voor 

zolang dit nodig mocht zijn. We hoopten op een tijdelijke maatregel, maar 

inmiddels weten we beter. Ook na een tweede Corona-uitbraak.             

Eigenlijk valt er 

dan ook weinig te 

vermelden over 

het wel en wee 

van de Stichting. 

Zoals iedereen 

heeft kunnen 

ondervinden, is 

2020 een jaar 

geworden om 

nooit te vergeten. 

Er waren zoveel activiteiten in het dorp gepland waarbij Het Groene Hart 

ook betrokken zou worden, maar waar helaas niets van terecht is 

gekomen: o.a. 4 mei herdenken en 5 mei vieren; kaatsen en waarschijnlijk 

nog andere sportieve activiteiten. En de nodige activiteiten in het 

ontmoetingscentrum: o.a. bloemschikken, disco voor de jeugd, 

vergaderingen en een muziekavond. Ook de dartclubs legden   hun 

activiteiten stil tot na de zomervakantie, evenals de ‘Ketsers” (Jeu de 

Boules).  

 

 



 It ‘Ald-Wivestreekje’ (voormalige Diaconiewoningen) 

                                            

Hoewel in andere dorpen meerdere kaatswedstrijden zijn gehouden, 

durfde VVV    het helemaal niet aan wedstrijden te organiseren en hield It 

Moat Kinne 1x een wedstrijd.                                                                                      

 

Wat wel door bleef gaan, waren de 

moedwillige vernielingen aan 

het hekwerk en een 

verwijsbord naar de camping. 

En dat betekende weer een 

schadepost van             ± € 300 

in totaal en dat in Coronatijd! 

Het gaat maar door! En 

Waarom?    ßbord foetsie!                          

 

Dan lijkt het allemaal wat beter te gaan en kunnen diverse activiteiten weer 

worden opgestart: Jeu de Boules en Darten, maar weer gooit Covid-19 roet 

in het eten en moet men goed uitkijken wat men doet. Hoelang zal dit nog 

duren? Niemand kan daar een zinnig antwoord op geven. 

 



Huisjes werden lang geleden besproken door vakantiegangers, maar snel 

weer afgezegd bij het uitbreken van Covid-19 en de daarbij horende 

beperkingen.  

 

Een geluk dat wij opnieuw twee huisjes voor langere periode kunnen 

verhuren, want anders heeft HGH helemaal geen inkomsten meer, terwijl 

de vaste lasten nog steeds doorgaan en vooral de gemeente ‘niet-thuis’ 

geeft als je vraagt om uitstel van betalingen en hulp bij bepaalde 

werkzaamheden. Dan is het fijn dat boer Hannema uit Hantum de eerste 

snee gras van het veld haalt. En hij dat doet gratis! Tige tank! 

 

Tot 1 juni mogen er geen 

campinggasten langskomen, 

maar vanaf 1 juni alleen 

wanneer men beschikt over 

een eigen was- en 

toiletgelegenheid. Voor die 

datum waren er al 

aanvragen, maar deze 

moesten worden geweigerd. 

Per 15 juni gaan daarna de 

toiletruimtes weer open en kunnen we vele gasten verwelkomen. Het 

maakte het hele camping-seizoen goed, want het aantal gasten is, mede 

dankzij de beperkingen om naar het buitenland te reizen, heel behoorlijk. 

(Zie de vorige Thunawurd). Het bestuur hoopt dat de belangstelling 

volgend jaar door zal zetten, alleen dan wel het liefst zonder Covid-19 als 

‘ongenode gast’ met de daaraan vastgekoppelde beperkingen!  

 

In november zijn er zonnepanelen op HGH geplaatst om ‘zelfvoorzienend’ 

te zijn wat elektriciteit betreft.  

Laten we allemaal hopen op een beter 2021 en dan graag zonder Covid-19. 

 

Alle vrijwilligers van Het Groene Hart: Bedankt voor jullie onmisbare 

inzet, ook in Coranatijd! 

Oane Talsma, secr. 



SINTERKLAAS KOMT AAN IN TERNAARD 

Sinterklaas heeft zaterdag 

een bezoek gebracht aan 

Ternaard, niet een intocht 

waar de kinderen samen 

met ouders en muziek de 

Sint opwachten, rondrit 

maken door het dorp en 

als afsluiting sinterdisco. 

Nee dat gebeurde dit jaar 

niet. De Sint kwam bij de 

kinderen in het dorp langs 

en dat op gepaste afstand. 

Begin november kregen 

de kinderen van Ternaard 

een oproep van de routePiet om zich aan te melden voor een huisbezoek 

van Sinterklaas met zijn Pieten. Na een heel gepuzzel werd er in de middag 

begonnen met het rijden van de Sinterklaas route. Veel blijde gezichten 

van kinderen waren er voor Sinterklaas en zij Pieten. Er werd gezongen, 

verlanglijsten besproken en tekeningen aangeboden. De kinderen kregen 

allemaal een klein 

presentje van de 

cadeauPiet Na een 

lange en toch een 

beetje uitgelopen 

route door het dorp 

vertrok Sinterklaas in 

de avond weer naar 

zijn grote Pietenhuis. 

Met op veel adressen 

schoentjes voor de 

kachel.     

Foto en tekst; B.S. Schoorstra 



GRUTTE TSJERKE OPEN VOOR ONTSTEKEN KAARSJE 

Maandag 2 november werden wereldwijd de overledenen herdacht op 

Allerzielen. Dit van oorsprong Rooms Katholiek gebruik werd dit jaar voor 

het eerst binnen de PKN gemeente van Ternaard georganiseerd. 

