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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 20 maart 2022, de volgende krant 
verschijnt eind maart 2022. Verschijndata 2022: maart, juni, september en 
december. 
 
Advertentiekosten 2022 
4 uitgaven: € 60,00 (halve pag.) € 120,00 (hele pag.)  
Losse advertentie 2022: € 20,00 (halve pag.) € 35,00 (hele pag.) 
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VAN DE REDACTIE 

Wat een leuke reacties mocht de redactie van 
dorpsbelangen Ternaard ontvangen op de letters-
zoektocht; ‘Ondanks de kou was het een 'warme' 
tocht’, 1e Kerstdag, ijskoud, warme kleren aan, 
Kerstmuts op, handschoenen aan, zaklamp mee, 
mooie lichtjes onderweg, samen met kleindochter Imara gelopen, zo leuk! 
Ook het gevonden Gelukspoppetjes dat in een boom hing maakte het tot 
een leuke tocht! Bedankt! ‘Wat een leuke speurtocht hebben jullie 
uitgezet, een erg leuke bezigheid voor de kinderen in deze extra lange 
kerstvakantie. Alle letters vinden was een leuke uitdaging, en vervolgens 
mocht heit puzzelen om een zin te maken.’ En ‘Wat hawwe wy fannemiddei 
genoaten. Prachtich waar derby, en een tocht fan 4 kilometer. Her en der 
in stikje wer werom, want dan koene wy iets net fine. Mar it is slagge. Tige 
tank. Alle inzendingen waren goed ‘LAAT HET LICHT SCHIJNEN’ er is een 
lekkernijenpakket verloot en dit pakket gaat naar; de Ternaarder 
tekkenhaaksters.        Veel leesplezier gewenst! Groeten, Wietske en Alicia  
 

VAN DE VOORZITTER (A.I.) 

Allereerst wens ik jullie allemaal een heel gezond en gelukkig Nieuwjaar 
toe. We kunnen terugkijken op een fijne jaarwisseling hier in het dorp. De 
carbidploegen konden gelukkig een vergunning krijgen en zo een goede 
traditie voortzetten. Machtig mooi! De brandweer is even ter plaatse 
geweest voor een brandje bij de NAM-locatie en ze konden rustig hun werk 
doen. Daar kunnen we met elkaar blij mee zijn. Dorpsbelangen ontving wel 
reacties over vernielingen en rotzooi rondom het sportveld. Dat is gemeld 
bij de gemeente. Het is belangrijk dat we samen de zaken netjes houden 
en elkaar en onze jeugd daarop aan kunnen spreken. Vanaf 2020 draaide 
ik mee in het bestuur van Dorpsbelangen en afgelopen voorjaar heb ik het 
voorzitterschap overgenomen van Hendrik Talsma. Dit is prachtig mooi 
werk. Als voorzitter van Dorpsbelangen hoef je je in Ternaard niet te 
vervelen. Met het dossier gaswinning als hoogtepunt van de acties was het 
jaar 2021 voor mij een jaar om niet snel te vergeten. Het jaar 2021 heeft 



mij ook op andere wegen gebracht. Een aantal van jullie weet dat ik eerder 
politiek actief was in de gemeenteraad en juist door het werk van 
Dorpsbelangen kreeg ik zin om dat weer op te pakken. Ik heb mij kandidaat 
gesteld voor de gemeenteraadverkiezingen van maart 2022 voor het CDA. 
Dat betekent dat ik het voorzitterschap moet gaan overdragen. Dat vind ik 
jammer, want het is echt heel mooi en dankbaar werk. Als bestuur moeten 
we ons nog buigen over de vraag wie er straks voorzitter wordt. Via deze 
weg bedank ik jullie voor het vertrouwen en ik hoop dat het ons als 
vereniging Dorpsbelangen Ternaard lukt om snel alle vacatures in te vullen.  
 
Een hartelijke groet,                  Geertje Schoorstra-Boeijenga, voorzitter a.i. 
 
NIEUWS VAN DORPSBELANGEN 

De afgelopen periode is er veel gebeurd. De gemeente en Thús Wonen zijn 
langs geweest voor de dorpsschouw en we hebben een rondleiding gehad 
in Spiker door Klaas Hoekstra van eigenaar Kloosterveste B.V. Daarover 
lees je hieronder meer. Als bestuur en oud-bestuursleden hebben we 
eindelijk kunnen genieten van een etentje bij Kota Radja in Dokkum. Verder 
informeren wij je over de lopende projecten zoals Camera Batavia op ’t 
Skoar en de gaswinning. En natuurlijk de bekendmaking van de winnaars 
van de lichtjesactie en de puzzeltocht.  
Website Onze website www.ternaard.nu is sterk verouderd. Daarom gaat 
een werkgroep zich nu bezighouden om de website te moderniseren. 
Dorpsschouw Op 30 november hebben wij de gemeente en 
woningcorporatie Thús Wonen rondgeleid door het dorp. De onderwerpen 
waren: 
• Parkeren op ’t Skoar en de plaatsing van Camera Batavia; 
• Gebruik parallelweg Nesserwei tussen Ternaard en afslag Wierum door 

groot verkeer en gebrek aan uitwijkmogelijkheden voor fietsers e.d.; 
• Speelvoorzieningen en mogelijke verplaatsing ervan; 
• Opknappen grasveld op de Hoeke bij kruising Holwerterdyk, 

Aldbuorren; 
• Verkeerssituatie Stasjonswei/Hantumerwei; 
• Onderhoudsstaat oorlogsmonument Groedse 



• Nieuwbouw Van Sytzamastrjitte en renovatiewoningen Slotstrjitte door 
Thús Wonen. Thús Wonen gaf aan dat de plannen over nieuwbouw en 
renovatie nog niet klaar zijn en dat dit zeker een aantal jaren zal duren. 
Volgen Thús Wonen kunnen ze op dit moment alle huurvragen goed aan 
en is de noodzaak voor extra woningen er (nog) niet. Dit heeft te maken 
met het doelgroepenbeleid dat Thús Wonen moet voeren. 
Huurwoningen voor doelgroepen die niet binnen het beleid voor sociale 
woningbouw vallen, worden niet door Thús Wonen gefaciliteerd. 
Verder heeft de gemeente alle bovenstaande punten bekeken en 
hierover wordt begin 2022 reactie gegeven. Het is de bedoeling dat er 
eens per drie jaar dorpsschouwen worden gedaan. Zaken die eerder 
spelen kunnen we direct doorgeven aan de dorpencoördinator. Dat 
betekent ook dat u problemen of aandachtspunten altijd aan 
dorpsbelangen door kunt geven.   

