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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                                   
 
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 of kennissenkring binnenkort een jubileum geeft u dit dan door aan Ellen Tabak 
via leden@ternaard.nu / 221207 
 
Aanleveren kopij: Uiterlijk inleveren 10 maart 2018. 
 De volgende krant verschijnt half maart. 
 

 
 
Verschijndata 2018 
maart 
juni 
September 
December 

 

Advertentiekosten 2018 

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…… 
 

Sinterklaas van harte welkom geheten 
en ook al weer uitgezwaaid, deze keer in 
ons hoge Noorden. Een bijzonderheid 
voor velen. De kerst staat alweer voor 
de deur. Een tijd van gezelligheid, 
samen (kunnen) zijn of er alleen van 
genieten, ieder op zijn eigen manier.  
 
We willen iedereen, die input heeft aangeleverd voor de 
dorpskrant in 2017, bedanken. Zonder input geen dorpskrant, dus 

voor 2018…. redactie@ternaard.nu! 
 
Wij wensen je een gezonde mooie tijd en al het goede voor 2018! 
Veel leesplezier gewenst.   
 
Gr. Wietske van der Weg en Alicia van Haaften                                                           

 
 

Gouden Huwelijk Sije en Ruurdtje 

14 september 1967 was de dag dat Sije de Graaf en 
Ruurdtje Sipma in het huwelijk traden. 
Dus dit jaar vieren zij hun gouden bruiloft!  
Het feest ging niet onopgemerkt voorbij, het huis werd 
versierd, er werden bossen bloemen bezorgd 
en er werd een foto gemaakt voor de website. 

 
Van de voorzitter…… 
 
Elke schrijver begint z’n verhaal de laatste weken met zwarte piet. Daar wil ik het niet over hebben. 
De zwarte pieten hier in Ternaard waren in ieder geval goed zwart. Sjapo Kim en consorten! 
 
Ternaard stond de afgelopen week weer goed op de kaart (krant). De omgevingsvisie; gaat er wel of 
niet geboord worden in ons dorp. De informatieavond was bedoeld om een beeld te geven wat een 
omgevingsproces inhoud en om met elkaar in gesprek te blijven.  In de volgende fase van dit proces 
is het de bedoeling om met elkaar om tafel te gaan, ook dan kun je je frustraties uiten. 
Ik zou zeggen, kom dan ook en laat je horen, ook de mensen die vóór de boring zijn, want die waren 
er weinig op deze avond. 
 
Zoals u kunt lezen verderop in deze krant heeft Simmie de Vries er zin in om met de nije ‘Spiker’ aan 
de slag te gaan. Nu maar hopen dat ook de verkenner hier zo over denkt en dat de Kwadrant Groep 
de juiste keuze gaat maken. 
 
Als u dit leest is het jaar al bijna weer voorbij.  
Ik wens eenieder een fijne kerst en laten we er weer een goed nieuw jaar van maken. 
 
Groeten, 
Jan de Graaf 

http://ternaard.nu/wp-content/uploads/2017/09/sije-en-ruurdje.jpg


Van het secretariaat…… 

 
Spiker 
 
De verkenners, Emme Groot en Diet Hensums van KAW Groningen, zijn momenteel bezig de situatie 
rond Spiker en ouderenzorg voor de toekomst in Ternaard, te inventariseren. In de maand januari 
komen zij met een verslag en aanbevelingen. Het gesprek wat de werkgroep had met Emme Groot, 
was informatief en een goed gesprek. Intussen heeft Simmy de Vries haar plannen kenbaar gemaakt 
naar beide verkenners toe. In deze dorpskrant een kennismaking met haar en haar ideeen. De 
Wurkgroep Aldereinsoarch Ternaard heeft op verzoek van Diete Hensums haar “dromen”kenbaar 
gemaakt, over hoe de Wurkgroep de ouderenzorg in de toekomst ziet. Wordt vervolgd…. 

 
Buslijn Arriva 154/54 
 
Onderstaand het voorstel voor de busverbindingen de komende jaren. Ternaard blijft een 
uitstekende busverbinding houden. 
 