In dit bijzondere 

jaar kwamen rond 

de 40 

belangstellenden 

vanuit ons dorp 

een kaarsje 

aansteken in de 

Grutte Tsjerke. Zij 

konden onder de 

geldende corona 

maatregelen na het 

aansteken van een 

kaars, een moment stil zijn, luisteren naar muziek of een gesprek aangaan 

met de aanwezige pastoraal medewerkers. 
Foto en tekst; B.S. Schoorstra 

 

 

BUURTVERENIGINGEN TERNAARD 

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- v.d. Wal c.veenstra1@knid.nl 0519-571171 

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



JE BENT JONG EN WILT GENIETEN, MAAR HOE DOE JE DAT IN 

CORONATIJD? 

“Jimme kinne wol eefkes by pake Johannes en beppe Tryntsje yn’e 

Fiskbuorren sjen. Dêr binne jim al hiel lang net mear west en sy komme 

troch de Coronakrisis der hast net út. Beide binne goed sûn, jimme moatte 

allinne op ôfstân bliuwe.” Dat zegt de moeder van Wybren (16) tegen hem 

en zijn vriendin Renske (17). Omdat het lekker weer is, gaan ze lopend. Het 

is ook niet zo ver. Eigenlijk vinden ze het wel fijn om er even uit te zijn. De 

hele dag maar wat in huis rondhangen, geen school en alleen zo nu en dan 

een paar lessen volgen via de computer, is ook niet alles. Maar ja, het is 

niet anders. De rotziekte heeft heel wat teweeggebracht. Al ruim een 

halfjaar speelt de Corona hen parten; bezoek aan vrienden kan eigenlijk 

niet en elkaar op straat ontmoeten wordt ook steeds meer ingeperkt. Zelfs 

thuis mogen er niet meer dan twee bezoekers komen. 

Als ze bij pake en beppe aankomen, zijn die maar wat blij met hun bezoek, 

want er komen in deze tijd ook niet zoveel mensen over de vloer. Na wat 

heen en weer vragen over elkaars gezondheid, vraagt beppe: “Ferfele 

jimme jim ek?” En dan barsten ze los: niet naar school, geen vrienden 

ontmoeten, in het weekend niet uitgaan en die digitale lessen zijn ook niet 

je van het! Hoe zal het komen met school? En met het examen en straks 

met hun toekomst? Het duurt al zo lang! Was het maar voorbij! 

Pake en beppe horen hen geduldig aan en begrijpen het allemaal best. Dan 

vertellen zij over hun jeugdjaren. Beppe komt uit Ternaard en pake kwam 

hier als hongerevacué uit Amsterdam en is na de oorlog met beppe 

getrouwd. Ze waren ongeveer net zo oud als Renske en Wybren toen de 

Tweede Wereldoorlog uitbrak op 10 mei 1940.  Alles wat ze leuk vonden 

werd hen in de loop van de oorlog afgenomen! Eten was er veel te weinig 

in het westen van het land, maar in Ternaard was er gelukkig meer dan 

genoeg. Je moest ook heel goed uitkijken als je ’s avonds nog even vrienden 

wilde bezoeken, want die verdomde avondklok, die op een gegeven 

moment werd ingesteld, verhinderde dat.  



De Duitsers vertrouwden niemand, waren erg argwanend, want er was 

zoveel verzet. Pake moest ook onderduiken bij een boer aan It Skoar, 

omdat hij meehielp bij illegale activiteiten en er waren verraders genoeg in 

Ternaard. Beppe hielp als koerierster bij het rondbrengen van verboden 

krantjes.  ’s Avonds moesten de ramen worden verduisterd met zwart 

papier, want geen sprankje licht mocht naar buiten stralen en toen het 

elektrisch uitviel en de kaarsen opgebrand waren, had je ook geen 

verlichting meer, tenzij je nog een fiets 

had met verlichting of een knijpkat. TV 

hadden ze nog nooit van gehoord en 

de radio, als je die had, moest worden 

ingeleverd, want je mocht niet naar 

geallieerde zenders en Radio Oranje 

luisteren. Toch had men hier en daar 

nog wel een radio verstopt, soms zelfs 

achter de ‘húsketonne’. Maar zonder 

elektriciteit had je daar ook niks aan. 

ß Knijpkat 

Het was niet zo, dat er nooit iets 

gebeurde. Pake en beppe hadden wat dat betreft al wel het nodige gezien 

en gehoord: boeren lieten tijdens de ‘melkstaking’ de volle melkbussen 

leeglopen in de sloot en het gemeentehuis van Westdongeradeel werd ook 

overvallen. De buit bestond onder meer uit blanco persoonsbewijzen, die 

door de ondergrondse verzetsbeweging werden gebruikt om de 

onderduikers een ID te geven om, mochten ze Duitse soldaten tegen het 

lijf lopen, vrijuit te kunnen gaan.  

Pake Johannes had ook gehoord dat er bij notaris Groendijk een joods 

jongetje zat ondergedoken. Helaas werd de notaris vlak voor de bevrijding 

doodgeschoten. Maar het jongetje, Leo, kon ontkomen aan de klauwen 

van de bezetter en leeft nog, woont in Marseille. Sommige onderduikers 

zaten bijna de hele oorlog in een schuilplaats, waar nauwelijks licht naar 

binnen viel. En zo gebeurde er nog veel meer tijdens de oorlog, die lang, té 

lang duurde: 5 jaar! Je kon niks en mocht haast niks. Scholen werden 

gesloten in strenge winters, omdat er geen brandstof meer was om de 

kachel mee te stoken. Veel bomen waren al opgestookt, evenals houten 

hekken. 



En dan is daar de bevrijding, hier op 15 

april 1945 en in de laatste delen van 

het land op 5 mei. Dan is het feest en 

danst iedereen om de bevrijding te 

vieren. Het leven van voor de oorlog 

kan weer worden opgepakt. 

