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Bestuur Dorpsbelangen 
Jan de Graaf, voorzitter voorzitter@ternaard.nu tel. 571219 
  of   06-17290506 
Hendrik Talsma, secretaris  secretaris@ternaard.nu tel. 06-51440377 
Ellen Tabak, penningmeester  penningmeester@ternaard.nu tel. 221207 
Jan Keegstra, PR  leden@ternaard.nu      tel. 571832 
Thea van der Kooi-Akkerman  leden@ternaard.nu tel. 571486 
Rimmer de Vries  leden@ternaard.nu tel. 572143 
Rinske Boonstra-Smit, notulist  leden@ternaard.nu tel. 571228 
 
Redactie  
Wietske van der Weg  redactie@ternaard.nu   tel. 571932 
Alicia van Haaften  redactie@ternaard.nu  tel. 571124 
    
Bezorging 
Fedde Jacobs, Holwerterdyk 8A     tel. 571389 
 
Ternaarder website www.ternaard.nu  
Sape van der Veen    webmaster@ternaard.nu                                  
  
 
Jubilea 
Wij besteden graag aandacht aan een 50-, 60- of 65-jarig jubileum. Viert u, of iemand binnen 
uw familie of kennissenkring binnenkort een jubileum geeft u dit dan door aan Ellen Tabak 
via leden@ternaard.nu / 221207 
 
 
Aanleveren kopij   ……. Uiterlijk inleveren 10 december. 
   ……. De volgende krant verschijnt half december. 
 
Denk ook eens aan het plaatsen van kopij op onze website WWW.TERNAARD.NU 

 
 

Verschijndata 2017 
 
Februari 
Juni 
September 
December 

 

Advertentiekosten 2017 

Vaste adverteerders 

€ 60,00 (advertentie A5 formaat) 

€ 120,00 (advertentie A4 formaat) 

Losse adverteerders 

€ 20,00 (advertentie A5 formaat) 

€ 35,00 (advertentie A4 formaat) 
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Van de redactie…… 
 

De zomer is weer voorbij 
en de graanoogst is weer 
binnen. Het was een 
prachtig gezicht deze 
gouden velden om 
Ternaard. Heerlijk om een 
rondje te wandelen, 
Ternaard heeft een 
prachtige omgeving om 
volop van te genieten…. 
 
Na regen komt zonneschijn! En dat blijkt maar weer want in de eerste 
week na de zomervakantie (vanaf 04.09) is er ontzettend veel regen 
gevallen, maar het weekend daarop kwam de zon gelukkig weer 
tevoorschijn!  
 

 
Ternaard heeft weer een bewogen tijd achter de rug van afscheid en verdriet maar ook van geboorte 
en geluk! Wij wensen iedereen al het goede toe voor de komende tijd, sterkte, kracht, geluk en liefde! 

 
Gr. Wietske van der Weg en Alicia van Haaften                                                           

 
Van het secretariaat…… 

 

Spiker 
Wat valt er te melden over Spiker. In juli hebben we gesprekken gevoerd met wethouder Van der Ploeg 
en wethouder Hanemaaijer. De laatste neemt de portefeuiille over van wethouder Van der Ploeg. 
Op 14 september hebben we een overleg met wethouder Hanemaaijer en op 9 oktober is er een 
bestuurlijk overleg met de gemeente, Kwadrant Groep, De Friesland Zorgverzekeraar en de werkgroep. 
In het bestuurlijk overleg zal worden besproken of wij tot een gezamenlijk standpunt kunnen komen 
over zorglandschap ouderen Ternaard. Dit gesprek zal moeten uitwijzen wat er met Spiker zal 
gebeuren en de kansen die er zijn.  
Wij gaan er nog steeds vanuit dat wij voor Spiker een positief resultaat kunnen behalen, met kansen 
voor de toekomst. De tijd begint te dringen en na bijna 3 jaar van onzekerheid, wordt het tijd voor een 
(goede) oplossing. 
 
Zomertijd 
De afgelopen weken was er even een periode van rust, het afgelopen jaar hebben wij als dorpsbelang 
vele gesprekken gevoerd over en voor Ternaard. 
De komende tijd gaan we weer aan de slag, wel of niet gasboringen, het zal weer de nodige discussies 
opleveren. 
Daarnaast is er ook positief nieuws, de sportkooi kan worden gerealiseerd, de komende tijd zullen de 
laatste beslissingen worden genomen en er is nog een klein bedrag nodig. 
Via Kabel Noord kunt u ons steunen, door te stemmen op de sponsoractie 
 www.sponsoractievankabelnoord.nl/projecten/sportkooi-ternaard 
Een kleine moeite, doen! 
 
Ternaard.nu 
Er worden al veel activiteiten vermeld in de agenda op Ternaard.nu. Natuurlijk kan er altijd meer bij! 
Dus hebt u iets voor de agenda, mail het door naar webmaster@ternaard.nu 
 
Hebt u vragen of opmerkingen, via leden@ternaard.nu kunt u ons bereiken. 
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Van de voorzitter…… 
 
Komkommertijd 
Waar komt dit woord vandaan? Heeft het iets met komkommers te maken? 
Als je het woord opzoekt, staat er: “Benaming voor een bepaalde periode in het jaar waarin weinig 
meer te melden is omdat velen op vakantie zijn”. “Komkommertijd is een leenwoord voor uit het 
Engels, waar kleermakers de term cucumber-time gebruikten”. Augustus is wel de oogstmaand van de 
komkommers. 
 
Vanaf 1 juli is onze nieuwe webmaster los en – zoals jullie vast hebben gezien – de site is al aardig op 
getuned. Sape zal de komende tijd er meer mee bezig, maar heeft uw hulp daar wel bij nodig. 
Kijk eens op jullie eigen vereniging, is deze nog wel actueel? Om een paar voorbeelden te noemen: ik 
zie bij het dorpshuis nog een foto staan van voor de verbouwing. Bij de ondernemersvereniging staan 
maar 4 leden vermeld, terwijl er meer dan 50 zijn. Laten we on presenteren op onze website!!! 
Het e-mailadres is: webmaster@ternaard.nu 
 
De scholen beginnen weer, vergaderingen staan weer voor de deur en de temperaturen zakken weer. 
Oant sjen! 
 
Groeten, 
Jan de Graaf 

 
Van het dorpshuis……                                           
 
De scholen zijn weer begonnen en de meesten hebben de vakanties weer achter de rug. Wij 
kijken terug op een geslaagd seizoen met leuke activiteiten. Op 26 april jl. is er voor het eerst 
een "Koningsnacht" georganiseerd. Dit was zeer geslaagd en zal zeker volgend jaar een 
vervolg krijgen. Koningsdag zelf waren we gesloten i.v.m. de activiteiten rondom het Groene 
Hart. In mei hadden we de Bingo en in juni De Elfdorpshuizen Fietstocht. Ook was er in juni 
natuurlijk het dorpsfeest, waarbij wij in samenwerking met het Groene Hart het horeca 
gedeelte hebben ingevuld. In juli was er De Wielerronde van Ternaard met afloop muziek. In 
augustus was het dorpshuis het decor van De Wylde Tulpentocht. Helaas zat het weer niet 
mee, maar hebben deze stoere lopers toch de tocht uitgelopen, met een hele mooie 
opbrengst voor de Sportkooi Ternaard. De geplande editie van het Slimste Dorp op 6 oktober 
a.s. gaat vanwege te weinig deelnemende dorpen niet door. Dit is jammer, want wij hadden 
al veel aanmeldingen hiervoor binnen. We gaan nu kijken of wij hiervoor een leuk alternatief 
kunnen bedenken. We zijn druk bezig om onze agenda in te vullen voor volgend jaar. Een 
aantal activiteiten die op de rol staan zijn een heuse spelshow, bingo, koningsnacht etc. Kijk 
op onze facebookpagina voor de laatste nieuwtjes en activiteiten! 