Spiker Misschien heeft u het al gelezen op de website ternaard.nu dat de 
eigenaar Kloosterveste B.V. actief aan de slag is met Spiker. Op 8 december 
heeft Dorpsbelangen een rondleiding gehad in Spiker. We hebben de 
opgeknapte studio’s in de westvleugel gezien en dit ziet er netjes uit. 
Kloosterveste B.V. wil Spiker verbouwen voor huurappartementen voor 
senioren, starters en alleenwonenden. Ook vertelde Klaas Hoekstra dat er 
een beheerder komt en dat de recreatiezaal de bijeenkomstfunctie zal 
houden. Dit vinden wij een goede ontwikkeling die ons dorp kansen biedt. 
Hier willen we als Dorpsbelangen mee aan de slag. Dit kan samengaan met 
de plannen voor de nieuwe dorpsvisie.  
Camera Batavia In december hebben we een online enquête gehouden 
over de plannen voor Camera Batavia op de dijk bij ’t Skoar. De resultaten 
zijn nog niet bekend. Dat komt omdat we de respons handmatig moeten 
bekijken om dubbele stemmers te filteren. In 2017 had Dorpsbelangen zich 
al positief geuit over het plan. Dat is al een tijd geleden en daarom is het 
goed om nog eens kritisch naar het plan te kijken. De vragen die 
Dorpsbelangen stelt zijn of het plan past in de plannen voor de 
dijkversterkingsoperatie en of er voldoende parkeergelegenheid is. De 
uitslag van de enquête is daarbij belangrijk en u hoort hierover binnenkort 
meer.  
Gaswinning Ternaard De Waddenvereniging had de vlag al uitgehangen na 
de bekendmaking van het regeerakkoord in december. Hierin stond dat de 



lopende procedure rond gaswinning Ternaard zal worden afgerond. Wij 
weten op dit moment niet wat dat betekent en of dit inderdaad het 
gehoopte afstel van de gaswinning is. Alle voorbereidingen over het 
ontzorgingsspoor en de investeringsagenda gaan daarom gewoon door. 
Wij hangen de vlag nog niet uit. Wij blijven alert en doen mee met alle 
besprekingen over het ontzorgingsspoor en de investeringsagenda. Voor 
de investeringsagenda is eerder de gebiedscommissie aangesteld. Op 17 
januari aanstaande om 19.30 uur is er een onlinepresentatie over de 
voorstellen en adviezen van de gebiedscommissie. Dit is live te volgen via 
RTV-NOF op tv-kanaal 20 bij Kabelnoord. Of ga kort voor 19.30 uur naar 
www.rtvnof.nl/spelregelsgebiedscommissie of via de RTV NOF 
Facebookpagina. Deze bijeenkomst is voor iedereen en geeft belangrijke 
informatie over de spelregels bij de besteding van de € 60 miljoen. Wij 
verwijzen je voor meer informatie naar de Nieuwsbrief Omgevingsproces 
Ternaard van december 2021, nummer 7. Deze is te vinden op 
www.noardeast-fryslan.nl/omgevingsproces-ternaard onder het kopje 
Nieuwsbrieven. 
Versterking bestuur Het bestuur is op zoek naar versterking. Wij zoeken in 
ieder geval een nieuwe penningmeester. Heb je belangstelling, laat het ons 
dan weten. Een vereniging van Dorpsbelangen is belangrijk. Het is nodig 
om aandacht te vragen bij de gemeente om zaken als verkeersveiligheid en 
onderhoud van voorzieningen aan te kaarten. Het is ook belangrijk om een 
vuist te maken bij zaken als gaswinning, dijkversterking of ontwikkeling van 
Spiker. Om dit te kunnen blijven doen, hebben we mensen nodig die in het 
bestuur mee willen doen.  
Jaarvergadering 11 maart 2022 De plannen voor de jaarvergadering op 11 
maart 2022 zijn onzeker. We hopen natuurlijk bij elkaar te kunnen komen 
in het dorpshuis en we zullen ons best doen om dit te regelen volgens de 
dan geldende maatregelen.  
Lichtjeswedstrijd ‘Ternaard in het licht’ Dorpsbelangen organiseerde de 
lichtjesactie om Ternaard te laten schijnen. Deze keer was er een leuke 
puzzeltocht om zo langs de versierde huizen te lopen. Uit alle deelnemers 
is een winnaar geloot en dat zijn de Ternaarder tekkenhaaksters. De 
winnaar voor de mooiste verlichting is dit jaar Bote Sape Schoorstra. Van 
harte gefeliciteerd en de prijs komt naar jullie toe!  
Een hartelijke groet namens Dorpsbelangen Ternaard 



PJUTTEOPVANG ‘IT BOARTERSPLAK’ 

Tomke foarlês wike Yn de wike fan 26 sept o/m 1 okt 
bin Anneke v.d. Schaaf en Ykje de Vries by ús west om foar te lêzen ut it 
nije tomke boekje. Alle bern ha in tomke boekje mei nei hûs krigen.  
 

HERFST Na de herfstvakantie zijn we begonnen 
met het thema herfst. De thema tafel was weer in 
mooie herfstsferen en ook de ‘watertafel zat vol 
met eikels en kastanjes. We hebben o.a. een boom 
met blaadjes gestempeld met een duplo blokje. 
We lezen het verhaal Ik hoef geen herfst. Dat 
verhaal gaat over de kinderen Prinsje en Prinsesje. 
Zij gaan buiten op zoek naar de herfst, maar 
kunnen die niet vinden. Wel ontdekken ze 
vallende bladeren om in te spelen. Zonder dat ze 

het wisten, hadden Prins en Prinsesje de herfst al gevonden. Tot slot zijn 
we met z’n allen 26 en 27 oktober naar het bos in Driesum geweest. Alle 
kinderen kregen een zoekkaart mee. Hier stonden allemaal opdrachtjes op 
die ze samen met heit of mem konden doen. Zoals; horen van een vogel, 
voelen van mos, zoeken van een paddenstoel of lopen over een 
boomstronk. Ook hebben we de hertjes gevoerd met een stukje brood. Een 
geslaagde ochtend! 
 
Sint Maarten De lampion hebben we dit jaar 
mooi verwerkt in het thema herfst. Een egel met 
kastanjes en blaadjes, plastificeren (wat erg 
interessant was) en een lampje erin en natuurlijk 
even ‘proefdraaien’ met juf. Spannend!! 
 
SFBO-kenniscentrum meartaligens 
Op 10 november is Anneke Waslander by ús 
west. Sy kaam te sjen as wy ús noch wol goed oan it twatalige belied 
holden; hersertifesearing dus. Sy wie dik tefreden en binne goedkeurt... 



Lokwinske mei it beheljen fan de wersertifisearring. Op it Boartersplak is 
te fernimmen dat de twataligens in stevige boaiem hat en der mei in 
protte nocht en op in linige en natuerlike wize oan wurke wurdt. Hert foar 
it Frysk is dúdlik te fernimmen. Kompliminten! Tige tank foar de ûntfangst 
en in protte sukses tawinske foar de takomst! Anneke 
 
Sinteklaas No binne wy dwaande mei 
it tema Sinterklaas. In spannende tiid. 
Wy ha al wat wurkjes makke en de 
pjutteseal is oanpast oan it tema. Op 
woansdei 1 en tongersdei 2 desimber 
ha wy Sinteklaas syn jierdei fiert. Wy 
ha hearlike pipernuten bakt. De bern 
ha oer de bank kadootsjes yn de 
skoarstien goait, en de sek beplakt 
mei kadootsjes. Nei it iten ferklaaide juf Nynke har om as Sinteklaas. De 
bern ha moai songen foar Sinternynke. En as traktaasje krigen alle pjutten 
in moai kadootsje mei nei hûs. 
 

Kerst De peuters hebben dennenappels beschilderd voor 
in de kerstboom. Om de beurt hebben ze die opgehangen 
in de boom. En dat staat prachtig. Gelukkig konden de 
peuters tijdens de lockdown wel naar de speelzaal. Op de 
laatste ochtend voor de kerstvakantie hebben we kerst 
gevierd. De tafel mooi versierd met zelfgemaakte 
kerststukjes. Gezellig om de kerstboom samen versjes 
zingen. En natuurlijk wat lekkers eten en drinken.  

 
Voor wie graag eens wil komen kijken bij ons op de peuterspeelzaal of 
informatie wil vragen jullie zijn/je bent van harte welkom. 
Groeten; Nynke, Annette, Hanny, Fokje en Lettie 
 
 
 
 
 
 



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 
 
 
 
 
 
 
INTEGRALE YOGA VRIJDAGOCHTEND 09.00-10.15 UUR 

Wekelijks zijn er op de vrijdagochtend (m.u.v. de lockdowns) yogalessen bij 
BenThuis in Ternaard. In een kleine setting (max 8 personen) verzorgt 
yogadocente Alline van der Meulen yogalessen.  
 