Verenigingen worden weer opgestart 

en niemand verbied je naar buiten te 

gaan. Vijf jaren lang werd het 

Nederlandse volk onderdrukt, gelukkig 

veel korter dan tijdens de 80-jarige 

oorlog tegen Spanje en de bijna 20 jaar 

durende oorlog tegen Frankrijk, maar 

toch…. “Nee, der giet neat boppe frij 

wêze en de frijheid fiere,” aldus beppe.  

Daarom vinden pake en beppe het 

belangrijk om op 4 mei de gevallenen 

(in Fryslân alleen al 4100) te gedenken en op 5 mei de bevrijding te vieren. 

Dit jaar kon dat slechts met een paar mensen van het 4 en 5 mei comité. 

Pake en beppe hopen allebei dat deze vreselijke Coronaperiode niet al te 

lang meer zal duren, want dan kan ieder weer vrij en blij zijn gang gaan. 

Het is nu net als in de oorlog: niet ‘samenscholen’ en met een boog van 

anderhalve meter om anderen heenlopen, het liefst met een mondkapje 

over mond en neus en geen dingen doen die niet mogen. “Ek wy klaaie 

wolris, mar moatte ek beseffe dat der minsken binne dy’t slimmere dingen 

meimeitsje as wy en dat yn dizze tiid,” seit pake.  Hiermee besluiten ze hun 

verhaal en hopen op betere tijden. 

 

Als Wybren en Renske teruglopen naar het dorp, praten ze over wat ze 

gehoord hebben. Eigenlijk hebben ze nooit stilgestaan bij wat pake en 

beppe vertelden en dat er ook nu nog landen zijn waar de bevolking wordt 

onderdrukt en vervolgd. Zo bekeken, valt het hier nog wel uit te houden, 

ze zullen trouwens wel moeten! Dus: “moed hâlde!”              Oane Talsma 

 

 

 



 

Omgevingsproces Ternaard
Nieuwsbrief nr 4

december 2020

Via deze nieuwsbrief worden alle betrokkenen met 

regelmaat geïnformeerd over de drie verschillende 

sporen van het omgevingsproces Ternaard.  

De drie sporen gaan over het vergunningentraject  

(RCR), het Ontzorgingsspoor en de Investerings- 

agenda. Deze nieuwsbrief wordt verstuurd door 

de gemeente Noardeast-Fryslân in samenwerking 

met de andere partijen: het ministerie van EZK, de 

NAM, de provincie Fryslân en It Wetterskip Fryslân.  

In deze vierde editie van de nieuwsbrief staan 

de volgende onderwerpen:

 

1. Regiobrief ontvangen

2. Rijkscoördinatieregeling: Waar staan we?

3. De Gebiedscommissie (i.o.) is van start 

4. Even voorstellen: Gosse Jensma in 4 vragen 

In december 2019 zijn in het dorpshuis Túnawerth 

in Ternaard de eerste resultaten gepresenteerd van 

het omgevingsproces. Ruud Cino van het ministerie 

van EZK heeft daar aangegeven dat het gebied op 

€ 6 miljoen per jaar kan rekenen over een periode 

van 10 jaar, mocht het tot gaswinning komen. 

Deze afspraken zijn op schrift gesteld in een 

zogenaamde regiobrief. Deze is onlangs door de 

regionale overheden ontvangen.  

Dit wordt opgeschreven in een grote tabel, 

de zogenaamde Nota van antwoord op de 

vooroverlegreacties. Deze nota wordt ook ter 

inzage gelegd. Zo kan iedereen zien wat er 

gedaan is met alle vragen en aandachtspunten.

Winningsplan

Het winningsplan en de adviezen hierop door 

de decentrale overheden, Staatstoezicht op de 

Mijnen (SodM), Toegepast Natuurwetenschappelijk 

Onderzoek (TNO) en Technische commissie 

bodembeweging (Tcbb) liggen voor advies bij de 

Mijnraad. 

Dit betekent dat het omgevingsproces nu verder 

vorm kan krijgen. Zo kan de Gebiedscommissie 

Ternaard in oprichting (i.o.) verder aan de slag met 

het formuleren van de criteria voor de besteding 

van deze middelen. Onderdeel hiervan is ook 

kunnen aanvragen worden gedaan.

De volledige brief staat op de website van de 

gemeente Noardeast-Fryslân en kunt u hier lezen. 

Voorontwerp inpassingsplan

Adviezen op het voorontwerp inpassingsplan (en 

ruimtelijk plan), en het winningsplan zijn ingediend 

door het Wetterskip, gemeente Noardeast-Fryslân 

en provincie Fryslân. 

In deze adviezen staan vragen en 

aandachtspunten. Het ministerie van Economische 

Zaken en Klimaat (EZK) is nu bezig alle vragen en 

aandachtspunten door te nemen. 

Bij het voorontwerp inpassingsplan wordt bij elke 

vraag en advies, samen met de NAM en het 

ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), gekeken 

naar een passende reactie. Ook of deze reactie 

betekent dat het voorontwerp inpassingsplan wordt 

aangepast.

Regiobrief ontvangen

Rijkscoördinatieregeling: Waar staan we?



 



RAADSBIJEENKOMST

Wie is Gosse Jensma?