Activiteitenkalender van dorpshuis Tunawerth 

28 oktober  - Spokentocht 
4 november  - ‘oud ijzer’ actie 
4 november  - Sjoelen met Wietse Rosier 
16, 17 & 18 November - vogeltentoonstelling 
25 november  - het grote Sinterklaasfeest 
December  - biljart-toernooi 
Januari   - biljart-toernooi 

 
(tunawerth@gmail.com) 
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Vogeltentoonstelling in dorpshuis 
 
Ook dit jaar organiseert volièrevereniging Zang en Kleur Dokkum e.o. weer een mooie 
vogeltentoonstelling in het dorpshuis van Ternaard. 
Normaal gesproken organiseert de vereniging de tentoonstelling elke keer ergens anders maar door 
het grote succes en grote opkomst vorig jaar hebben we besloten het nog eens in Ternaard te doen!  
Dus hierbij nodigen wij alle inwoners van Ternaard van harte uit om een kijkje te komen nemen bij 
onze mooiste vogels. Dit is mogelijk op de volgende data en tijden: 
 
Donderdag 16 november  20.00 - 22.00 uur 
Vrijdag 17 november   10.00 - 22.00 uur 
Zaterdag 18 november   10.00 - 15.00 uur 
 
Dit is iets voor jong en oud dus kom met het hele gezin!  
Entree is gratis. Hopelijk tot ziens!  
 
Volièrevereniging Zang en Kleur Dokkum e.o.  

 
De Dorpsbibliotheek 
 
Het Motief – David Baldacci 
 
Walter Dabney is een liefhebbende echtgenoot en vader van vier dochters. Hij heeft een goedlopend 
bedrijf en leeft een bestaan waar velen jaloers op zouden zijn. Maar dan gebeurt het ondenkbare. Voor 
het hoofdkantoor van de FBI in Washington DC schiet Dabney op klaarlichte dag lerares Anne Berkshire 
in koelen bloede neer, om daarna de hand aan zichzelf te slaan. 
 
Eén van de vele getuigen is Amos Decker, die op weg is naar zijn werk. Verbijsterd over deze op het 
eerste gezicht totaal onverklaarbare moord, stort hij zich op het onderzoek. Decker maakt deel uit van 
een speciale eenheid binnen de FBI en zijn collega’s duiken in de levens van Dabney en Berkshire, op 
zoek naar een verband dat niet lijkt te bestaan. Wat ze wel vinden, zijn geheimen die hen leiden naar 
een op handen zijnde aanslag – één die Decker en zijn team midden in de vuurlinie plaatst…… 
 
Het huis aan de rand van de hemel – Bettina Storks 
 
Lizzy Tanner leidt een gelukkig leven met haar gezin. Ze hebben geen geldzorgen en als het nodig is, 
schiet Lizzy’s grootvader Bodo – het hoofd van een horlogedynastie in Baden – te hulp. Aan dit 
zorgeloze, luxeleven komt een einde als Bodo sterft. Niet alleen heeft hij een landgoed van de familie 
in de Vogezen aan twee totale vreemden nagelaten, ook heeft hij Lizzy een opdracht gegeven vanaf 
zijn sterfbed: zoek naar de waarheid. Zorg dat er gerechtigheid komt. Haar zoektocht leidt naar de 
periode vlak voor de Tweede Wereldoorlog. En wat Lizzy ontdekt zal haar familie in een heel nieuw 
daglicht plaatsen. Ze zal moeten kiezen tussen vertrouwen en smaad, waarheid en vergeving, tussen 
haar familie en haar overtuiging van dat wat juist is. 
 
Zomaar weer een greep uit een aantal (nieuwe) boeken in de Dorpsbibliotheek. 

 

 
 

 

   
De Dorpsbibliotheek:  Elke donderdagavond  18.45 - 19.45 uur 

   Elke vrijdagmiddag    15.45 - 16.45 uur  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auteur Titel jaar kleur

Disney, Walt Het levensverhaal van Oom Dagobert episode 6 nr 58 07-'17 rood

de jonge jaren van een steenrijke eend

Disney, Walt De reisavonturen van Oom Dagobert nr 63 07-'17 rood

(De verdwenen bibliotheek van Alexandrië)

Disney, Walt Donald Duck als slangenbezweerder nr 65 07-'17 rood

(de beste verhalen van Donald Duck)

Disney, Walt Donald Duck als supersloper nr 66 07-'17 rood

(de beste verhalen van Donald Duck)

Disney, Walt Donald Duck als astronaut nr 69 07-'17 rood

(de beste verhalen van Donald Duck)

Disney, Walt Donald Duck als pechvogel nr 72 07-'17 rood

(de beste verhalen van Donald Duck)

Disney, Walt Donald Duck als manager nr 78 07-'17 rood

(de beste verhalen van Donald Duck)

Disney, Walt Donald Duck als driekusman nr 94 07-'17 rood

(de beste verhalen van Donald Duck)

Disney, Walt Donald Duck als schietschijf nr 95 07-'17 rood

(de beste verhalen van Donald Duck)

Disney, Walt Donald Duck als hoofdgerecht nr 110 07-'17 rood

Vandersteen, Willy Suske en Wiske: Jeromba de Griek Fec 2017

Vandersteen, Willy Suske en Wiske: Sjeik el Rojenbiet Fec 2017

Vandersteen, Willy Suske en Wiske: De zwarte zwaan Fec 2017

Vandersteen, Willy Suske en Wiske Junior: Op reis door de tijd Fec 2017

Beishuizen, Tineke Het huis op de heuvel 07-'17

Bomann, Corina De jasmijnzussen 07-'17 Roman

Delaney, Luke De cipier 07-'17 thriller

Sundstol, Vidar Land van dromen, deel 1 van de Minnesota trilogie Fec 2017 Literaire thriller

Fitzjohn, Tony Wilde haren Fec 2017

Montefiore, Sante Als de rododendron bloeit, deel 2, (deel 1 de vrouwen van kasteel Deverill)07-'17 feel good roman

Montefiore, Santa Het vlinderkistje 07-'17 Roman

Allende, Isabel De Japanse minnaar 07-'17

Sten, Viveca Midzomernachthitte Fec 2017 Literaire thriller

Grisham, John Het eiland 8-'17 thriller

Greaney, Mark Tom Clancy, Opperbevel 8-'17 een Jack Ryan-thriller

French, Nicci Zondagochtend breekt aan, een Frieda Klein thr. 8-'17 thriller

Bomann, Corina De maneschijnsonate Fec 2017 Roman

Rowling, J.K. Een goede raad Fec 2017

Dis, Adriaan van Ik kom terug Fec 2017

Montefiore, Santa De dochter van de imker Fec 2017 Roman
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Oproep Sportkooi Ternaard --- 
 
Dat de sportkooi er komt, is nu wel duidelijk!  
De afgelopen weken kon er (weer) gestemd worden 
bij de sponsoractie van Kabel Noord.  
Bij het verschijnen van deze dorpskrant zal de 
einddatum van de stemronde zijn verstreken. Wij 
hopen natuurlijk op een mooie prijs!  
Stemmen kon tot en met 21 september. Mocht u de 
dorpskrant vóór die datum hebben ontvangen en 
hebt u nog niet gestemd? Wilt u dit dan alsnog doen? 
U kunt per huishouding 5 maal stemmen (met 
verschillende mailadressen): 
 
https://www.sponsoractievankabelnoord.nl/projecten/sportkooi-ternaard 
 
Meedoen aan onze vrienden- en sponsoractie? 

Wij willen ontzettend graag een sportkooi met onderhoudsvrije ondergrond van drainbeton. Daarvoor 
hebben wij nog een paar duizend Euro nodig. Doet u nog mee aan onze vrienden- en sponsoractie? Dit 
kan door een bijdrage over te maken naar: 
 
NL87RABO 0320 2569 87 t.n.v. Dorpsbelang Ternaard o.v.v. sportkooi en bij donatie van  
€ 25,00 of meer “de naam die op het bord bij de sportkooi en op Facebook vermeld kan worden” in 
de omschrijving.  
Wanneer u nl. een bijdrage van € 25,00 of meer overmaakt zal bij de realisatie van de sportkooi, uw 
naam op een bord bij de kooi geplaatst worden. Tevens wordt uw donatie vermeld op de 
Facebookpagina “Sportkooi Ternaard”. 
 