De Integrale Yoga is toegankelijk voor iedereen, je hoeft niet (persé) lenig 
te zijn om mee te doen. De lessen bestaan uit rustige houdingen, 
ademhalingsoefeningen en meditatie. Ontspanning en bewustwording 
staat centraal in deze yogavorm. 
 
Alline geeft zowel stoelyoga als reguliere yoga op verschillende plekken in 
Friesland, waaronder Hallum, Oude Bildtzijl, Oudwoude en Leeuwarden.  
Je bent van harte welkom voor een kennismakingsles. Je kunt je daarvoor 
opgeven via: aan@allinevandermeulen.nl of 06-18 45 95 78. 
Meer informatie vind je op www.allinevandermeulen.nl 
 



JAARVERSLAG 2021 GROENE HART TERNAARD 

RECREATIEWONINGEN – CAMPING - KAATSVELD 
ONTMOETINGSCENTRUM - JEU DE BOULES BANEN 
WADLOOPACCOMMODATIE        Riedhússtrjitte 37, 9145 SG  TERNAARD 
  
Het vakantieseizoen is al lang afgelopen en kunnen we het reilen en zeilen 
van Het Groene Hart onder de loep nemen. Eigenlijk is er heel weinig te 
vermelden, net als vorig jaar. Covid-19 sloeg soms meedogenloos om zich 
heen en dat leverde de nodige beperkingen op in ons dagelijks leven, ook 
van Het Groene Hart. 
We hadden, net als iedereen, gehoopt dat de Coronatijd voorbij zou zijn, 
maar niets is minder waar 
gebleken. Het gaat maar 
door en ook in Ternaard 
werden en worden inwoners 
met het Coronavirus besmet 
en dat zal voorlopig ook niet 
veranderen (helaas). 
Gelukkig hebben we onze 
eigen huisjes (27, 31 en 35) 
voor langere periode 
verhuurd en dat is in deze tijd wel heel belangrijk, want dan draaien we 
niet zelf voor de vaste lasten op. Ook huisje 29 (eigenaar Van Sinderen) 
wordt regelmatig verhuurd. Van de kantine werd ook (te) weinig gebruik 
gemaakt en dat betekent voor ons een flinke aderlating. En 1½ meter is een 
moeilijke afstand om te houden. Later kwam daar de QR-code bij of een 
bewijs dat je Corona had gehad of kort tevoren negatief was getest. En 
door al deze perikelen werd er ook niet zo vaak gekaatst als we gewend 
waren. Slechts een handjevol wedstrijden ging door. Alleen de “Ketsers” 
gingen op een gegeven moment er weer volop tegenaan. Wel met de 
nodige voorzichtigheid. 
De camping was redelijk goed bezet. De gasten zijn over het algemeen zeer 
tevreden over onze accommodatie. In de kleedgelegenheid voor de dames 
moest de vloer gedeeltelijk worden vervangen en alle douches gebruiken 



nu dezelfde (nieuwe) geiser voor de warmwatervoorziening. Een hele 
vooruitgang. Helaas worden de afvalcontainers niet altijd op de juiste wijze 

gevuld, ook al staat er duidelijk op, wat erin kan. We wijten dit zeker niet 
alleen aan de campinggasten en de bewoners van de huisjes. We krijgen 
soms het idee, dat ook andere bewoners van de Riedhússtrjitte de weg 
naar de containers kunnen vinden. Zij hebben hun eigen afvalcontainers. 
Bewoners van onze huisjes mogen geen eigen containers gebruiken. Al met 
al toch een beetje een verloren jaar. We hadden het graag anders gezien, 
maar helaas mocht dat niet zo zijn. Naast de wandelroutes die straks 
gelopen kunnen worden in het dorp, hebben wij ook routes uitgezet buiten 
Ternaard: een wandel-, een fiets- en een autoroute voor als je eens wat 
meer van de omgeving wilt zien. Deze zijn bij HGH te verkrijgen, iets dat 
ook via de mail kan worden aangevraagd: secretaris@hetgroene-hart.nl  
 
Tenslotte wil het bestuur Sjoukje Ferwerda bedanken voor alle tijd en 
moeite die zij in Het Groene Hart-gebeuren heeft gestoken al die jaren. 
Eerst samen met Syb, haar man, en na zijn overlijden, alleen. Maar meestal 
ook samen met een aantal jonge dames, die haar hielpen. Sjoukje verlaat 
ons m.i.v. 1 januari 2022. We hopen spoedig een opvolger te kunnen 
benoemen. Diens taak zal een beetje omvangrijker zijn, want hij/zij zal ook 
de camping erbij moeten gaan beheren. 
Sjoukje, tige tank foar dyn geweldige ynset foar It Griene Hert fan 
Ternaard. Súkses mei de oare taken dy’tsto op dy nommen hast.  
 
Alle vrijwilligers, jong en oud: Bedankt voor jullie onmisbare inzet, ook in 

Coranatijd!                                                                       Oane Talsma, secr.  



Van de dorpsbibliotheek  
Donderdagavond  18.45-19.45 uur 
Vrijdagmiddag  15.45-16.45 uur 
 

Jenny Colgan ‘Café zon & zee deel 1 van de serie Café zon & zee 
Eindeloze, lege stranden, prachtige natuur, waarom zou je zo’n 
plek verlaten? Flora McKenzie weet zeker dat het goed was om 
het kleine Schotse eiland waar ze is opgegroeid te verruilen voor 
de anonimiteit van de grote stad. Maar als ze voor haar werk 
ineens terug moet naar huis, staat ze weer oog in oog met haar 
luidruchtige familie, en met haar verleden. Met behulp van een 
kookschrift van haar overleden moeder ontdekt Flora haar liefde 
voor koken en ze opent een pop-uprestaurant in een stoffig roze 

pandje aan de haven. Nu alleen nog bedenken waar haar toekomst eigenlijk ligt… 
Deel 2 ‘Het eindeloze strand’ en deel 3 ‘het wintereiland’ ook binnenkort 
in de bibliotheek! 
 
Linwood, Barclay ‘Dichtbij huis’ Promise Falls is niet de soort 
buurt waar een gezin thuis wordt doodgeschoten. Maar dat is 
precies wat er met de Langleys gebeurt op een warme 
zomeravond. Niemand is geschokter dan de directe buren, Jim en 
Ellen Cutter. Ze zagen elkaar af en toe bij een barbecue, en hun 
zoon Derek was bevriend met Adam, de zoon van de Langleys. 
Maar hoe goed kenden ze elkaar eigenlijk? (Thriller) 
 

Underweis is de negende roman alweer van schrijver Rommert 
Tjeerdsma (1943) van Dokkum. Begin jaren zeventig. Wimer 
Wiersma is een jonge vrachtwagenchauffeur, die voor zijn baas het 
hele land door rijdt. Hij wil het liefst voor zichzelf beginnen, maar 
zijn vrouw Thea ziet dat niet zitten. Zij is blij met de zekerheid van 
het vaste inkomen van Wimer. Dan doet zich een onverwachte kans 
voor en Wimer jaagt zijn droom na. Dat blijft niet zonder gevolgen. 
 