Gosse Jensma woont in Hallum en heeft hier 

samen met zijn vrouw Tineke een akkerbouwbedrijf 

in een maatschap, ze telen voornamelijk 

pootaardappels. Verder is het een vrij traditioneel 

bouwplan met graan en suikerbieten om de grond 

- tussen de aardappelteelt door - tot rust te laten 

komen. Gosse legt hierbij uit dat je aan graan niet 

het meeste verdient. Het bedrijf is overgenomen 

van de heit en mem van Gosse Jensma. In 1993 is 

hier een start mee gemaakt, in 1998 is er uitgebreid 

en is het bedrijf overgenomen. Ze hebben samen 

een zoon en een dochter. De dochter heeft de 

studie aan de hogere landbouwschool afgerond, 

en heeft inmiddels een baan. De zoon zit in 

de afrondende fase van dezelfde studie. Het 

akkerbouwbedrijf wordt gezamenlijk gerund door 

de ouders samen met de kinderen. Elk doet wat 

hij kan en draagt bij. Qua bedrijfsopvolging zijn er 

waarschijnlijk wel ambities bij de kinderen. De tijd 

zal leren hoe dit verloopt. Verder zijn er 5 katten, 2 

honden en 3 paarden op het erf. 

Op welke manier is Gosse Jensma betrokken

 bij het omgevingsproces Ternaard?

Opvallend is dat Gosse niet direct in de omgeving 

van Ternaard woont. Hij was al langer lid van het 

afdelingsbestuur van Lto-afdeling Noardeast-

Fryslân, als portefeuillehouder Landelijk Gebied. 

Op die manier is hij in het omgevingsproces gerold. 

Er is vooraf wel de afweging gemaakt of de LTO 

actief wilde participeren in het omgevingsproces. 

Het leek toch beter om wel mee te praten. Gosse 

weer andere leden die participeren in bijvoorbeeld 

de investeringsagenda en de Gebiedscommissie 

i.o. Gosse ziet het zelf als een voordeel dat hij niet 

direct belanghebbende is. Hij kan met een beetje 

afstand meepraten vanuit het boerenbelang. Zijn 

verwachting was dat het met een paar jaar wel 

klaar zou zijn. Nu merkt hij dat het een langdurig 

proces is: “Je rolt van het een in het ander, soms 

doet het daarom wel wat stroperig aan”.  

Wat hoopt Gosse te bereiken?

Het allerbelangrijkste vindt Gosse dat de schade 

voor zowel de burgers als bedrijfsschade, of 

wat voor schade dan ook, uiteindelijk netjes 

wordt afgehandeld. Dat dit gebeurt via duidelijke 

procedures die niet al te veel tijd kosten. Deze 

directe schadepost ziet Gosse helemaal los 

staan van de gelden in het Gebiedsfonds en de 

zit er voor landbouw, maar geeft aan, dat hij ook 

burger is. Vanuit die breedte doet hij mee aan het 

omgevingsproces. 

Gosse ziet dit proces ook wel als een baanbrekend 

voorbeeld! Zeker als je kijkt naar de voorbeelden 

in buurprovincie Groningen. Hij vindt het belangrijk 

dat het vooraf duidelijk is hoe de bewijslast 

plaatsvindt. De ervaringen tot nu toe bij schade 

afhandeling geeft het beeld dat de overheid een 

onbetrouwbare partner is. Vanuit het bedrijfsleven 

is hij gewend: Vandaag schade, morgen betalen.  

In het gebied rondom Ternaard is de verwachting 

dat eventuele bodemdaling heel langzaam gaat. 

Het is juist daarom van belang om vooraf goede 

afspraken te maken over de procedures. 

Wat zijn de ervaringen tot nu?

Zoals Gosse al eerder zei kost het proces veel tijd! 

Dat is niet negatief bedoeld, maar wel anders dan 

hij had verwacht. Hij voelt zich thuis bij de andere 

leden van het ontzorgingsspoor. Inmiddels heeft 

Gosse contact met Sieger Talsma, die actief is in 

de Gebiedscommissie i.o. namens de LTO. Over 

het algemeen spreken boeren elkaar onderling op 

vergaderingen, maar nu in corona tijd is dat veel 

minder. “We zijn ook vaak druk op onze eigen toko 

en verzanden zomaar in ons werk”, geeft Gosse 

toe. Hij is blij dat er meer boeren actief zijn want 

het is wel goed om vanuit de branche aan tafel 

te zitten. Bovendien, het blijft vrijwilligerswerk. Hij 

roept boeren ook op om zich te melden als ze er 

wat van vinden en wat mee willen geven. Of zijn 

inzet wordt gewaardeerd? Een blijk van waardering 

is met geld niet betaald. Gosse heeft er wel lol in 

en geeft ook aan er veel van op te steken. 

Lees meer over het omgevingsproces Ternaard op de website.

In de komende nieuwsbrieven wordt steeds 

iemand die betrokken is bij het omgevings-

proces Ternaard geïnterviewd aan de hand 

van vier vragen. De aftrap wordt gedaan 

door Gosse Jensma.

1

2

3

4

Even voorstellen: Gosse Jensma in 4 vragen



BUURTVERENIGING OAN’E RÂNE 

Nog voor de tweede 

"lockdown" konden wij 

onze jaarlijkse bbq 

organiseren. Dit kon niet 

op de gebruikelijke 

manier, dus werd iedereen 

verzocht om eigen bbq, 

vlees en drankjes mee te 

nemen. 

Op het parkeerterrein en in 

de speeltuin kon je dan 

een plekje uitzoeken, zo 

konden we in groepjes, op 

afstand, toch met elkaar 

bbq-en. Uiteraard was 

er voor de kinderen 

patat. 

De kinderen konden zich 

vermaken met "bellenblaas" 

terwijl de ouderen zich 

waagden aan het, op onze 

buurt, razend populaire spel 

"kubben" 

Ook de jaarlijkse burendag 

werd op gepaste afstand 

met elkaar gehouden. 