Dorpsbelang Ternaard Buurtvereniging Om d'Ald Feart 
Contactpersonen: contactpersonen: 
Jan Keegstra (06) 46341234 Sierd Boersma (06) 25199934 
Hendrik Talsma (06) 51440377 Jantine Miedema (0519) 572123 

 
 
Informatie CBS it Harspit 
 
MIJN KIND WORDT BIJNA  4 JAAR EN MAG NAAR SCHOOL! 
 
CBS IT HARSPIT is de school voor basisonderwijs in Ternaard. 
In de komende periode zijn er twee stappen die u als ouder kunt zetten: 
Stap 1: Uw kind kunt u via de ‘vooraanmelding’ aanmelden vanaf de derde verjaardag. Op deze wijze 
weten we in een vroeg stadium hoeveel nieuwe leerlingen we op school kunnen verwachten en 
kunnen we daar de organisatie op af stemmen. 
Stap 2: 
Drie maanden voor de vierde verjaardag vult u de ‘aanmelding’ in en geeft 
deze af bij school. Na aanmelding neemt de school een maand voor de 
vierde verjaardag contact met u op. De formulieren ‘vooraanmelding’ en 
‘aanmelding’ kunt u vinden op onze website: www.harspit-arlanta.nl 
Wilt u voor de vooraanmelding graag een informatief gesprek en een 
rondleiding door de school? Neem dan gerust contact op om een afspraak 
te maken. 
  
Marianne Sollie  CBS It Harspit  tel: 0519 – 571472 

https://www.sponsoractievankabelnoord.nl/projecten/sportkooi-ternaard
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Peuternieuws van ‘It Boartersplak’ 
 
In juli maakten de peuters, hun ouders en de juffen een Uitstapje naar de kinderboerderij in Stiens. 
Met z’n allen werd door het kabouterbos gewandeld en werden er spelletjes gedaan. Er werd lekker 
gespeeld in de speeltuin.  
Ook werden de dieren bezocht, het was prima weer en de peuters hebben hun best vermaakt. 
Natuurlijk was er ook wat lekkers. Het was een geslaagde ochtend. 
 
In de laatste week voor de zomervakantie was er het JUFFENfeest, de peuters mochten verkleed 
komen en zagen er dan ook feestelijk uit. De juffen trakteerden en werden zelf ook flink verwend. 
 
 
                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De opbrengst van de koekactie leverde € 414,- op. Bedankt iedereen. 
Van de opbrengst zijn fietsjes, steps en loopfietsjes gekocht. 

 
De zomervakantie is geweest en de peuters hebben 
hun eerste speelochtenden al weer gehad.  
Mocht u een keer met u peuter een kijkje willen 
nemen in de peutergroep dan bent u van harte 
welkom. Wij zijn ’s ochtends geopend van 8.15- 11.45 
uur. 
Nieuwe peuters kunnen worden aangemeld via de 
website van Stichting Kinderopvang Friesland via 
www.kinderopvangfriesland.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nynke Schoorstra, Annette Koopmans en 
Grietje Hesseling 
 

http://www.kinderopvangfriesland.nl/


Wil je kans maken op een leuke prijs?  
Dan mag je je kleurplaat in de brievenbus doen op de Wjuk 37 in Ternaard. 
Doe dit wel voor 1 december a.s. 

Naam : 
 
Adres : 
 
Leeftijd : 



Ultiem herfstrecept: pompoenstamppot 

Ingrediënten: 
3 tot 4 personen  

1 pompoen 

1,5 kilo aardappelen 

2 Granny Smith appels 

2 à 3 uien 

een paar takjes tijm 

25 ml olijfolie 

+ 150 gram geitenkaas 

een klontje boter 

een scheutje melk 

peper en zout 

1 rookworst 

Wat moet je doen: 

1. Schil de aardappelen en spoel ze af. Kook ze in een pan met ruim water en een snufje zout in 
20 minuten gaar. Je kunt het beste het gas aanzetten, als je bij stap 6 bent. Dan zijn zowel de aardappels 
als de pompoen ongeveer gelijktijdig klaar. 

2. Verwarm de oven voor op 200 graden. 

3. Snijd de pompoen in stukken en verwijder de draden en de 
zaden met een eetlepel. Snijd blokjes van de pompoen. De schil 
kun je gewoon laten zitten. 

4. Leg een vel bakpapier op een bakplaat en verdeel de stukken 
pompoen over de bakplaat. Rits flink wat tijm van de takjes en 
verdeel dit over de pompoen. 

5. Voeg peper en zout toe en giet tenslotte de olijfolie over het 
geheel. 

6. Schuif de bakplaat voor 15 minuten in de warme oven. 

7. Spoel in de tussentijd de appels af onder de kraan en verwijder daarna de klokhuizen. Snijd de 
appels in stukken. Snijd ook de ui in stukjes. 

8. Open de oven als het kwartier om is en schep de 
pompoenstukjes voorzichtig een beetje om. Verdeel de appel en de 
ui door de warme pompoen. Verwarm het geheel nog 15 minuten in 
de oven. 

9. Giet de aardappels af als ze gaar zijn en stamp er met een 
stamper puree van. Breng op smaak met een klein beetje peper en 
zout en voeg ook het klontje boter en de melk toe. 

10. Schep tenslotte de ui, pompoen en appel bij de aardappelpuree. 
Roer dit voorzichtig door elkaar met een opscheplepel. 

11. Verkruimel tenslotte de geitenkaas over het gerecht. Je kunt gewone naturel geitenkaas 
gebruiken, maar ook honing-geitenkaas. 

https://desandwichformule.nl/wp-content/uploads/2016/11/Ingredienten-pompoenstamppot.jpg
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Aan alle leden van Sport Vereniging Ternaard 
 
Middels dit programma, brengen wij u op de hoogte van het programma van onze vereniging voor het 
seizoen 2017-2018. S.V.T., oftewel Sport Vereniging Ternaard, is een sportvereniging die gymnastiek 
organiseert voor kinderen t/m groep 4 van de basisschool, minicirculatievolleybal organiseert vanaf 
groep 3, en vanaf het voortgezet onderwijs volleybal. 

Programma Sport Vereniging Ternaard (SVT) 

 
Graag brengen wij u op de hoogte van ons programma voor het seizoen 2017 – 2018. 
Vanaf maandag 11 september 2017 starten we met het programma.  
 
Iedereen is van harte welkom om een keer te kijken of mee te doen met de volleybal en/of 
gymnastieklessen. De eerste les is dan ook gratis!! 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestuur: 
Voorzitter:  Gaston Waterval 0519 – 571237 voorzittersvt@gmail.com 
Penningmeester: Joke Keegstra    penningmeestersvt@gmail.com 
Secretaresse:  Diana Keegstra  0519 – 293432  secretariaatsvt@gmail.com  
 
Bestuurslid NeVoBo zaken Metsje Sipma  contactpersoonnevobosvt@gmail.com  
Bestuurslid minivolleybal: Bregt Visser  algemeenbestuurslidcmvsvt@gmail.com 
Bestuurslid volleybal:  Jannie Vellema  algemeenbestuurslidvolleysvt@gmail.com 
Bestuurslid gymnastiek: * Vacature *  algemeenbestuurslidgymsvt.com 
 
Erelid:     De heer J. Miedema 
     
Train(st)ers/Leid(st)ers: 
Volleybal 
Mini’s/jeugd C:  Amarins Meindertsma 06 – 57367311  amarins_meindertsma@knid.nl 
Jeugd A + B:  Jan Keekstra  06 – 52437867 
Dames NeVoBo 1: Jan Keekstra  06 – 52437867 
Dames en heren recreatie *Train(st)er gezocht* 
 
Gymnastiek 
Peuters/kleuters groep 1 t/m 4:  Ingrid Talsma 0519 – 220582 

Maandag  
19.30-21.00 volleybal dames en heren recreatie vanaf 16 jaar.  
 * Hiervoor zijn wij nog op zoek naar een trainer of trainster. * 

 
Dinsdag 
19.00-20.30 volleybal jeugd B NeVoBo onder leiding van Jan Keekstra. 
20.30-22.00 volleybal jeugd A en dames 1 NeVoBo onder leiding van Jan Keekstra. 
  