Ingang: de achterkant van het Dorpshuis op de Ald Reed 
 
Zomaar weer een greep uit een aantal boeken in de Dorpsbibliotheek. 
Gr. Van de vrijwilligers van de dorpsbibliotheek!            Anneke de Vries 



VROLIJKE KLANKEN TIJDENS SINT MAARTEN 

Donderdagavond ging er 
weer gezang op in het dorp, 
op deze elfde van de elfde 
gingen de kinderen weer bij 
de deuren langs met de Sint-
Maarten liederen. Als dank 
voor het mooie zingen kregen 
de kinderen snoepgoed of 
fruit.  
St. Martinus of Maarten werd 
rond 316 geboren als zoon 
van Romeinse ouders. Op jonge leeftijd werd hij soldaat. Bij een stadspoort 
van Amiens ontmoette hij een bedelaar, aan wie hij de helft van zijn mantel 
gaf. Omdat de helft van de mantel eigendom was van Rome kon hij slechts 
zijn eigen helft weggeven. Volgens een legende was deze bedelaar een 
verschijning van Jezus, of stond de bedelaar symbool voor Christus die Zelf 
zei: "Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed." (Zie Mattheüs 25:36). Martinus 
(Maarten) liet zich bekeren en verliet het leger. In 371 werd Maarten door 

de bevolking van Tours gekozen 
tot bisschop. Als bisschop zette hij 
zich in voor de verdere 
verspreiding van het 
Christendom.  
Tegenwoordig komen kinderen 
langs de deuren, compleet met 
lampion en snoepzak, na het 
zingen van de Sint-Maarten 
liederen worden ze beloont met 
lekkernij. Hier komt het delen 

zoals in het verhaal weer naar voren.   
Tekst en foto’s: Bote Sape Schoorstra 
 
 



Buurtverenigingen Ternaard 

 
 
 

 
Foto van Oane Talsma 
 

 

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  
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 



TERNAARD EN BURDAARD DELEN DE PUNTEN 

Na een vrij weekend afgelopen week voor Ternaard, had Burdaard de 
inhaalwedstrijd tegen WTOC op het programma die eindigde in een gelijk spel. 
Ook deze zaterdagmiddag speelden Ternaard en Burdaard gelijk 3 – 3 en konden 
beide ploegen leven met die 
uitslag al was het bij 
Ternaard toch even slikken 
als Burdaard in de 92e min 
alsnog op 3 – 3 kwam. 
Trainer Sjoerd van 
Klaarbergen miste deze 
middag nog steeds de 
geblesseerde Remko van der 
Kooi, Diether de Jong, 
Gerwin Wiersma en Andries 
Vlasman. Hij begon op de 
bank met Janco Postma, 
Almer Zijlstra, Teake Jan Keegstra en Ronald Post. Wel kon hij weer beschikken 
over Jan Pieter Prins na één wedstrijd schorsing en Roel Hoekstra weekend weg. 
Onder leiding van scheidsrechter Dictus de Jong uit Boornbergum was het 
Burdaard dat mocht aftrappen om half drie op een troosteloos sportpark “De 
Buorfinne” waar geen supporters aanwezig mochten zijn wegens de corona 
beperkingen. Toch was het Ternaard dat in de 1e minuut al een klein kansje kreeg 
als Johannes Dijkstra op rechts goed doorkwam op snelheid en kon uithalen, maar 
de keeper van Burdaard stopte zijn inzet. Hierna was het Burdaard dat kansen 
kreeg en was het te danken aan keeper Wesley Plooy dat Lars Wouda niet kon 
scoren in de 3e minuut. In de 7e min. opnieuw een grote kans voor Burdaard als 
Hidde Dijkstra vrij kon uithalen maar Wietse Sipma zich voor de uithaal gooide en 
zo Ternaard voor een achterstand behoedde. Zo bleef Burdaard het gevaarlijkst 
en kwam Ternaard niet echt aan voetballen toe de eerste 10 minuten. Maar in de 
13e min. dan toch het eerste gevaar bij Ternaard als Gosse Reinder Kingma 
prachtig de bal diep speelde op Germer van der Weg die alleen door mocht gaan 
en alleen voor de keeper van Burdaard de bal over het doel lobde. In de 17e min. 
opnieuw een grote kans voor Ternaard als Johannes Dijkstra er op volle snelheid 
tussen uit kneep en alleen op de keeper van Burdaard af ging, maar in plaats om 
de bal breed te leggen op de mee opgekomen Germer van der Weg, haalde 
Johannes zelf uit en schoot de bal tegen de Burdaard keeper op. Hier had meer in 



gezeten voor Ternaard. Toch was het Burdaard dat beter en verzorgder speelde 
en in de 23e min ook op een 0 – 1 voorsprong kwam door slecht verdedigen bij 
Ternaard waarna ook nog eens de bal via Jan Pieter Prins de bal in eigen doel 
werkte. Nee, tot nu toe kwam Ternaard niet echt aan goed voetballen toe maar 
mocht het op slag van rust in de 44e min. toch nog op rechts een hoekschop 
nemen die door Jacob van der Veen werd genomen die de bal in één keer het doel 
in zag gaan en zo Ternaard net voor rust op 1 – 1 bracht. 
Na rust geen wijzigingen bij Ternaard dat na de donderspech van trainer van 

Klaarbergen toch 
meer agressie 
moest tonen. En 
gelijk begon het 
veel scherper aan 
de wedstrijd en 
werden nu de duels 
wel gewonnen en 
werd er ook beter 
gevoetbald. Het 

was echter Burdaard dat in de 55e min. het eerst gevaarlijk werd en rand zestien 
meter gebied van Ternaard een vrije trap mocht nemen die laag werd ingeschoten 
waarbij keeper Wesley Plooy nog net met zijn voet redding kon brengen ten koste 
van een hoekschop die echter niets zou op leveren voor Burdaard. Zo mocht 
Ternaard in de 60e min. even over de middellijn op de helft van Burdaard een vrije 
trap nemen die prima werd ingebracht door Roel Hoekstra op het hoofd van 
Gosse Reinder Kingma die de bal tegen de bovenkant lat kopte waarna de 
terugspringende bal hierna ingekopt werd door David de Vries en zo Ternaard op 
2 – 1 bracht. Maar in de 64e min. trok Burdaard de stand alweer gelijk als uit een 
hoekschop voor Burdaard Hidde Dijkstra de bal zo in het Ternaarder doel kon 
tikken en de stand op 2 – 2 bracht waarbij Ternaard niet goed stond te verdedigen. 
Zo golfde het spel op en neer in een aantrekkelijke wedstrijd die alle kanten op 
kon gaan. Want in de 68e min. was het toch weer Ternaard die aan de leiding 
kwam als Jan Pieter Prins met een prachtige actie Gosse Reinder Kingma bediende 
die prima uithaalde en zo Ternaard op een 3 – 2 voorsprong bracht. In de 70e min. 
wisselde trainer van Klaarbergen Germer van der Weg en bracht hij Almer Zijlstra 
voor hem in het veld. Toch bleef Burdaard soms gevaarlijk door komen en moest 
Ternaard zeer alert zijn op de vrije trappen van Burdaard. In de 78e minuut werd 
Jacob van der Veen naar de kant gehaald en kwam Teake Jan Keegstra voor hem 
in het veld. Zo werden het nog spannende laatste 12 minuten voor Ternaard dat 
graag de 3 punten thuis wilde houden en daar mee naar de middenmoot zou 
klimmen. Zo mocht in de 88e min Almer Zijlstra nog een hoekschop nemen op 



rechts die hij prachtig voor bracht en door Gosse Reinder Kingma ineens op zijn 
schoen genomen waarbij helaas de bal net naast het Burdaarder doel verdween. 
Zo gaf Jan Pieter Prins in de 90e minuut nog aan gewisseld te willen worden door 
een lichte blessure maar moet eerst de bal uit het veld zijn. En zo sloeg dan toch 
het noodlot nog toe voor Ternaard als in blessuretijd uit een scrimmage Midas de 
Jong Burdaard nog op 3 – 3 bracht. Gelijk hierna werd Jan Pieter gewisseld en 
kwam Ronald Post nog voor hem in het veld, maar hierna was het ook gelijk 
scheidsrechter de Jong die voor het einde floot en toch Ternaard met een kater 
achter liet. Gezien de hele wedstrijd een terechte uitslag. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sa hie it ek wol moai west. Stikje skiednis: it âlde Aylva State en it Slotsje. 
Beide foargongers fan’e Spiker (1723 en 19e/20e ieuw).       Oane Talsma  