Voor de kerst is er 

besloten om de 

feestpalen te plaatsen met 

daarin kerstverlichting en tevens werd er een kleine 

attentie aan de bewoners uitgereikt. 

Dit laatste moest natuurlijk wel volgens de corona-

regels; dus op gepaste afstand.  



EEN BIJZONDERE KERSTNACHT EN KERKDIENSTEN 

Nederland kent zoals wij allemaal weten 4 grote rivieren, de Rijn, Waal en 

de Maas en deze monden allen uit in de Noordzee, wat inhoudt dat daar 

het te veel aan water naar toe stroomt. De IJssel, maar deze rivier moet 

zijn water af zien te voeren via het IJsselmeer (de oude Zuiderzee) 

De Maas is een regenrivier waarvan het peil sterk afhankelijk is van regen. 

Daardoor staat de Maas 's winters hoog, terwijl ze 's zomers vaak bijna 

droog staat. De gemiddelde breedte van de Maas ligt dan tussen de 90 en 

100 meter. De meeste regen komt uit de Franse en Belgische Ardennen, 

maar de oppervlakte is er te rotsig om veel water te kunnen bergen. In de 

winter is er bovendien weinig vegetatie en zijn er periodes van dooi. Ook 

verdampt er nauwelijks vocht. Ten slotte is het reliëf van het Maasbekken 

erg groot, waardoor het water met grote snelheid wordt afgevoerd. 

Er is dan ook in de loop van de tijd vaak hoogwater op de Maas geweest. 

Het hoogste waterpeil van de afgelopen eeuwen bereikte de rivier tijdens 

de overstroming van januari 1643, waarbij grote verwoestingen werden 

aangericht en honderden doden te betreuren waren. Door de verbreding 

en verdieping van de Maas (vanaf 1840) werd het water steeds sneller 

afgevoerd en de indijking van de rivier zorgde ervoor dat dit water nergens 

opgeslagen kon worden. Om die redenen waren er heel wat 

overstromingen in de 20e eeuw. De grootste overstromingen vonden 

plaats in januari 1926, december 1993 en januari 1995. 

December 1993 was een maand waarin, vooral in de Ardennen veel regen 

viel, wat inhield dat het waterpeil in de Maas steeds hoger kwam te staan. 

Op 20 december 1993 trad de Maas voor het eerst buiten haar oever en 

op 22 december gebeurde dit op meerdere plaatsen in de provincie 

Limburg. Je blijft zoiets natuurlijk altijd volgen, want dergelijke waterpeilen 

heb je nu eenmaal niet altijd. Op diezelfde 23 december 1993, was  ik 

samen met een andere collega van de waterpolitie Lauwersoog bezig met 

een onderzoek naar aanleiding van een stranding van een vissersboot in de 

haven van Lauwersoog. ‘s Nachts was deze kotter door een “stuurfout”  

letterlijk en figuurlijk in het zicht van de haven gestrand. De schipper van 

de kotter bevestigde trossen aan daar aanwezige bolders op de strekdam 

om te voorkomen dat de kotter zou kapseizen. 



Terwijl wij daar mee bezig waren 

kregen we, omstreeks 13:00 uur, van 

de meldkamer in Driebergen, via de 

mobilofoon (mobiele telefoons waren 

er niet) het verzoek om telefonisch 

contact op te nemen met onze leiding 

in Leeuwarden. Was wel enige spoed 

bij geboden werd ons verteld. 

Hierop gingen we naar het bureau op 

Lauwersoog en na contact opgenomen 

te hebben met de leiding kregen we de 

opdracht om richting Venlo te gaan ter 

assistentie van de politie aldaar. Wij, ieder voor zich, naar huis en daar de 

benodigde kleding en dergelijke opgehaald en op naar Venlo. Omdat wij op 

Lauwersoog meededen aan een proef  met het dragen van 

overlevingspakken namen we die uiteraard ook mee. Beter mee verlegen 

dan om verlegen was ons motto. Tegen 18:00 uur in de avond kwamen wij 

in Venlo aan, melden ons en na een “snelle hap” kregen we de opdracht 

om in de ondergelopen straten te gaan patrouilleren. Zoals zo vaak komt 

er dan bij een bepaald soort mensen het slechte in hun naar boven. In de 

wijk waar wij naar toe moesten werd  in woningen en bedrijven van 

geëvacueerden ingebroken. Deze meldingen kwamen van mensen die in 

hun woning waren achtergebleven.  Zoals je daar voer had je het idee dat 

je je in een thriller waande. Water aan de kook rond een 

transformatorhuisje dat 60 centimeter in het water stond. Een waas van 

stoom maakte van de locatie een sinister decor. De groene en rode 

boordverlichting van onze boot weerkaatste in de donkere ramen van de 

woningen aan beide zijden van de straat waar je door voer. 

Omstreeks 21:00 uur kregen we de melding dat er bij een garagebedrijf 

mensen in het pand waren die daar niet hoorden. Dankzij het personeel op 

de meldkamer in Venlo konden wij ter plaatse gaan en konden wij 2 

personen aanhouden die een aantal Cd-spelers voor in de auto klaar 

hadden gelegd om mee te nemen, uiteraard zonder betaling. Cd-spelers 

voor in de auto waren toen luxe dingen (kun je je nu niet meer voorstellen). 

Was op zich grappig dat je met een snelle motorboot tussen de in de 

showroom gestalde auto’s van het garagebedrijf  naar binnen kon varen. 