Woensdag 
16.15-17.00 minicirculatievolleybal groep 3,4,5 onder leiding van Amarins Meindertsma. 
17.00-18.00 minicirculatievolleybal groep 6,7,8 onder leiding van Amarins Meindertsma. 
18.00-19.00 volleybal jeugd C NeVoBo onder leiding van Amarins Meindertsma. 
  
 * Tijden en groepsindeling kunnen nog worden gewijzigd i.v.m. het rooster van 

Amarins haar opleiding, wat nog niet bekend is * 
Vrijdag 
15.15-16.00 Gymnastiek vanaf 3 jaar t/m groep 2, onder leiding van Ingrid Talsma. 
16.00-17.00 Gymnastiek groep 3 en 4, onder leiding van Ingrid Talsma. 
 

mailto:voorzittersvt@gmail.com
mailto:secretariaatsvt@gmail.com
mailto:amarins_meindertsma@knid.nl


Contributie seizoen 2017-2018: 
Peuters t/m 16 jaar:  € 22,50 per kwartaal 
17 jaar en ouder:  € 26,50 per kwartaal 
Gezinsabonnement:  € 52,50 per kwartaal* 
Mini volleybal:   € 22,50 per kwartaal 
*: geldt per gezinslid voor één activiteit (volleybal of gymnastiek) Wil een gezinslid deelnemen aan 
twee activiteiten, dan is dit € 12,50 extra per activiteit. 
 
Rabobanknummer NL 10 RABO 0362203016. De contributie wordt per kwartaal via een automatisch 
incasso geïncasseerd, in de maanden januari, april, juli en oktober. 
 
Lidmaatschap: 
Ieder nieuw lid ontvangt een inschrijfformulier en dit inschrijfformulier kan ingeleverd worden bij de 
verschillende leid(st)ers, of bij een van de bestuursleden. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de 
periode van 1 oktober tot en met 31 september en wordt zonder schriftelijke opzegging ieder jaar 
automatisch verlengd.  
 
Opzegging dient schriftelijk en voor aanvang van het nieuwe seizoen te geschieden bij de 
penningmeester, Joke Keegstra, Via de mail: penningmeestersvt@gmail.com 
 
 Tussentijdse opzegging is alleen mogelijk bij: 

- Ziekte; 

- Verhuizing; 

- Zwangerschap; 

- In overleg met het bestuur. 

Nevobo-competitie kosten: 
Degenen die volleybal in de NEVOBO-competitie spelen dienen er rekening mee te houden dat aan het 
einde van het seizoen de kosten aan Nevobo moeten worden betaald. Dit zijn kosten voor o.a. 
spelerskaart, zaalhuur, teamgeld en boetes. 
Jeugd t/m 16 jaar:  ± € 70,00 per jaar 
Senioren:   ± € 85,00 per jaar 
 
Nevobo competitie dient schriftelijk opgezegd te worden bij Metsje Zijlstra vóór 1 juli 2018 via de 
mail: contactpersoonnevobosvt@gmail.com 
 

*** 
Het bestuur van S.V.T. vindt het belangrijk dat alle kinderen kunnen sporten, dus ook de kinderen die 
opgroeien in gezinnen die financieel minderdraagkrachtig zijn. Ouders en verzorgers van zulke kinderen 
willen wij als bestuur wijzen op de mogelijkheid tot financiële steun door stichting Leergeld. 
Onderstaande tekst is afkomstig van een bericht op de website van de gemeente Dongeradeel van 13 
maart 2015. 
 
Stichting Leergeld 
Leergeld is een landelijke organisatie, bestaande uit lokale Stichtingen Leergeld, die ter plaatse steun 
verlenen aan schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die opgroeien in gezinnen met 
een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau. De organisatie werkt nauw samen met het Jeugd 
Sportfonds en Jeugd Cultuurfonds. De stichting biedt deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen 
aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. 
Het gaat hierbij om: 

• Contributie van een (sport) vereniging, sportattributen en –kleding; 
• Bepaalde schoolkosten; 
• Cursusgelden (toneel, knutselen, schilderen etc.) 
• Muziekles 
• Zwemles 
• Aanvraag 



Bij Stichting Leergeld kunnen ouders/verzorgers of professionals een aanvraag indienen voor een 
financiële bijdrage voor sport- en/of culturele activiteiten. 
Men kan bellen of e-mailen naar Stichting Leergeld. 
Stichting Leergeld NO- en ZO-Friesland 
Coördinatrice: Mevrouw M.M. van Veen 
E-mail: info@leergelddrachten.nl 
Telefoon: 06 - 456 513 14 (bereikbaar van ma t/m do van 9.30 tot 12.00 uur) 
Tijdens schoolvakanties alleen per e-mail te bereiken. 
Ga voor meer informatie naar www.leergeld.nl/locaties/noenzofriesland 
 

Jeu de boules 
 
De jeu de boules competitie loopt alweer naar het einde. Op maandag 9 oktober is de laatste 
competitieavond. De prijsuitreiking is op zaterdag 14 oktober na de jaarlijkse partij in het bos van 
Veenklooster. Daarvoor hebben we nog de Dongeradeelpartij in Holwerd, alwaar Jannie Boonstra haar 
titel van verleden jaar gaat verdedigen. Vervolgens is er in Vledder op zaterdag 7 oktober de Bospartij.  
Op zaterdag 15 juli werd een ledenpartij georganiseerd. In verband met de vakanties hadden zich voor 
deze partij slechts 11 personen opgegeven. Het werd toch een mooie boules middag, waar de nodig 
strijd werd geleverd.  
Dit jaar wilde de organisatie iets anders dan de jaarlijkse fietsroute met tussentijds boulen. Er werd 
gekozen voor een middag/avond uit naar De Westereen. Op vrijdag 1 september rond de klok van 
15.30 uur vertrokken 20 boulers richting De 
Westereen, alwaar op de jeu de boules banen van 
de camping De Zilveren Maan drie wedstrijden 
werden gespeeld. Na afloop stond er een barbecue 
voor alle deelnemers klaar. Onder het genot van 
een drankje en de overheerlijke gerechten werd 
een gezellig middag boulen afgesloten. Er waren 
deze middag drie prijzen voord e beste drie 
deelnemers. Er waren twee spelers, alle drie 
partijen hadden gewonnen en een vijftal spelers 
met twee gewonnen wedstrijden.  De pluspunten 
moesten dus de doorslag gegeven.   Voor de eerste 
en tweede prijs kwamen Tineke en Katja met elk 
drie gewonnen partijen in aanmerking.  
Tineke kwam met 24 pluspunten als winnaar uit de bus.  
Katja mocht de twee prijs met 15 pluspunten in ontvangst nemen. Bij de vijf spelers, die twee partijen 
hadden gewonnen bleek dat Aaltje Haaima als derde prijswinnaar uit de bus kwam met 10 pluspunten. 
Rond de klok van 21.00 uur ging eenieder zeer voldaan weer richting Ternaard.  De algemene stemming 
was dat dit voor herhaling vatbaar is. Ook het weer had ons deze middag/avond niet in de steek 
gelaten. 
 

Zaterdag 23 september; Burendag en dag van eenzaamheid 

Hierbij willen wij ook de inwoners van Ternaard uitnodigen. Om 10.00 uur gezamenlijk koffiedrinken 
in de Skeaf. Als het weer het toelaat gaan we een wandeling maken met de bewoners van Spiker 
door Ternaard. En bij slecht weer BINGO. Waarna we rond 12.00 uur gezamenlijk gaan genieten van 
een “Ot en Sien buffet” in de Skeaf. 

 
U kunt zich opgeven voor  
maandag 18 september via de receptie van 
Spiker of 0519-574090 
Kosten €10.00 p.p. 

mailto:info@leergelddrachten.nl
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Bewoners Spiker bekijken de Grutte Tsjerke 

Afgelopen donderdagmiddag 17 augustus waren de deuren van de Grutte Tsjerke open voor de 
bewoners van verzorgingshuis Spiker, met orgelspel en uitleg werd de bewoners het ontstaan van de 
grutte Tsjerke in Ternaard uitgelegd. 