 
 
 



CAMERA FRISIA 

Keunst oan it Waad. Neffens my in prima kombinaasje as it in beskieden 
plak ynnimt en him oanpast oan de rêst en romte fan dit wiidske gebiet. In 
súksesfol foarbyld is it keunstwurk fan Jan Ketelaar  
op ‘e seedyk by Holwert. Fan fierren sjocht men de beide froulju op ‘e 
seedyk stean, ‘Wachten op hoog water’, in syktocht nei balâns en 
útwikseling. It lûkt de oandacht fan minsken nei dit prachtich gebiet, net 

om te fersteuren, te 
konsumearjen of te 
fersmoargjen, mar om te 
ûntdekken, te belibjen en 
te wurdearjen. Fanút 
Sense of Place lizze der ek 
plannen klear foar 
Ternaard. It projekt 
Camera Batavia wol mei in 

keunstige útsichttoer it wiidske lânskip komprimearje ta in totaalerfaring. 
Mei help fan in bolle spegel boppe yn ‘e iepen toer kinne jo, lykas in ynsekt 
mei faseteagen, nei alle kanten tagelyk sjen. Arjen Boerstra krearret mei 
dit keunstwurk betiizjende en nije belevenissen fanút in unyk perspektyf. 
Ek hjirby giet it wer om it belibjen fan ‘e wiidsheid, de histoarje en de 
takomst fan dit unike gebiet. Oant safier neat mis mei de plannen fan Sense 
of Place. Dochs sit der ien grutte tinkfout yn it projekt ‘Camera Batavia’ en 
dat is de namme. De kontaktpersoan fan Sense of Place, Wendy Gooren, 
jout oan dat de namme Batavia ferwiist nei de histoarje fan de Batavieren. 
Eartiids in romrjocht folk, mei betûfte striders en neffens de oerlevering 
nearne benaud foar. De namme soe ek ferwize nei it jin ta-eigenjen fan lân. 
Dat der eartiids foar dizze namme keazen is, doe’t de belibbingstoer yn in 
earste ferzje ûntstie op ‘e Werf Batavia yn Lelystad, neist it VOC-skip mei 
deselde namme, kin men begripe. Mar, no’t it projekt ta in fêste 
bestimming liket te kommen, is it winsklik en sjoch nochris op ‘e nij nei it 
ferline en de takomst. Dy takomst leit yn dit wiidske Fryske lân, dêr’t de 
ynwenners har net werkenne yn ‘e namme Batavia (‘Batauwe-Betuwe’). 
Werom redenearjend nei de Midsieuwen en ek dêrfoar wennen hjirre 



nammentlik de Friezen, in romrjocht en grutsk folk, dat neffens de 
oerlevering nearne benaud foar wie. De Fryske krigers wienen oant yn 
Rome ferneamd en de Romeinske grins rûn oant it rivieregebied, 
doedestiids de grins fan Frisia. Yn ‘e Midsieuwen hie it Fryske ryk him 
útwreide fan it Swin (België) oant de Wezer (Dútslân). Yn dizze tiid tsjûgje 
de nammen West-Friesland yn Noord-Holland, Ost-Friesland yn Dútslân en 
Nord-Friesland by de Deenske grins, noch fan dit grutte kustgebied dat 
doedestiids Magna Frisia neamd waard. Om’t de Friezen ferneamde 
seefarders en hannelers wienen, waard de Noardsee yn dy tiid Mare 
Frisicum neamd. It jin ta-eigenjen fan lân hat grif altiten fan tapassing west 
op de Friezen. En… Bataven hawwe der yn dit gebiet nea wenne! 
Dêrom de oprop oan elkenien dy’t belutsen is by de realisaasje fan it nije 
keunstwurk, ek de subsydzjeferlieners Provinsje Fryslân en gemeente 
Noardeast-Fryslân, om oan te trunen op in namme dy’t rjocht docht oan 
dit gebiet. Camera Frisia ûntslút it ferline foar it hjoeddeistige:  
In wiidske blik oer de oerâlde Fryske grûn en har nije kwelders en 
oansliking. Hjir past mar ien namme by: CAMERA FRISIA.        Eelke Goodijk 
 
TOCH NOG EEN KERSTSTAL 

Naast de verlichte tuinen 
is door de Dorpsbelang 
Ternaard en de 
activiteiten commissie 
van PKN Ternaard de 
Kerststal weer 
opgebouwd dit gebeurde 
op 24 december, eerdere 
pogingen stranden in 
verband met 
coronagevallen in de 
bouwploeg. ‘Maar we 

moesten en zouden het voor de kerstdagen klaarkrijgen’, aldus een lid van het 
bouwteam. Enkele dames en meiden van de Connect ploeg hebben de poppen 
aangekleed. En zijn op de middag van 24 december in de Kerststal geplaatst. 
‘Mooi voor het moment van geboorte van Jezus in de Kerstnacht’ aldus 
aanwonenden.  



NIEUWS VAN HET DORPSHUIS TUNAWERTH 

Inmiddels zitten we in de zoveelste “lockdown”, maar we 
hebben toch enige activiteiten gehad: 

14 oktober hadden we de “Ternaarder tekkenhaaksters” in 
het dorpshuis, waar zij genoten van een heerlijk lopend 
buffet, verzorgd door slagerij Smit. En onder het genot van 
een drankje werd het een gezellige avond. 

20 oktober was er een kidzbingo en op 22 oktober een 
bingo, waarbij mooie prijzen vielen te winnen, beide 
werden goed bezocht. 
5 november hadden we een 
greppeltocht op het programma met 

routes naar o.a. Elba, Hantumeruitburen en Brantgum. 
Niet iedereen bleef droog, wat natuurlijk ook de 
bedoeling is, maar nadat iedereen veilig binnen was 
gekomen werd er nog wel even gezellig nagepraat onder 

het genot van een drankje. 
13 november deed de goedheiligman het dorpshuis aan. De 
pieten echter waren het spoor bijster en kregen van de 
kinderen aanwijzingen. Gelukkig kwam iedereen aan bij het 
dorpshuis, waar de Sint geduldig zat te wachten. 
18 t/m 20 november was er weer 
vogelgekwetter te horen, want “zang 

en kleur” hield haar jaarlijkse tentoonstelling. Helaas 
was deze alleen voor leden, i.v.m. de maatregelen was 
er geen publiek welkom. 
Ondertussen was het countrydansen weer gestart en ook de biljarters konden 
weer los. Ook het koersbal heeft een keer op maandagmiddag mogen 
oefenen. Zogezegd zitten we inmiddels weer in een “lockdown” en zijn alle 
activiteiten opgeschort. 
Wij willen iedereen die op enigerlei wijze betrokken was bij de activiteiten 
bedanken voor de inzet en wensen iedereen een gezond 2022 en hopen u 
volgend jaar weer te mogen begroeten. 
NB: I.v.m. de feestdagen is het dorpshuis geheel gesloten, maar vanaf 7 
januari zijn wij in ieder geval weer geopend voor het afhalen snacks.  
 