Na deze personen te hebben overgebracht naar het politiebureau in Venlo 

zat onze dienst er omstreeks 22:30 uur er voor die dag op. Na een 

overnachting en een heerlijk ontbijt in een hotel van van der Valk, meldden 

wij ons s’-morgens om 8 uur weer. Die dag kregen we de opdracht om weer 

in dezelfde wijk als de avond tevoren te surveilleren. Overdag kreeg je pas 

een duidelijk beeld hoe breed de Maas op dat moment was. De Maas was 

ter plaatse ongeveer tussen de 600 – 700 meter breed,(op sommige 

plaatsen meer dan 1 km.) normaal tussen de 90 – 100 meter.  Het waterpeil 

was gestegen tot 46.92 meter boven NAP. Uit nieuwsgierigheid heb ik het 

waterpeil van de Maas op 13 december 2020 te Venlo opgevraagd, deze 

was 14.6 meter boven NAP. Dat hield in dat het waterpeil op 24 december 

1993, 32.3 meter hoger was. Als je nagaat dat de grutte Tsjerke in Ternaard 

30 meter  hoog is dan  heb je idee van de verhoging van de Maas. Ongeveer 

8% (18.000 ha) van de oppervlakte van de provincie Limburg stond onder 

water. Ook enkele Brabantse gemeenten aan de Maas kampten met 

wateroverlast. Ongeveer 12.000 mensen werden geëvacueerd. De totale 

schade bedroeg 254 miljoen gulden. Al snel werden we ingezet om mensen 

te gaan evacueren die alsnog besloten om naar een andere plaats te gaan 

omdat in veel van die woningen het gas en de elektriciteit afgesloten werd 

en ook omdat de riolering niet meer werkte. Zo kwamen we bij een 

restaurant waar een medewerkster naar huis wilde. Zij werkte in Venlo en 

woonde aan de overkant, Blerick, maar omdat het openbaar vervoer daar 

volledig was uitgevallen besloten wij om haar over te zetten. Dit leverde 

verbaasde gezichten op omdat wij de Maas over durfden te steken nu hij 

zo breed was. Hen toen verteld dat de Noordzee boven de 

Waddeneilanden iets breder was en dat wij echt geen risico’s namen. Het 

was goed uitkijken want de meest vreemde voorwerpen dreven voorbij, 

kippenrennen, vouwwagens, boomstammen e.d. Wij hielden het 

mobilofoonverkeer scherp in de gaten en hoorden toen dat de meldkamer 

van Venlo een andere snelle motorboot opriep met de mededeling dat er 

een caravan dreef en of zij daar wat aan konden doen. De collega’s daar 

aan boord kwamen rap met het antwoord dat er op hun boot geen 

trekhaak zat. De centralist, niet water gerelateerd, reageerde hierop door 

aan te geven dat hij dan wel een andere boot zou oproepen. Is niet gebeurd 

maar we konden zo nu en dan via de mobilofoon wel het gelach horen. 

 



Na de persoon overgezet te hebben gingen we weer naar Venlo. Op zich 

leuk om tussen de verkeerslichten en parkeermeters door te varen. 

Konden de parkeermeters ook gebruiken om de boot af te meren in 

afwachting van een oproep. Die duurde niet lang want een poelier vroeg 

de assistentie van de politie in om zijn “vleesvoorraad” veilig te stellen, 

door het hoge water in zijn pand waren de vries-, en koelcellen uitgevallen. 

In 3 vaarten kon de gehele voorraad overgebracht worden naar een klaar 

staande vrachtauto. Tegen half elf werden we verzocht om naar een 

flatgebouw te gaan om daar onder anderen een hartpatiënt met zijn vrouw 

op te halen en naar een vrachtauto van het leger te brengen. Evacués 

werden op de rug cq schouder meegenomen zodat die droog en wel naar  

gereedstaande voertuigen gebracht konden worden. Personen die wat 

zwaarder uitgevallen waren werden, met een door onze armen gemaakt 

zitje, meegenomen. Dankzij door de overlevingspakken die wij aan hadden 

bleven wij droog en warm en dat konden helaas niet veel collega’s zeggen. 

We moesten op sommige plaatsen tot even boven het middel door het 

water waadden. In sommige woningen stond het water soms tot aan de 

deurkruk en wanneer je bij een dergelijke woning moest zijn dan was het 

extra oppassen geblazen omdat vaak achter de voordeur de watermeter 

zat en dat het luik daarboven van zijn plaats was gedreven. Wat inhield dat 

je dan plotseling geen vaste grond meer onder je voeten had en ging 

drijven in het halletje. Zo kregen we tegen de avond het verzoek om 

nogmaals naar een woning te gaan omdat de vrouw des huizes alsnog 

besloten had om geëvacueerd te  willen worden. Toen we bij de 

desbetreffende woning kwamen moesten we nog eens drie kwartier 

wachten voor de vrouw des huizes ten tonele verscheen. Het leek qua 

kleding en make up wel of  zij een van de genomineerden van een Oscar 

filmprijs was. Ze wilde namelijk goed op het Kerstdiner voor de dag komen. 

Omstreeks 8 uur s’-avonds zat onze dienst er op en gingen we naar het 

hotel om ons op te frissen en te eten. Daar het Kerstnacht was besloten wij 

om naar de plaatselijke Kerstnachtmis te gaan. Wij ervoeren deze 

kerkdienst als zeer bijzonder omdat ondanks de ellende buiten er in de 

kerken stil werd gestaan bij de viering van de geboorte Jezus. We gingen er 

van uit dat wij 1e Kerstdag weer aan de bak moesten, maar tijdens het 

ontbijt, om een uur of 9 kwam een chef naar ons toe en vertelde ons dat 

wij naar huis konden gaan om de Kerst thuis te vieren. Snel onze spullen 



gepakt en op naar huis. Onderweg moesten wij een collega bij zijn familie 

in Leerdam afzetten. Zodra we weer op de grote weg reden begon ik een 

kleine rekensom te maken over hoelang de reis nog zou duren voor ik thuis 

zou zijn. Als het voor 15:00 uur zou zijn dan kon ik nog aanwezig zijn om de 

“Kinder-kerkdienst” bij te wonen. De andere collega bij mij in de auto 

moest afgezet worden in Marrum. Gelukkig zat ik zelf achter het stuur en 

overschreed zo nu en dan de toegestane snelheid. Was op tijd thuis, snel 

omkleden en op naar de “kinderdienst”.  Sorry beste mensen van toen, ik 

heb de hele dienst niet meegekregen, want goed en wel in de kerk sloeg 

de slaap toe en was ik mij snel van geen kwaad bewust. Mijn vrouw, Anke, 

des te meer. Volgens haar heb ik die dienst heel wat bomen doorgezaagd. 