Strekken bundel 
Leeuwarden-Stiens-   
Holwerd-
Ternaard/Brantgum-
Dokkum 
In het voorstel wordt de 
bundel van Leeuwarden via 
Stiens naar Holwerd en 
Dokkum gestrekt tussen 
Stiens en Holwerd. De 
kernen Hijum, Hallum, 
Marrum, Ferwert en Blije 
hebben goede 
haltevoorzieningen aan de 
provinciale weg. Deze 
voorzieningen zijn aan de 
dorpszijde gesitueerd. Een 
oversteek van de provinciale 
weg is voor de reiziger niet 
nodig. Tussen Leeuwarden 
en Stiens is de route 
gestrekt. Het voorstel is 
gebaseerd op huidige (2016) 
reizigersaantallen, 
herkomst- en 
bestemmingen, reistijden en 

instapgegevens vanuit de ov-chipkaart data. De huidige lijn- en routevoering is weergegeven op de 
plattegrond hierboven. In Stiens zelf wordt niet gestrekt.  Het blijkt dat aantal instappers van de 
halten in de dorpen nagenoeg gelijk is aan die van aan de Provincialeweg, 211 en 171 gemiddeld op 
een werkdag. Overdag tot 18:30 gaat het om 195 en 171. In de avonduren wordt momenteel alleen 
via de dorpen gereden. Er stappen dan nog 16 reizigers in. Dit betekent dat wij voorstellen om de 
route in Stiens niet te strekken maar in de overige dorpen de route wel te strekken. Veel inwoners 
zijn al gewend aan de halten aan de provinciale weg. Gemiddeld ligt de halte aan de provinciale weg 
op 400 tot 500 meter vanaf het zwaartepunt van de kern. 
 
Voordelen van het strekken 
Snellere reis voor het grootste deel van de reizigers (2-7 minuten); 
Besparing van 1.660 DRU’s op jaarbasis; Inzet van de bespaarde DRU’s kan worden gebruikt voor 
extra verbindingen naar Dokkum en uitbreiding van de bedieningsperiode in de avonduren. 
 
 



Nadelen van het strekken 
De afstand tot de dichtstbijzijnde halte neemt toe. Vanaf het zwaartepunt van de kernen met circa 
400 tot 500 meter. Voor individuele reizigers kan de afstand toenemen met maximaal 1.000 meter. 
 
Extra’s voor de reizigers op deze bundel 
Op alle dagen een latere vertrekmogelijkheid vanuit Leeuwarden om 0:22 uur naar Dokkum; 
Op werkdagen en zaterdag extra verbindingen met Dokkum via Brantgum (5 op werkdagen, 13 
tijdens de vakanties en 5 op zaterdag). Dit betekent dat er op werkdagen tot 18:30 uur sprake is van 
een uurdienst via zowel Ternaard als Brantgum naar Dokkum, op zaterdag op beide routes 1x per 2 
uur, verbinding naar Dokkum hierdoor 1x per uur. Door deze uitbreiding wordt de regionale functie 
van Dokkum versterkt (betere bereikbaarheid); Betere aansluitingen op beide Intercity’s in 
Leeuwarden. Aandachtspunt is de combinatie van aansluitingen in Dokkum (rond de xx:00/30 knoop) 
en Leeuwarden op de Intercity’s (rond de xx:15/45 knoop). Deze zijn niet te combineren. Op 
werkdagen buiten de vakanties is dit geen probleem omdat er dan 4x/uur wordt gereden en beide 
knopen mogelijk zijn. Tijdens de vakanties en op zaterdag is gekozen voor de Intercity knoop in 
Leeuwarden en is de overstaptijd in Dokkum langer. Deze keuze is gebaseerd op het aantal reizigers 
en mogelijke overstappers. Gevolg is een afwijkend patroon tijdens de vakanties. 

 
Diverse zaken: 
 
In de afgelopen weken heeft Dorpsbelang diverse gesprekken gevoerd, o.a. het overleg met de 
gemeente, waarbij wethouder De Graaf en Braaksma aanwezig waren, over de diverse 
ontwikkelingen, o.a. jeugdhonk, bedrijventerrein. Tevens is het jaarlijkse overleg geweest tussen 
gemeente, dorpsbelang en jongeren over de oud- en nieuw activiteiten. Er wordt weer een tent 
geplaatst op het parkeerterrein bij de vv Ternaard en evenals vorig jaar zal ook hier het carbid 
schieten plaatsvinden. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar Ternaard.nu 
De feestcommissie werd uitgenodigd over hoe nu verder, er is een bijeenkomst georganiseerd met 
de buurtverenigingen en diverse verenigingen op 3 november jl. De aanbevelingen worden 
meegenomen en uitgewerkt. 

 
Kerstbomen inzameling: 
 
Op zaterdag 6 januari a.s. kunt u uw kerstboom weer inleveren op het parkeerterrein bij AWT. 
Tussen 10.00 en 12.00 uur staat Dorpsbelang weer klaar om uw kerstbomen in ontvangst te nemen 
en zoals voorgaande jaren worden weer lootjes uitgedeeld waarmee u een prijs kunt winnen. 
. 
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 het dorpshuis……                                           
 