NIEUWS VAN UITVAARTVERENIGING DE LAATSTE EER 

Eén van de verenigingen die achter in deze dorpskrant vermeld staan is 
uitvaartvereniging De Laatste Eer. Veel Ternaarders zijn lid van deze 
vereniging, die opgericht is in 1916. Het doel van de uitvaartvereniging is 
om samen met de bode hulp te verlenen betreffende de uitvaart. 
Lidmaatschap van de vereniging kost € 15,- per jaar en de ledenkorting is € 
800,- per uitvaart. Het is goed om u bewust te zijn van de kosten die een 
uitvaart met zich meebrengt. Voor de kosten van een begrafenis of 
crematie moet u rekening houden met zeker € 6000,-. 
Wij merken dat er nogal eens verwarring bestaat over het verschil tussen 
lidmaatschap van een uitvaartvereniging en het afsluiten van een 
uitvaartverzekering. In het kort is het als volgt:  

• De uitvaartvereniging keert geen geld uit maar verzorgt diensten 
waarover men korting ontvangt 

• Een uitvaartverzekering keert wel geld uit maar levert meestal geen 
diensten 

De begraafplaats van 
Ternaard, genaamd 
Molenzes is één van de 
9 gemeentelijke 
begraafplaatsen in de 
gemeente Noardeast-
Fryslân. Recentelijk is 
hier een urnenzuil 
geplaatst met 16 nissen 
waarin 2 urnen per nis 
geplaatst kunnen 

worden. Dit is in lijn met de ontwikkeling dat steeds meer mensen kiezen 
voor cremeren in plaats van begraven. 
Ook is de gemeente van plan om een strooiveld en urnengraven aan te 
leggen. De tarieven voor begraven, bijzetten van urnen, verlenen (en 
verlengen) van grafrechten zijn te vinden op de site van de gemeente 
(https://www.noard-eastfryslan.nl/begraven-cremeren-noardeast-
fryslan).  



Momenteel worden daar (onder andere) onderstaande, nu geldende 
tarieven vermeld: 
Verlenen van grafrechten op een particulier graf voor één persoon van 12 
jaren en ouder: 
1. voor een periode van 10 jaren € 677,00 
2. voor een periode van 20 jaren € 1.480,00 
3. voor een periode van 30 jaren € 2.335,00 
Bovenstaande tarieven worden verminderd met 50% voor een grafrecht 
voor kinderen van 1 tot 12 jaren en met 75% voor kinderen jonger dan 1 
jaar en levenloos geborenen. 
Plaats voor twee asbussen in een urnengraf of urnenzuil  
1. voor een periode van vijf jaren € 325,75 
2. voor een periode van tien jaren € 677,00 
3. voor een periode van vijftien jaren € 1.048,50 
4. voor een periode van twintig jaren € 1.491,00 
Omdat het een gemeentelijke begraafplaats betreft, kunt u met vragen 
over het plaatsen van een asbus, of andere vragen over de begraafplaats, 
contact opnemen met de gemeente. De contactgegevens van de 
gemeente: www.noard-eastfryslan.nl, hier kunt u online een afspraak 
maken. Telefonisch een afspraak maken kan ook: (0519) 29 88 88. 
Voor informatie over uitvaartvereniging De Laatst Eer kunt u mailen naar: 
delaatsteeerternaard@live.nl Of contact opnemen met voorzitter Jan 
Miedema, 0519-571562, secretaris Sijbe Vlasman 0519-571293 of 
penningmeester Baukje Boltjes 0519-571331. 
 
JEU DE BOULES 

We hebben dit jaar weer een bijna normale zomercompetitie kunnen 
spelen. Wel mochten we een tijdje alleen de consumpties in de kantine 
afhalen en deze buiten opdrinken. Ook tijdens de wedstrijden moesten we 
denken een de anderhalve meter afstand tot elkaar. Door er iedere keer 
een baan tussen de banen, waarop werd gespeeld, vrij te houden, konden 
we ook deze regel bijna goed naleven. Er werden weer mooie partijen 
gespeeld en de opkomst was groot. We hebben er zelfs afgelopen jaar 
weer diverse leden bij gekregen. De laatste speeldag was de maandag voor 



het toernooi in Veenklooster. Bij de heren was de stand al na 14 gespeelde 
wedstrijden bekend. Andries wist namelijk zelfs 15 wedstrijden achter 
elkaar te winnen en werd zo doende de kampioen van het seizoen. Willie 
Roelofs en Romke Talsma werden respectievelijk tweede en derde.  Bij de 
dames werd Wendelien van den Berg kampioen en werden Tineke 
Willemsen en Aaltje Haaima tweede en derde. De prijzen wilden we na de 
winterpartij van 16 oktober gaan uitreiken, maar door de coronaregels kon 
dit helaas niet doorgaan. De winnaars hebben daarom nog hun prijs 
tegoed. Gelukkig konden dit jaar de ledenpartij in De Westereen wel 
doorgaan.  Voor deze partij hadden zich 26 personen opgegeven. We 
troffen het deze vrijdagmiddag/-avond met het weer. Na de drie partijen 
werd er weer genoten van een goed verzorgde barbecue. De winnaar van 
deze dag waren Anco Roelofs (1e), Tineke Willemsen (2e) en Gerrit Hoekstra 
(3e).  Anco zorgde als ervaren kok er ook voor dat niemand zijn gerechtje 
op de barbecue vergat. Hierdoor stonden er nooit te veel bij de barbecue, 
zodat de anderhalve meter werd gewaarborgd. 
Op zaterdag 15 oktober kon ook het bostoernooi in Veenklooster doorgang 
vinden. Ook werden er voor deze middag spelers van Holwerd uitgenodigd. 
In totaal hadden deze middag 28 deelnemers, die weer op de bospaden 
hun best deden. In de pauze werd er voor koffie met speculaas gezorgd 
voor eenieder. Na een gezellige middag stond er in het 
Ontmoetingscentrum van het Groene Hart weer een uitstekend 
stamppotbuffet op ons te wachten.  We hadden voor deze wedstrijd 
afzonderlijke prijzen voor de dames en de heren.  
Bij de dames gingen de prijzen naar Aaltje Haaima (1e), Jannie Bandstra (2e) 
en Alie van der Galien (3e). Bij de heren waren de gelukkigen Johan van der 
Weg (1e), Romke Talsma (2e) en Anco Roelofs (3e). 
Op 8 november werd gestart met de wintercompetitie. Er hadden zich 21 
deelnemers voor deze competitie opgegeven. Jammer genoeg werd de 
competitie na drie wedstrijden stil gelegd in verband met de strengere 
coronaregels. Het Ontmoetingscentrum mocht niet meer open vanwege 
nieuwe sluitingstijden. Wanneer we deze weer kunnen beginnen is nog 
onbekend. In ieder geval wordt er niet voor 14 januari 2022 gespeeld en 
moeten we afwachten wat de nieuwe regels gaan worden. 
Het bestuur van de jeu de boulers wenst eenieder een gezond en 
voorspoedig 2022 toe. 



WIKSELING FAN’E WACHT OP IT GRIENE HERT FAN TERNAARD 

Sa't wol bekend is, hâldt Sjoukje Ferwerda op as meiwurker yn It Griene 
Hert fan Ternaard. Jierrenlang hat sy, earst mei Syb, de belangen dêr 
behartige mei altyd in handsjefol meiwurkers. Mei troch de Koroanetiid hat 
Sjoukje der mear oare wurksaamheden bykrigen. Der wie de lêste tiden ek 
net folle te dwaan yn het sintrum. 