 

Wens ik u en degenen die u dierbaar zijn een voorspoedig en gezond 2021 

toe. Grt. Eelco Duurken  

 

 

MAAK RUIMTE VOOR DE VRIJWILLIGE ZOUTSTROOIERS 

Een aantal jaren geleden is 

op initiatief van de PKN 

gemeente een groep 

vrijwilligers actief 

geworden welke zich bezig 

houden met gladheids-

bestrijding in ons dorp. 

Vanuit de diaconie werd er 

geld beschikbaar gesteld 

om een zoutstrooier aan te kopen. De groep zorgt zelf voor de 

beschikbaarheid van tractoren waar de zoutstrooier aan gekoppeld wordt. 

De gemeente Noardeast-Fryslân stelt het benodigde zout beschikbaar. 

Er wordt de komende dagen weer winter verwacht en dan is het mooi dat 

alle straten in het dorp worden gestrooid. Maar vaak lukt dat niet omdat 

er geparkeerde auto’s in de weg staan. En dan kan de tractor met strooier 

er niet of moeilijk langs. Daarom een verzoek van de strooiers om de 

straten zoveel mogelijk vrij te houden. 



ONDERNEMER AAN HET WOORD – VAN WJUK NAAR MEDWERT 

Na 30 jaar met plezier in Ternaard gewoond te hebben, hebben wij de stap 

gezet om naar Holwerd te verhuizen in 2016. 

Omdat mijn man Johannes meer ruimte nodig had voor zijn 

schoonmaakbedrijf (Kingma’s schoonmaak) en omdat de Pasana groep 

(Spiker) waar ik werkte in deze periode failliet ging.  

Na vele huizen en 

boerderijen bekeken te 

hebben vonden we deze 

prachtige boerderij, waarin 

wij wel mogelijkheden 

zagen om hier iets te 

beginnen, Logeerderij 

Groote Medwert. 

Deze boerderij is gebouwd 

in 1838.  Groote Medwerd 

vind je even buiten 

Holwerd op steenworp afstand van lands grootste natuurgebied de 

Waddenzee. 

 

De verbouwde boerderij biedt een mooie ruimte in de Molkekeamer voor 

2 personen. Ook is er een appartement voor 6 personen ‘t Skourrehûs. 

Deze ruimte is geschikt voor mindervaliden. Deze ruimte beschikt over 3 

bad- en slaapkamers. Elk appartement heeft zijn eigen ingang en terras.   

De eerste 2 jaren hebben wij alleen de appartementen verhuurd. Toen mijn 

werk ophield in Spiker, omdat die ging sluiten hebben wij een minicamping 

gemaakt met 5 luxe ingerichte safaritenten.  

Na een seizoen van hard werken, klussen, opruimen, inrichten, inkopen, 

poetsen enz. enz. was eindelijk alles gereed om te openen. Er staan hier nu 

5 luxe ingerichte safaritenten achter de boerderij.  

Hier op de camping heb je het gevoel van kamperen, profiteer je van de 

faciliteiten en het buitenleven van de camping en slaap je toch comfortabel 

en knus in een echte tent. Het gemak is dat de tent al klaar staat met echte 



bedden, keukenblok en zithoek  voor binnen en buiten. Je hoeft alleen nog 

maar kleding en eten mee te nemen. 

Omdat Leeuwarden de culturele hoofdstad werd, werd het eerste jaar een 

groot succes. Begin dit jaar 

dankzij de corona ging het 

wat minder. Maar toen de 

campinggebouwen weer 

open mochten liep het 

storm. De tenten werden dit 

jaar veelal bezocht door 

Nederlanders die de rust en 

de ruimte opzochten.  

Achter in de schuur hebben 

wij 2 toiletten en 2 douches gebouwd met een wasruimte. Ook is er een 

recreatieruimte met tv en wifi. Buiten is er een kleine speelruimte voor 

kinderen met een schommel, trampoline, zandbak e.d. 

 

Dit is de ideale locatie voor de 

rust zoekend, natuur- en 

cultuur minnende mens om 

zich te onthaasten. Nu de 

plannen voor het project 

‘Holwerd aan Zee’ steeds meer 

vorm krijgt is dit een unieke 

locatie.  

Ik hoop dat jullie hierdoor een 

kijkje hebben gekregen hoe het 

reilt en zeilt op Logeerderij 

“Groote Medwert” en wie weet tot ziens.  

 

Met vriendelijke groet, 

Johannes en Greta Kingma  

 

 

 

 



EEN CADEAU VOOR IEDEREEN 

De kerstdagen in Ternaard 

begonnen op kerstavond 24 

december. Een muzikale dienst 

met blokfluit, piano orgel en koor 

en solo zang. En met een cadeautje 

voor iedereen.  Een dienst anders 

dan anders maar zeker niet minder mooi en perfect te volgen via 

kerkomroep.nl 

 De dienst werd muzikaal gestart met ‘Stille Nacht, Heilige Nacht’ Een 

mooie opbouw van Blaasmuziek door Onno en Baukje Bouma, Petra 

Hiemstra op blokfluit Johan Boeijenga op piano en orgel en zang van het 

koor en solozang van Yvonne Veenstra een waar crescendo en lust voor het 

oor en oog in de prachtig versierde en verlichte Grutte Tsjerke. Aan de hand 

van de binnengebrachte cadeautjes; een hart, de avondmaalsbeker en een 

duif overdacht dominee Hilde 

Graafland de geboorte van Jezus. 