De activiteitencommissie van verzorgingshuis Spiker organiseert elke donderdag een activiteit voor 
hun bewoners en de ouderen uit het dorp. Dit keer werd de Grutte Tsjerke van Ternaard bezocht, vele 
bewoners kwamen er vroeger om te kerken. Nu ze in Spiker zitten wordt hem dat niet meer. De 
ouderen komen nu bijeen in de Spiker, daar volgen ze live de dienst via een scherm. Deze mogelijk is 
er gekomen omdat de kerk de aanschaf van camera en toebehoren heeft gedaan, via deze manier 
kunnen de diensten overal ter wereld via internet worden gevolgd.  

De werking van camera’s en 
tv-schermen werd in het 
kerkgebouw uitgelegd. 
Deze nieuwe technieken 
passen prima binnen het 
kerkgebouw wat in de 16de 
eeuw werd gebouwd. Door 
de originele wapenschilden, 
het oude imposante orgel, 
de herenbanken en de 
centraal geplaatste 
preekstoel is deze kerk 
vanbinnen en van buiten 
het rijksmonument. 
Na afloop gingen de 
bewoners nog en eindje 

door het dorp om bij een van de vrijwilligers koffie te drinken in de tuin. Naar het volgende uitje wordt 
al reikhalzend naar uit gekeken. 

Simmerjûn konsert Euphonia Ternaard 

Brassband Euphonia hield dinsdagavond een Simmerjûn konsert in de tuin van verzorgingshuis Spiker. 
Dit Simmerjûn konsert was tevens de afsluiting van het seizoen 

Na een jaar repeteren voor 
verschillende concoursen en 
optredens hield muziekvereniging 
Euphonia dinsdagavond haar 
jaarlijkse slot repetitie doormiddel 
van een Simmerjûn konsert in de tuin 
van Spiker Ternaard. Het publiek 
genoot van het optreden van 
brassband Euphonia onder leiding 
staand van Paulus de Jong. Tijdens het 
concert werden de marsen Ivanhoe 
en Juventus gespeeld. Bij de stukken 
Vitae lux en Eyes of a Child werd door 
Harmke Groen en Ria de Ruiter solo 
gespeeld. Calling Cornwall en The days thou gavest passeerden tevens nog de revue. Als slot speelde 
Euphonia Tulpen uit Amsterdam en hiermee eindigde het Simmerjûn concert. 

https://plus.google.com/photos/110182227367499146015/albums/6436791462452333825


Afscheid oudste kinderen kinderkerk 

Tijdens de morgendienst op 16 juli hebben we afscheid genomen van de oudste kinderen van de 
kinderkerk: Anneke Minnema, Marco Veenstra en Sjoukje van der Wal. Het thema van de deze dienst 

was ‘Vertrouw op God!’. Onder de muzikale 
begeleiding van Jan Kuipers en Yme Dijkstra 
en het kinderkoor De Bliide Sjongers uit 
Dokkum was het echt feest in de kerk. 
In deze dienst stond het verhaal van Noach 
centraal. We mochten Noach zien als 
voorbeeld die zijn vertrouwen op God stelde 
en daarmee de dieren en zijn huisgenoten 
redde. De kinderen hadden allemaal hun 
lievelingsknuffel meegenomen die vervolgens 
in een bootje werden gezet. Gelukkig kwam 
het ondanks dat de kinderen er weinig 
vertrouwen in hadden toch nog goed. Net als 

met Noach! Na afloop van de dienst was er nog een gezellig koffiedrinken onder het genot van 
zelfgemaakte lekkernijen in de tuin van ds. Bert en Lidy van der Togt. 

 
Ternaard toen (1) 

Tukkers in Ternaard. Eerst maar even voorstellen. Sinds eind april vorig jaar wonen wij aan de 
Stasjonswei 33. Prettig plekje om te leven, vriendelijke mensen ook, hier op 'e klaai. En we mogen dan 
nieuwkomers in het dorp zijn, in onze aderen stroomt Fries bloed.  Rond 1880 dobberen Meindert 
Tjallings van der Woude en Froukje Minnes Weima met hun tjalk van Feanwâlden naar verre wateren. 
Breed hebben Meindert en Froukje het bepaald niet, de economische situatie in It Heitelân is niet al 
te fleurig en daarom verkast het gezin, om utens. Ik weet dat allemaal, omdat ik al heel lang onderzoek 
doe naar onze familiegeschiedenis. Wie er onverhoopt het fijne van wil weten: 
www.nicovanderwoude.nl 
 
Genoeg over genealogie, want daar gaat dit stuk helemaal niet over. Ach, u begrijpt de strekking wel: 
hier is iemand aan het woord die dol is op het uitpluizen van geschiedenis. Al dat gesneup leverde in 
de loop van de jaren artikelen en boeken op. Groots en meeslepend is het allemaal niet en je koopt er 
geen brood voor, maar het blijft toch aardig om terug te halen, wat er was. En eerlijk gezegd kan ik het 
ook in mijn nieuwe woonstee niet laten. Onlangs duikelde ik via Marktplaats een map op vol met 
knipsels over Ternaard. Het is wellicht een aardig idee om daar eens wat stukjes aan te wijden. De 
kwaliteit van de afbeeldingen is niet al te best. Dat is heel jammer, maar het komt natuurlijk omdat ze 
afkomstig zijn uit tijdschriften van tachtig jaar oud. Verwacht verder inhoudelijk geen wereldnieuws, 
het gaat om eenvoudige en alledaagse dingen uit de geschiedenis van ons dorp.  
Uitgangspunt is steeds een knipsel uit de map en daar tracht ik dan wat achtergrondinformatie bij te 
geven. Het is wel oppassen geblazen, dat realiseer ik me wel. Iemand schrijft over de geschiedenis van 
een dorp, terwijl hij er nauwelijks voetstappen heeft liggen. Bescheidenheid is altijd een deugd, maar 
hier helemaal gepast, want er zijn vast en zeker mensen die er veel meer van weten dan ik - waarvan 
akte. Ik hoop dat u de poging in ieder geval weet te waarderen. Reacties en aanvullingen zijn trouwens 
welkom: velen van u weten er immers het fijne van: woudwise@gmail.com  
In deze eerste aflevering gaan we terug naar 1937. Op 7 januari van dat jaar trouwen prinses Juliana 
en Bernhard van Lippe Biesterfeld in de Haagse Jacobskerk. In San Francisco wordt op 27 mei 1937 de 
Golden Gate Bridge geopend en in Rotterdam wordt De Kuip opgeleverd, de voetbaltempel biedt 
plaats aan 65.000 toeschouwers. We schrijven woensdag 21 juli 1937. De ‘vakantietijd’ dient zich aan 
- al wacht de oogst op het land al - en Ternaard maakt zich in de zomerzon op voor de jaarlijkse 
volksspelen. Op zich niets bijzonders trouwens, want ook in de jaren daarvoor en daarna organiseert 
de ‘Vereeniging voor Volksvermaken’ onder de bezielende leiding van voorzitter Van der Heide 
dergelijke festiviteiten. Aan deelnemers uit en buiten Ternaard ook dit jaar geen gebrek. Toneel, 

http://www.nicovanderwoude.nl/


optochten, fanfare, muziek, gymnastiek, kaatsen, koekhappen, balkhippen, stoelendansen, zaklopen, 
pepermunt zoeken - en nog veel meer. 
 

 
 
Waarom staan juist deze mensen op de foto? Dat puzzeltje is eenvoudig op te lossen, want er is een 
volledig verslag van het dorpsfeest te vinden via het Leeuwarder nieuwsblad: goedkoop 
advertentieblad, d.d. 23-7-1937, geciteerd op 28-6-2017 via www.delpher.nl  
Dat krantenartikel staat hieronder. Vanwege de leesbaarheid heb ik de spelling enigszins aangepast. 
Komen er kennissen van u in de tekst voor? Heel misschien herkent u zichzelf - dat kan volgens mij qua 
tijd nog wel. Hoe dan ook, het artikel bevat vast veel bekende namen …. 