It bestjoer is drok dwaande west om ferfanging foar har te finen. Der 
kamen leafst 5 pearen op'e adfertinsje yn'e NDC ôf. Net min. Mei 4 ha wy 
praat (nr 5 wie oan'e lette kant, mar stiet noch wol op'e reservelist, lykas 
in pear oaren) en fan de 4 binne wy no noch mei ien echtpear yn gesprek 
It hat gjin haast, want wy tinke dat de boel net earder wer iepen giet as it 
nije kampearseizoen begjint. It leit yn'e bedoeling, dat de nije behearders 
ek de kemping derby dogge. Wy wachtsje ôf en geane meikoarten fierder 
mei it oerlis. 
Ut namme fan it Bestjoer, Oane Talsma, sekretaris (Foto; Oane Talsma) 

 
 



NIEUWS VAN DE STICHTING DORPSMOLENS TERNAARD 

Bijeenkomst 6 november 2021 Eindelijk was er ruimte en plaats om de 
Crowdfunders bij te praten over de ontwikkelingen rond de Vesta 52 
windmolen. Door de corona perikelen was de openingsbijeenkomst van de 
windmolen uitgesteld. Voorzitter Frederik van der Lugt kon een 23 
personen welkom heten in de kantine van het Groene Hart in Ternaard. 
Het wel en wee van de stichting werd onder de loep genomen. Het jaar 
2020 werd gekenmerkt door corona en dat had duidelijk zijn weerslag op 
de energieprijzen. De secretaris Jan Keegstra, gaf een overzicht van de 
financiële gang van zaken rond de windmolen en de ontwikkelingen over 
het huidige jaar. Er zijn positieve ontwikkelingen, de prijzen van de Kwh 
vergoedingen zijn fors gestegen. Hoewel 2021 qua windopbrengst duidelijk 
lager ligt dan 2020, wordt dit ruimschoots gecompenseerd door de prijs. 
Een nadeel is dat de windmolen niet volledig kan draaien, door de 
problemen op het elektriciteitsnet is er voor de windmolen een beperking 
tot 500 Kwh per uur maximaal. Gelukkig is deze beperking vanaf december 
2021 afgelopen. De voorzitter ging nog in op de toekomstplannen van de 
Stichting. Er zijn de eerste stappen gezet naar de vervanging van de molen 
bij Moddergat. Echter de vervanging van deze molen wekt nogal wat 
weerstand op, ondanks dat de vergunningen zijn verleend. Het is nog 
afwachten hoe dit zich ontwikkelt. De Lagerweij molens die er nu nog 
staan, zijn buiten gebruik gesteld. De molens zijn bijna 30 jaar oud en de 
opbrengsten staan niet meer in verhouding tot de kosten. 
De molen bij de fam. De Jong 
wordt in 2022 ontmanteld. 
Verrassing Terwijl onze 
voorzitter met zijn uitleg bezig 
was, kwam er onverwacht 
bezoek. Wat Van der Lugt niet 
wist, was dat er achter de 
schermen druk gewerkt is om zijn 
niet aflatende inzet voor de 
Stichting Dorpsmolens Ternaard 
te belonen met een Koninklijke onderscheiding. 



 
 
Niet alleen voor het werk wat hij verricht voor de Stichting, maar ook zijn 
inzet voor het dorp Ternaard als voorzitter van dorpsbelangen en mede 
initiator van het oprichten van het Groene Hart van Ternaard en niet te 
vergeten zijn werk als apotheekhoudende huisarts in Ternaard en 
omgeving. Namens de gemeente Noardeast-Fryslân, kwam 2e 
locoburgemeester Fedde Breeuwsma de onderscheiding opspelden. Hij 
was er samen met Ellen Tabak namens Dorpsbelang Ternaard. Een dik 
verdiende onderscheiding, in zijn dankwoord memoreerde hij zijn werk, 
dat hij niet alleen voor zichzelf maar vooral voor onze kinderen en 
kleinkinderen, om een betere wereld achter te laten. Want hoe we het ook 
wenden of keren, we zullen toch stappen moeten maken in de 
energietransitie. Wat beslist niet onvermeld mag worden, dat is de 
ondersteuning die Van der Lugt kreeg in een groot aantal jaren van de 
helaas in 2015 overleden toenmalig secretaris/penningmeester Jan van 
den Berg. Zijn werk en inzet voor de Stichting waren niet te onderschatten. 

 
Op de foto Frederik van der Lugt, 
dhr Fedde Breeuwsma en Yttie 
Goris.  
(foto’s: Bote Sape Schoorstra) 
 
Namens de Stichting kreeg Van 
der Lugt nog een bos bloemen en 
een cadeaubon. De bloemen gaf 
hij door aan zijn vrouw Yttie 
Goris, ook zij is een 
ondersteuning voor zijn werk 
voor de stichting. Zo werd de 

vergadering op een hele andere manier afgesloten dan eigenlijk de 
bedoeling was. 
Maar het meeste was gezegd en uitgelegd en kon eenieder nog van een 
hapje en een drankje genieten en napraten over een bijzondere middag. 
 
 



OPZOEK NAAR SINTERKLAAS... 

Zaterdag 13 november 
waren alle kinderen in 
Ternaard op zoektocht naar 
Sinterklaas en zijn Pieten. Bij 
dorpshuis Tunawerth 
stonden twee verdwaalde 
Pieten met een verkeerde 
kaart. Zij waren de Sint kwijt 
en ook de rest van de Pieten. 
Voor de kinderen startte daar 
de puzzelzoektocht. 

Onderweg troffen ze enthousiaste 
Pieten die de groepen een stukje van 
de puzzel meegaven. Het lukte 
iedereen om de puzzel op te lossen 
en om Sinterklaas en alle Pieten te 
vinden. In het dorpshuis mocht elke 
groep even bij Sinterklaas langs voor 
een praatje en gezellig samen 

Sinterklaasliedjes zingen. Voor de 
kinderen was het een prachtige 
middag. Sinterklaas was ook heel blij 
dat hij alle kinderen mocht zien en 
hij bedankte de organisatie voor 
deze speciale intocht! 



 
VOORMALIG WOONZORGCENTRUM DE 
SPIKER KRIJGT WEER WOONFUNCTIE 

Huurappartementen ontwikkeld voor senioren en starters 
Ternaard, 30 december 2021 – Voormalig woonzorgcentrum De Spiker in 
Ternaard krijgt zijn woonfunctie terug. Vastgoedontwikkelaar en -
investeerder Kloosterveste B.V. herontwikkelt het gebouw tot 
huurappartementen voor senioren, starters, oudere singles en echtparen 
die graag wat ruim willen blijven wonen. De eerste opgeleverde 
appartementen gaan naar verwachting eind januari in de verhuur. 
"De drie vleugels van De Spiker worden allemaal op een verschillende 
manier omgevormd zodat ze voldoen aan de eisen van de toekomstige 
groepen huurders", aldus Klaas Hoekstra, mededirecteur van 
Kloosterveste. In de westvleugel komen 24 seniorenappartementen van 30 
vierkante meter, waarvan 12 op de begane grond en nog eens 12 op de 
eerste verdieping. In de noordvleugel komen 30 appartementen van 36 
vierkante meter voor starters en bijvoorbeeld gescheiden alleenstaanden. 
In de zuidvleugel worden tien eenheden gerealiseerd van 50 tot 70 
vierkante meter. Die komen beschikbaar voor echtparen die wel kleiner 
willen wonen maar graag een extra slaapkamer hebben. “Aanvankelijk 
overwogen we om die laatste vleugel te herontwikkelen voor de verhuur 
aan bijvoorbeeld seizoenswerkers, maar daar zijn we op teruggekomen 
toen we zagen hoeveel behoefte er lokaal is aan ruime woonruimte voor 
stellen”, zegt Hoekstra. 
Grote zaal voor bijeenkomsten en activiteiten Ook de grote zaal van het 
voormalige woonzorgcentrum gaat op de schop. Die moet weer kunnen 
worden gebruikt voor allerlei bijeenkomsten en activiteiten. Over wat er 
met de grootkeuken van het complex moet gebeuren, wordt door 
Kloosterveste nog nagedacht. “Er is bijna nergens in de omtrek van 
Ternaard een plek waar je een gezonde, vers bereide maaltijd kunt krijgen. 
Dat is een faciliteit die we graag zouden willen bieden aan onze huurders 
en de rest van het dorp”, aldus Hoekstra. Over de plannen met de 
grootkeuken gaat hij nog in gesprek met de lokale belanghebbenden. 
  