De geboorte is als een cadeau, 

niet voor een persoon zoals bij 

een verjaardag, Nee Hij was 

geboren voor iedereen! Tijdens 

de dienst was er muziek van 

Yvonne Veenstra met ‘Be Born in 

me’ en ‘Messiah’.  

De dienst was verder muzikaal 

begeleid door koorzang, blokfluit, 

orgel en piano. Een dienst anders 

dan anders, geen mensen 

aanwezig, geen samenzang maar 

wel een warm gevoel en zeker niet 

minder mooi en perfect te volgen 

via kerkomroep.nl/ternaard dit 

kan ook na afloop terug worden 

bekeken. Foto en tekst; B.S. Schoorstra 



VROLIJKE BLAASMUZIEK IN DE VROEGE OCHTEND 

Kerstmorgen klonk normaal gesproken vrolijke zang en muzikale klanken 

over Ternaard maar door de corona pandemie kon dat dit jaar helaas niet 

doorgaan. Maar de inwoners van Ternaard konden in de vroege ochtend 

tocht wakker worden met blaasmuziek.  

Tiny van der Veen en Onno 

Bouma trokken de stoute 

schoenen aan om met 

Trombone en cornet een tocht 

door het dorp te maken om op 

verschillende punten in het 

dorp mensen moed toe te 

blazen. Zo ontwaakte 

Ternaard, waar hier en daar 

een deur of raam open ging.  

Speciale aandacht was er voor alleenstaanden en bedroefden, ook de 

bewoners van Albertus Nautastrijtte werden verblijd met muziek in uit de 

aangrenzende hofjes.              Foto en tekst; B.S. Schoorstra 

 

LICHTJES OP DE 

OORLOGSGRAVEN 

De 4 en 5 mei comité Ternaard plaatse 

op kerstavond lichtjes op de 

oorlogsgraven op de algemene 

begraafplaats in Ternaard. Daarnaast 

werden er lichtjes ontstoken bij de graf van Albertus Nauta, Albertus werd 

gefusilleerd bij Woeste Hoeve onder Appeldoorn. Dit vanwege zijn grote 

rol in het verzet. Ook bij het monument ter herinnering aan de omgekomen 

slachtoffers in voorheen West Dongeradeel ten tijde van de Tweede 

Wereld oorlog werden lichtjes ontstoken. Het ontsteken van lichtjes op 

oorlogsgraven werd op meer dan 300 plaatsen in Nederland gedaan. Veel 

plaatsen waren afgehaakt vanwege de geldende corona maatregelen. 



EEN ENGEL MET EEN BOODSCHAP 

De kerststal tegenover de Spar stond er dit jaar weer mooi bij samen met 

dorpsbelang Ternaard en de activiteitencommissie van de PKN gemeente 

Ternaard is de kerststal de eerste zaterdag na 5 december weer 

opgebouwd. Velen liepen er overdag en de avonduren langsom het 

tafereel te 

aanschouwen of 

een momentje 

stil te staan en 

kijken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit jaar stond er ook een klein kastje bij. Een kastje met een bordje: 

‘Een engel met een boodschap’. Voor jou of voor iemand anders die wat 

extra licht, troost en aandacht kan gebruiken’.  

In dat kastje lagen kleine engeltjes met een kaartje eraan. Je kon er één 

pakken en meenemen. Voor jezelf, als je verdrietig was, eenzaam of stil 

vanbinnen. Of voor iemand die 

jij kon, voor wie zo’n engeltje op 

dit moment heel belangrijk kon 

zijn. 

De Engeltjes zijn naar horen en 

zeggen op goede plekken 

terecht gekomen, En zal daar 

met haar boodschap iemand 

helpen en verwarmen!   

 



CARBIDSCHIETEN OP OUDJAARSDAG 

In verschillende dorpen van Noardeast-Fryslân werd er op oudejaarsdag 

carbid geschoten, met deze al oude traditie werd afscheid genomen van 

2020. Er werd naar hartenlust geschoten in de verschillende dorpen, mede 

door het droge weer een groot succes op de schietlocaties. Dit natuurlijk 

met de inachtneming van de corona regels  

In de nacht naar 31 december werden veel inwoners al vroeg wakker 

gemaakt met door dorpen trekkende ploegjes die op verschillende plekken 

al schoten lieten. Ook werd er van dorp naar dorp gereden door 

crossauto’s auto met lekke uitlaten op aanhangers geplaatste brullende V8 

motoren of luchtalarmen. Op deze lawaaiige manieren werden de 

inwoners herinnerd aan oudjaarsdag.  

 

Ternaard kon op een 

vijftal plekken kennis-

maken met het 

schieten van carbid. Op 

’t Skoar werd er door 

een vriendenploeg 

geschoten met twee 

lanceer inrichting 

waarop 12 bussen 

waren gemonteerd. 

Ook werd er met een 

carrousel geschoten. Dit gaf een echt vuursalvo als gevolg. Op De Kooiwei 

en de Lytse wei werd er door enkele jongeren geschoten. Verder werd er 

nog op enkele ander privé terreinen geschoten.             

 
Foto en tekst; B.S. Schoorstra 

 

 

 

 

 



 

 

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 Hendrik Talsma   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 