VOLKSSPELEN TE TERNAARD 
Optochten, uitvoeringen, wedstrijden 
TERNAARD, 22 Juli 1937. De traditionele feestdagen van de Vereeniging voor Volksvermaken werden 
ditmaal begunstigd door prachtig zomerweer en trokken een ongewoon groot aantal bezoekers. 
Begonnen werd met een rondgang door het dorp van het fanfarecorps „Harmonie" en de 
gymnastiekvereniging. De vervolgens gehouden kaatswedstrijd gaf mooie en spannende partijen te 
zien. De prijzen werden gewonnen door:  
1. P. Posthumus, J. Borger en F. G. Bouma;  
2. M. Post, Wierum, H. Talma en Th. Schaafstra;  
3. H. Huizinga, Nes, D. Posthumus en J. Brouwer. 
In de pauze hadden gymnastiekdemonstraties plaats onder leiding van de heer Steenhouwer te 
Leeuwarden. De vereniging „Amusanto" gaf 's avonds voor een vrijwel volle zaal een uitvoering in hotel 
Pel onder leiding van de heer H. R. Braak. Beide toneelstukken vielen zeer in de smaak. De volgende 
dag had een schoolfeest plaats. Begonnen werd met een optocht van de schoolkinderen en een 
allegorische optocht, waarbij 
de jury, bestaande uit mevr. 
Hartog, van Ternaard, mevr. 
Kramer-Visser en de heer G. 
Feringa, van Holwerd, de 
volgende prijzen toekende:  
Eerste prijs met lof der jury, 
„Een vierkaart", 48 p. (max. 
50).  
 

 
 

http://www.delpher.nl/


Verder vielen eerste prijzen ten deel aan „Friezinnetje" 43 p. „Kippenhok" 42 p. „Mijn voorjaarstuintje" 
40 p. „Volendammertjes" 37 p. „Nederlandsch fabrikaat" 37 p. „Marker meisje" 36 p. „Japanees" 35 p. 
„Indianen" 3r p. Tweede prijzen: „Badgasten" 34 p. „Pingpongspeelstertje" 34 p. „Kerstengel en 
Kabouters" 33 p. “Pake en beppe nei stêd op de tandem" 33 p.  
 

 
„Hartedief" 31 p. „Straatmuzikanten" 30 p. „Matroos" 30 p. „Waarzegster" 30 p. „Matrozen" 29 p. 
“Matroosje" 28 p. Derde prijzen: „Pierrette" 25 p. „Roodkapje" 25 p. „Danseresje" 25 p. 
„Dominohoutje" 25 p. „Bloemenmeisje" 23 p. „Slangenbezweerster" 24 p. „Italiaan" 23 p.  
 
's Middags hadden de kinder- en volksspelen plaats met de volgende uitslag: Bewaarschool. Eerste 
groep, ballen in de kruiwagen: 1. Ali Braaksma. 2. Tietje Hempenius. 3. Anne Bouma. Tweede groep, 
balkhippen: 1. Tjitske Sjoerdsma. 2. Sikke Hempenius. 3. Sara Schaafstra.  
 
Schoolkinderen. Jongens en meisjes eerste klasse. Koekhappen: 1. Piet Sjoerdsma. 2. Kees Bouma. 3. 
Botje Machiela.  
Meisjes 2e en 3e klasse, mutsen zoeken: 1. Annie Banga. 2. Anna Pel. 3. Gertje G. de Jong.  
Meisjes 4e en 5e klasse: Ternaard ophangen: 1. Anna Sikkema. 2. Aaltje v. d. Kooi.  
Meisjes 6e en 7e klasse, stoelendans: 1. Dieuwke Posthumus. 2. Greta van Sinderen. 3. Sietske v. d. 
Kooi.  
 
Jongens 2e, 3e en 4e klasse, kegelwedstrijd: 1. Gooitsen Sjoerdsma. 2. Hendrik Pierma. 3. Gooitsen 
Westra.  
Jongens 5e en 6e klasse, onder het zeil door: 1. Piet Bouma. 2. Geert Vonk. 3. Sierk Halma.  
Jongens 7e en 8e klasse, zaklopen: 1. Popke v. d. Kooi. 2. Minne G. Fokkema.  
Jongens en meisjes 13, 14 en 15 jaar, samen zaklopen en pepermuntzoeken, 14 paren: 1. Jan M. van 
Sinderen en Lena Pel. 2. Sake Banga en Pietje Talma. 3. Harke Wierenga en Koos Procé.  
 
Uitslag volksspelen: Dames tot en met 35 jaar, koekhappen: 1. Jeltje Pel. 2. Tjitske Grijpstra, Hantum. 
Dames boven 35 jaar, balgooien: 1. W. v d. Woude-v. d. Veen. 2. L. Bierma-Heeringa.  
Heren tot en met 35 jaar, paardjerijden: 1 Tj. Gulmans, Dokkum. 2. S. P. Bosch, Hantum.  
Heren boven 35 jaar, stoelendans: 1. R. Bleinsma. 2. S. S. Hempenius Jr.  
 
Het fanfarecorps maakte na afloop nog een rondgang door het dorp, waarna op de zaal van Wieringa 
een gezellige prijsuitdeling plaats had onder leiding van de voorzitter van Volksvermaken, de heer P. 
P. v. d. Heide. 



 
 
Nico van der Woude 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Waterballet op Het Groene Hart van Ternaard 

Eindelijk is het dan zo ver. Het is zaterdag 29 juli 2017. Stralend mooi weer, nadat het ’s nachts en ’s 
morgens vroeg nog behoorlijk heeft geregend. Prachtige speeltoestellen voor de kinderen in de 
basisschoolleeftijd en voor de allerkleinsten een springkussen en de altijd weer in trek zijnde 
‘Flintstone-autootjes’. 
 

Een paar brandweermannen zorgen voor het vullen van de bassins, iets wat niet altijd helemaal volgens 
plan verloopt. Maar uiteindelijk is er genoeg water om aan het waterspektakel te beginnen. Dat laten 
de jongelui zich geen twee keer zeggen en de hele middag wordt er druk van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om langs de glijbaan naar beneden te roetsjen en dan met een duik te eindigen in het 
waterbassin. De jongelui worden steeds driester en stuiteren soms naar beneden het water in. En dat 
is nog het leukst! Van ravotten krijg je dorst en trek in wat lekkers. Ook daar is aan gedacht. Een lekkere 
zoete suikerspin en later een broodje hamburger. Het smaakt allemaal prima. Rond halfvier komt een 
heftruck het terrein op rollen en kan het spijkerbroekhangen boven een groot bad vol met water 
beginnen. Voor sommigen een koud kunstje en voor anderen een heel inspannende bezigheid. De 
kinderen strijden twee aan twee om de eerste prijs.  

Na veel hangen en wurgen, strijkt bij de meisjes Minke Sijtsma met de eer en bij de jongens Karst 
Wijthoff (Oentsjerk). Zo gaat de middag snel voorbij en is het weer tijd om op te ruimen. Het is intussen 
ook wat frisser geworden, omdat de zon achter de wolken is verdwenen. 
Deze middag hebben we vooral te danken aan de flessenactie van 5 kinderen: 

• Roelof Haaima 
• Sijbrand Ferwerda 
• Inge Bergsma 
• Margriet van der Meulen 
• Hannah Wiersma 

 

 

 

Zij hebben met hun actie veel geld opgehaald. Het bedrag voor de glijbaan werd aangevuld door Spar 
Herder en de volgende sponsoren werkten ook belangeloos mee: vader en zoon Chris en Peter 
Christiaan Veenstra, Ferwerda Verhuur (luchtkussen), Het Groene Hart (terrein en kleedgelegenheid). 
En dan zijn er nog een hele rij vrijwilligers o.l.v. de ‘Kids’Club’. En last but not least: de vrijwillige 
brandweer van Ternaard! Allemaal heel hartelijk bedankt! Het was geweldig om dit met zoveel mensen 
te kunnen organiseren. Het is zeker voor herhaling vatbaar. We hopen dan op nog meer deelnemers. 
 