Kloosterveste verwierf het pand in april vorig jaar van vastgoed-
ondernemers Eric Kooistra en Tom Genee en betaalde daarvoor 1 miljoen 
euro. In mei 2021 zijn de werkzaamheden voor de herontwikkeling van 
start gegaan en op 1 februari wordt de oplevering van de eerste 30 
wooneenheden verwacht. Daarbij gaat het om de begane grond van de 
westvleugel en de noordvleugel. De eerste 30 appartementen gaan eind 
januari in de verhuur. 
Sociaal middelpunt Het pand van De Spiker, dat in verschillende volumes 
is gebouwd van de jaren zestig tot en met de jaren negentig, kent een rijke 
historie, vertelt Hoekstra. “We vinden het, vanuit een vastgoedoogpunt, 
simpelweg een te mooi gebouw om te slopen. Het had een belangrijke 
functie als sociaal middelpunt van het dorp. Men ontmoette elkaar daar 
jarenlang voor bijvoorbeeld sinterklaas of kerst. Er was altijd reuring. Toen 
het leeg kwam te staan, zagen we dat de ziel eruit ging en die willen we er 
nu graag in terugbrengen.” 
 De herontwikkeling van De Spiker past volgens Hoekstra naadloos in de 
filosofie van Kloosterveste. “We voeren het liefst transities uit, waarbij we 
energie en middelen in een gebouw steken zodat het weer aan de eisen 
voldoet en klaar is voor een nieuwe toekomst. Daarmee bereik je veel meer 
dan met sloop en kale nieuwbouw. Dit is ook de beste manier om recht te 
doen aan de goede staat van het pand, de prachtige plek en de mooie tuin 
eromheen.” 
Over Kloosterveste Vastgoedontwikkelaar en -investeerder Kloosterveste 
B.V. zet vol in op transformatie van bestaande panden. In plaats van slopen 
en het uitvoeren van nieuwbouwprojecten, wordt door een duurzame bril 
gekeken met de vraag of transformatie mogelijk is door herbestemming, 
verbouwing of renovatie. Doordat Kloosterveste met een eigen bouwploeg 
werkt, kan het projecten aanpakken die voor andere partijen voor 
onmogelijk zijn. De korte lijnen binnen Kloosterveste zorgen voor snelle 
beslissingen en een proactieve houding bij projecten. Momenteel werkt 
Kloosterveste aan twee projecten in thuisstad Assen. Daarnaast wordt er 
gewerkt aan projecten in Borculo, Rijs, Roden en Ternaard. Klaas Hoekstra 
en Nanne Rodenhuis zijn de directeuren en eigenaren van Kloosterveste 
B.V. Hoekstra heeft decennia aan ervaring in het bankwezen en is sinds 
2002 zelfstandig ondernemer. Rodenhuis is al ruim 35 jaar als 
vastgoedondernemer actief in het noorden van het land. 



BUURT-BAKJE 
 

Vanuit de PG Ternaard is er een mogelijkheid 
om elkaar als dorpsgenoten te ontmoeten bij 

het ‘BUURT-BAKJE’. De bedoeling is 
onderlinge ontmoeting, even ‘buurten’ en 
samen koffie of theedrinken.  
We komen elke veertien dagen in de “Iepen Ark” achter de 

Lytse Tsjerke bij elkaar. Iedereen is van harte welkom!  
Neem gerust iemand mee. De koffie staat klaar tussen half 10 en 11 uur, 
je kunt gewoon in- en uitlopen. Data staat vermeld op het Meidielingsblêd. Vind 
je het leuk om af en toe gastvrouw/heer te zijn? 
Eventuele inlichtingen en opgave bij Janneke Boeijenga Tel. 0519-571717 
 
 
 
CARBIDSCHIETEN OP OUDEJAARSDAG  

In verschillende dorpen 
van Noardeast-Fryslân 
werd er op oudejaarsdag 
carbid geschoten, met 
deze aloude traditie werd 
afscheid genomen van 
2021. Er werd naar 
hartenlust geschoten in de 
verschillende dorpen, 
Helaas gooide de regenbui 

van 4 uren lang roet in het eten, de schietlocaties veranderde daar in 
modderbakken. Daar aantegen was het niet koud om te schieten.  



Ternaard kon op drie plekken 
kennismaken met het 
schieten van carbid. Op ’t 
Skoar werd er door een 
vriendenploeg geschoten met 
twee lanceerinrichtingen 
waarop in totaal 12 bussen 
waren gemonteerd. Ok werd 
er met een carrousel 
geschoten. Dit gaf een echt 
vuursalvo als gevolg. Ook 
werd er door vriendenploegen op de Kooiwei en de lytse Wei geschoten 
met carbid.                                                 Foto en tekst; Bote Sape Schoorstra 
 
GEKLEURDE LUCHTEN TIJDENS DE JAARWISSELING 

Tijdens de jaarwisseling was de lucht boven Ternaard vrolijk gekleurd van 
het afgestoken siervuurwerk, op verschillend plekken werden grote 
sierpotten de lucht in geschoten. Ook boven de dorpen rondom Ternaard 
kon siervuurwerk worden waargenomen. Ondanks het vuurwerk verbod 
hebben veel mensen genoten van het toch verkregen of overgehouden 
vuurwerk.                                              Foto en tekst; Bote Sape Schoorstra 

 
 
 



 

Naam Contactpersoon Telefoonnummer e-mailadres 
Basisschool ‘It Harspit’ Marianne Sollie 571472 harspit@arlanta.nl 
BenThuis Ternaard Willem van der Bent 06 14564827 benthuisternaard@gmail.com 
Biljartvereniging Harm Brander 571489   
chill@tuna activiteitenteam  chilltunaa@gmail.com 
Country line-dance Fenna v.d.  Meulen 06 19 62 73 58 u.vandermeulen@chello.nl  
Dorpsbelangen Geertje Schoorstra-

Boeijenga 
 voorzitter@ternaard.nu  

Dorpsbibliotheek  Anneke de Vries 571733 annekedevries07@hotmail.com 
Dorpshuis Tunawerth Bestuur dorpshuis 571290 tunawerth@gmail.com 
Dorpshuis bestuur Germina Akkerman 571751 tunawerth@gmail.com 
Dorpsmolens, Stichting  C.F. van der Lugt 06 50 56 42 01  
Euphonia, brassband Baukje Boltjes 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 
Ondernemersver.Ternaard  Alicia van Haaften 571124 aliciavanhaaften@live.nl  
Peuterspeelzaal ‘It 
Boartersplak’ 

Nynke Schoorstra 571202 w.schoorstra@home.nl  

Protestantse Gemeente  Froukje de Beer 571019 scriba@pkn-ternaard.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 