Tekst en foto’s door Oane Talsma 

 

 

 

 

https://myalbum.com/album/fOAvSoPViUtQ


Waaddoarp Ternaard ferdield oer gaswinning ûnder it Waad 

It rêstige Ternaard sit yn in spagaat. It doarp oan it Waad, ferneamd om de poerbêste jirpels, is ferdield 
oer it gas. De NAM wol, fan in lokaasje yn it doarp ôf, in gasbel ûnder it Waad oanboarje. Mar moat 
dat wol wêze? We sjogge oan Grinslân dat soks net sûnder risiko’s is. Mar, der binne nije techniken om 
‘mei de hân oan de kraan’ boarje te kinnen, wurdt sein. Boppedat kinne we noch net sûnder gas. Fan 
alle enerzjy dy’t we brûke, is no noch gjin 6% duorsum. It duorret dus noch wol efkes oant we sûnder 
gas kinne. 

Mei it gas fan Ternaard 
soe hiel Fryslân tolve 
jier ta kinne. As we dat 
bygelyks út wynenerzjy 
helje wolle, moatte der 
sa’n 165 mûnen komme 
dy’t 10 oant 15 jiere 
draaie. Mar binne dy 
arguminten sterk 
genôch om de gok dan 
mar te nimmen yn it 
kwetsbere 
Waadgebiet? Fansels 
net, fine de 
aksjefierders yn it 
doarp. Efter de ruten fan in soad huzen hingje dan ek de posters mei in Fryske flagge en de tekst 
‘Ternaard geeft tegengas’. Neffens aksjefierder en skriuwer Willem Schoorstra driuwt it: “Fanwege de 
klimaatferoaring slacht de panyk no ta. Wy kinne it net meitsje om no noch wer in nij gebiet te 
eksploitearjen. We moatte no ynsette op de transysje, de oergong nei skjinne enerzjy”. 

De NAM ûnderskriuwt dat wol, mar tinkt dat we yn dy oergongsperioade net sûnder it Ternaarder gas 
kinne. “Mar it gas moat der op by de transysje!”, seit NAM-kommunikaasjeman Sape Jan Terpstra. Yn 
‘De spagaat fan Ternaard’ praat Buro de Vries mei wethâlder Pytsje de Graaf, sels ek ynwenner fan 
Ternaard, skriuwer en aksjefierder Willem Schoorstra, Sape Jan Terpstra en Henk Heeringe fan de NAM 
en in stikmannich tafallige passanten yn it doarp. ‘De spagaat fan Ternaard’ is de tredde ôflevering fan 
de simmerrige “Ferhalen fan it Waad”, alle sneinen yn Buro de Vries. 
 

Arianna Pruisscher wint eerste Omloop van Ternaard 

TERNAARD – Belofte renster Arianna Pruisscher uit Nieuw Dordrecht is zaterdagmiddag 8 juli winnaar 
geworden van de eerste ‘De Omloop van Ternaard’ voor vrouwen. Ze versloeg in een massasprint 
Sanne Bouwmeester met enkele centimeters op de meet. Als derde kwam Lonneke Uneken over de 
streep.  

Met een felle zon aan de hemel werden om 16.00 uur de 22 renster weggeschoten voor een strijd over 
21 ronden van 2,5 kilometer. Spar eigenaar Johannes Herder kreeg de eer om de dames weg te 
schieten en wenste de wielrensters een sportieve wedstrijd toe. Het parcours voerde door het centrum 
van Ternaard over de Wjuk en langs de oude zeedijk, de Kooiwei.  

Tot 10 rondes voor de finale was het peloton nog steeds bij elkaar. De rondes werden met een hoog 
tempo verreden want verdeelt over de wedstrijd waren er verschillende premies te verdienen. Ronde 
de achtste ronde was er eens een kopgroep, Chantal Hendriks, Lisanne Immerzeel, Willemiek Meinders 
en Michelle Poot kregen van het peloton 15 seconden. De kopgroep werkte goed samen zodat er 7 
rondes voor de finale een groter gat was ontstaan. Tussentijds werd er een premie sprint 



georganiseerd, zodat op een gegeven moment de kop groep in tweeën werd gereden Willemiek 
Meinders en Michelle Poot gingen als eerste op de premie af achtervolgt door Chantal Hendriks, 
Lisanne Immerzeel dit was ook het moment dat de samenwerking voorbij was want 2 rondes voor de 
finale was het peloton weer compleet.  

Knallende finale; En zo werd de finale gestart met het complete deelnemersveld. Na de scherpe 
bochten in het dorp werd er via de oude zee-kering met het wuivende riet in de sloot koers gezet naar 
de finish. Het tempo werd aardig opgeschroefd op het lange rechte eind richting finish en met enkele 
centimeters voorspong werd het Arianne Pruisscher die de fiets als eerste over de meet bracht. 
Gevolgd door Sanne Bouwmeester beide belofte dames en als derde Lonneke Uneken een Junior 
vrouwen eerstejaars. Door de jury werd Lisanne Immerzeel als strijdlustigste renner uitgeroepen en 
als eerste het podium beklimmen en de 
bloemen en kussen in ontvangst nemen van Jan 
Bandstra. De dames waren zeer ingenomen met 
deze nieuwe koers en hopen natuurlijk dat hij 
volgend jaar ook weer op de kalender komt. Als 
het aan Hendrik Talsma ligt gebeurd dat ook 
weer ‘Dit was een compleet ander opzet 
vandaag we zijn van vrijdag naar zaterdag 
gegaan en een extra koers voor de dames 
ingepland’, ‘zoals het er nu naar uitziet komt 
volgend jaar de dames koers ook weer terug’. En 
hoopt de organisatie op wel een paar meer 
deelneemsters.  

Heren Om 18.15 uur startte de koers voor de heren met een deelnemersveld van 57 wielrenners. 
Ook hier een spannende strijd Jan Terpstra won het in de finale van Bauke Hylkema en Richard 
Bultema. Ook de heren amateurs waren te spreken over de ronde vooral nu de elite en beloften niet 
mochten meedoen. De organisatie was ook zeer tevreden over deze koers. Mocht u de race nog eens 
willen bekijken: ga dan naar Wielerronde Ternaard.  

Camera Batavia – Ontwikkeling van een bijzondere toren 
aan de Friese waddenkust bij Ternaard 
 
Over Camera Batavia 

Het project Camera Batavia van de Groninger kunstenaar Arjen Boerstra 
(Heerenveen, 1967) laat mensen op een bijzondere manier het hen omringende 
landschap ervaren. Een bolle spiegel hoog in de toren, laat je naar alle kanten 
tegelijk kijken. Net als een insect dat doet met zijn facetogen.  
 
Na een rondreis langs allerlei plekken langs de Friese Waddenkust, heeft 
kunstenaar Arjen Boerstra zijn oog laten vallen op de dijk boven Ternaard. Bij ’t 
Skoar op precies te zijn. Op die plek zijn alle typen landschap die bij de 
waddenkust horen in één blik te vangen. De Waddenzee, de oude rijsdammen, 
de Schoorsterpollen aan de oostkant van de pier, de dijk zelf, de Ternaarder 

Polder, het aangezicht van Ternaard en de gevarieerde 
akkerbouwgronden binnendijks. “Een droomplek om de toren neer 
te zetten”, aldus Boerstra.  
 
Geplaatst in 2018? 
Het is de bedoeling om Camera Batavia in 2018 te plaatsen. 
Boerstra heeft al verschillende gesprekken gevoerd om te kijken of 
dat lukt. “Ik ben al een paar keer in gesprek geweest met mensen 
van Wetterskip Fryslân en ik heb het plan besproken met het 

https://www.youtube.com/watch?v=p1JdsoWstoc&feature=youtu.be


bestuur van Dorpsbelangen. Dat is belangrijk voor mij, want ik wil heel graag dat het dorp Ternaard 
ook gaat helpen bij de bouw en het onderhoud van de toren. De gesprekken zijn heel positief”. 
 
Sense of Place 
De toren van Camera Batavia is onderdeel van het programma Sense of 
Place. Dat programma van Joop Mulder (oprichter van het Oerolfestival) 
wil overal langs de Friese en Groninger Waddenkust kunstwerken neer 
zetten. Om mensen anders naar de kust te laten kijken, om de kust te 
verrijken met landschapskunst, maar ook om mensen te trekken. Op die 
manier draagt het programma bij aan de economie van de kust. Joop 
Mulder: “Wat ik nou zo leuk vind aan dit project, is dat Dorpsbelang en 
ook de gemeente enthousiast zijn. En dat ze hebben gevraagd of we ook 
iets voor hen kunnen doen in de wens om het pad langs de Eendenkooi 
te ontsluiten. Om samen een project te maken. Dat is nou precies Sense 
of Place – gevoel bij de plek.” 
 
Onderzoek naar de toren Camera Batavia 2015  

Boerstra is al een paar jaar bezig met de ontwikkeling van de 
Camera Batavia. In 2015 is op het Seinpaalduin bij West-
Terschelling de eerste proeftoren Camera Batavia gebouwd. 
Tijdens het Oerolfestival zijn een paar duizend mensen in de toren 
geweest en heeft Arjen kunnen luisteren naar de ervaringen. In 
2016 heeft hij met Camera Batavia een kleinere vorm gekozen. 
Met de naam Donkere Kamer is op de Elvis Plak bij Oosterend op 
Terschelling een proef gedaan met een toren voor één persoon. 
Ook daar heeft Arjen veel van opgestoken. Vanaf dat moment zijn 

de voorbereidingen gestart voor het maken van een definitief ontwerp voor de locatie aan de Friese 
kust.  
 
De kunstenaar aan het woord 
We vroegen Arjen Boerstra hoe hij op het idee is gekomen van Camera Batavia. Arjen vertelt: “Ik zocht 
een manier om de totale ruimte om me heen in één blik te kunnen zien. Als een vlieg zou ik graag alle 
kanten tegelijk op kunnen kijken. Met behulp van groothoeklenzen aan vliegers deed ik de eerste 
pogingen om een steeds groter deel van het landschap in beeld te brengen. De ultieme oplossing kwam 
in de vorm van een spiegelbol. Deze reflecteert het conventionele lijnperspectief en verbuigt het op 
zo’n manier, dat je de totale ruimte om je heen kunt zien. Met de spiegelbol boven je, vang je het hele 
landschap en kun je op een andere manier naar je omgeving kijken. De proeftoren Camera Batavia uit 
2015 was de eerste mogelijkheid om deze kijktechniek met publiek te delen. Bovenin de toren nam je 
plaats onder de spiegel en zag je de reflectie van het landschap in de spiegelbol. In 2016 maakte ik een 
tweede toren, Camera Batavia - Donkere Kamer, waarin je in een gesloten ruimte zat. In afzondering 
van de buitenwereld zag je de projectie van het landschap, zichtbaar gemaakt met de techniek van de 
camera obscura. Een lens in het dak, met daarboven de spiegelbol, projecteerde het spiegelbeeld van 
het landschap op een witte schijf. Met beide torens heb ik twee kijkmethodes onderzocht om 
uiteindelijk de spannendste oplossing te kunnen kiezen voor een definitief ontwerp. De definitieve 
toren is uitgerust met meerdere zit/ligbanken om in de open buitenruimte het beeld in de spiegel te 
delen. In het midden kun je plaats nemen in een afgesloten ruimte. 
Aan de kust van de Waddenzee, hoog in de toren op 
de dijk, zul je zowel gezamenlijk als individueel op een 
bijzondere manier het omringende polder- en 
kwelderlandschap ervaren.” 
 
Meer weten? 
Op de website www.camerabatavia.nl is veel 
beeldmateriaal te vinden over het project. 
Over het werk van beeldend kunstenaar  
Arjen Boerstra kun je van alles vinden op 
www.arjenboerstra.nl 

http://www.camerabatavia.nl/
http://www.arjenboerstra.nl/
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Contactpersonen buurtverenigingen Ternaard 

It Skoar Piet van der Kooi Piet-gerda@hotmail.com  06-45947461 

Einekoai Jetty Elzinga j.e.elzinga@knid.nl  06-54364894 

Wjuk Annemarieke Verbeek Annemarieke_v14@hotmail.com  06-13574228 

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

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

Gysbert Wieke Hoekstra degysbert@hotmail.com  06-12108850 

Riedhusstrjitte Peter Sannes psannes@hetnet.nl  0519-571052 

De Ring Jan Bandstra j.bandstra@knid.nl  06-22447832 

Nesserwei/Tsjerkestrjitte Mariska Roorda mariskaroorda@hotmail.com  06-22750023 

Herwey Janke Bosgra louwenjanke@hotmail.com  0519-571782 

Worp van Peymastrjitte Alle Willem v.d. Meulen allewillem@msn.com   

Om de ald feart Jantine Miedema josenjantine@knid.nl  0519-571751 

Halbertsmastrjitte+  
van Aylvastrjitte 

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

Earst ein (Albertus Nauta) Germina Akkerman g.prins01@knid.nl  0519-571751 

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 Facebook:  Chill at 
Tuna Ternaard 

chilltunaa@gmail.com 

Club(leiding) Jan Kuipers 06 16 78 50 09 jankuipers@gmail.com 

Country line-dance Fenna van der Meulen 06 19 62 73 58 u.vandermeulen@chello.nl  

Dorpsbelangen, vereniging voor  Jan de Graaf 571219 voorzitter@ternaard.nu  

Dorpsbibliotheek  Anneke de Vries 571733 annekedevries07@hotmail.com 

Dorpshuis Tunawerth, beheer Jan Schoorstra 571290 / 571925*  

Dorpshuis Tunawerth, 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 info@euphoniaternaard.nl  

Feestcommissie Kim Waterval 0620651587 feestcommissie@ternaard.nu 

Fryske cursussen Pytsje de Graaf 571929 pytsje@knid.nl  

Gemeentewurk 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 

Kaatsvereniging ‘It Moat Kinne’ Sybe Visser  it-moat-kinne@hotmail.com 

Koersbalvereniging Ulbe Boonstra 571415  

Ondernemersver. Ternaard  Babs Alberts 571075 massagepraktijkbabs@gmail.com  

Ouderensociëteit  Sjoerd Hoogland 572183  

Peuterspeelzaal ‘It Boartersplak’ Nynke Schoorstra 571202 w.schoorstra@home.nl  

Plattelandsvrouwenbond, Chr. Tetsje Drost 571803 gerbenentetsje@knid.nl 

Protestantse Gemeente  Baukje Bouma-Dorenbos 571380 o.bouma@knid.nl 

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

Tennisvereniging  Robert Smit 0616801553 info@TVWD.nl  

Uitvaartver. De Laatste Eer Baukje Boltjes-Seepma 571331 delaatsteeerternaard@live.nl  

Uitvaartverzorging Bode Jouke Hoekstra 0511 482444 / 
06 15 40 74 30 

info@joukehoekstra.nl  

Vereniging voor Volksvermaken Hendrikus Hoekstra C. Lambertusstrj. 20  

Verzorgingshuis Spiker Rita Schipper 574083 Rita.schipper@pasana.nl 

Voetbalvereniging VV Ternaard Jan Yde van der Kooi 571486 j.kooi44@chello.nl 
Volleybalvereniging SVT Gaston Waterval 571237 gastonwaterval@gmail.com 
Meldingen openbare ruimte en 
afval  

Telefonisch of digitaal iets 
melden? 

 Ga op www.dongeradeel.nl  naar 
Meldpunt Gemeentewurk 
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Op deze pagina zien wij in december graag jouw inbreng/verhaal!  
Wil je een stukje schrijven over je team/sport, je hobby, over een 
mooie of indrukwekkende reis die je hebt gemaakt of heb je een 

andere leuke inbreng… deel deze dan met de lezers van Thunawurd! 
Graag mailen naar redactie@ternaard.nu 

 
 

 
 
 
 

 
 
 Veel knutselplezier gewenst…. 
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