Activiteitenkalender van dorpshuis Tunawerth 

 
Dinsdag 19 december  -      16.00 uur kerstviering georganiseerd door de diaconie van de 
            Protestantse Gemeente van Ternaard 
December   -      biljart-toernooi 
Januari    -      biljart-toernooi 
Vrijdag 12 januari 2018  -      20.00 uur Nieuwjaarsconcert van Brassband Euphonia 
Maandag 15 januari 2018 -      informatieavond wonen en werken in en rondom Ternaard 
Woensdag 17 januari 2018 -      19.30 uur reanimatiecursus 
Vrijdag 26 januari 2018  -      20.00 uur jaarlijkse ledenvergadering feestcommissie Ternaard 
Zaterdag 27 januari 2018 -      14.00-16.00 uur:   sjoelen groep 3 t/m 8     

- 19.30 uur:   sjoelen vanaf voortgezet tot 102  

En elke vrijdagavond is de jeugd van 12-16 van harte welkom in Chill! 19.30 uur tot 23.00 uur 
(tunawerth@gmail.com) 

 
 
 

 

We gaan weer  

een gezellig potje sjoelen! 

Zaterdag 27 januari 2018 
Sjoelen voor de jeugd van groep 3 t/m 8  

van 14.00-16.00 uur deelname gratis incl. traktatie 

 

Sjoelen voor iedereen vanaf voortgezet 

start 19.30 uur   

deelname/entree € 2,00                

Iedereen is van harte welkom! 

 

Opgave sjoelen voor 25 januari a.s.  

Bij Jan; 571290 of tunawerth@gmail.com 

Vanaf 21.30 uur gaat Pieter Hiemstra er een feestje van maken! 

 

mailto:tunawerth@gmail.com
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De Dorpsbibliotheek 
 
Mijn liefste ik wil je vertellen – Louise Young 
Terwijl de Engelse jongemannen Riley Purefoy en Peter Locke tijdens de Eerste Wereldoorlog strijden 
voor hun hun vaderland en hun leven, en ervoor vechten niet gek te worden in de loopgraven van 
Vlaanderen, doen Julia Locke, Nadine Waveney en Rose Locke wat ze kunnen aan het Britse 
thuisfront. 
 
Met een genadeloos plot dat zich tussen Ieper, London en Parijs afspeelt, is Mijn liefste ik wil je 
vertellen, een diep ontroerende, bewogen en briljante roman. 
 
Stosân – Anders M. Rozendal 
 
Dictis Vlasma en Ina Visser binnen mei fakânsje yn Fankryk. Se hawwe al tolve jier in relaasje mar 
beide hawwe se it gefoel dat de rek derút is. Underweis nei hûs ta komme se op in nuveraardige wize 
mei in jonge frou yn oanrekking. It is in kreas frommes, mar se hat grutte problemen. 
Dictus en Ina beslute har te helpen. Mar dat is net sa maklik. En it giet ek net altyd like sêftsinnich. 
Boppedat steane de ûnderlinge ferhâldings bytiden op skerp. 
 
Nieuwe boeken: 

Morton, Kate De vertrouweling 09-'17 Roman 

Hannah, Kristin Alice, het wolvenmeisje 09-'17 Roman 

Shannon, Lisa Duizend zusjes 09-'17  
Ohlsson, Kristina Verzwegen 09-'17 Literaire thriller 

Morgan, Sarah Winters Paradijs 09-'17  
Higgins, Kristan Beet 09-'17 Roman 

Nesser, Hakan Hemel boven Londen 09-'17 Literaire thriller 

Fforde, Katie Een verleidelijk voorstel 09-'17 Roman 

Lippman, Laura Verdwenen zusjes 09-'17 thriller 

Baldaci, David Het motief 10-'17 thriller 

Vermeer, Suzanne Costa del Sol 10-'17  
Montefiore, Santa De zwaluw en de kolibrie 10-'17 Roman 

Hooyberghs, A.M. Zoete wraak 10-'17  
Scherstra  M. Het baken 10-'17  
Maljers M Ken je me nog? 10-'17  
Beek I  v/d Als een droom uiteenspat 10-'17  
Visscher, M. Tot de maan en weer terug 10-'17  
Archem     J.A Na de bevrijding dl 3 11-'17  
Timmer, Ernst De val van mijn moeder 11-'17  
Hannah, Kristin Wie naar de sterren grijpt, deel 1 11-'17  
Hannah, Kristin Verder dan de sterren, deel 2 11-'17  
Huisman, Nicky & Verbeek, 
Leonie Aupairanoia 11-'17 Roman 

Bierley. S Lion 11-'17  
Fjorde, K. Vrij spel 11-'17  
Rijn, Linda van Ski Resort 11-'17 thriller 

Doerr, Anthony Als je het licht niet kunt zien 11-'17 
historische 
roman 

    
Frysk    
Roaendal A M Stosan 11-'17  
    
 
 
   



Binnenkort en nog meer in de bieb te verwachten: 

Holleeder, Astrid Dagboek van een getuige 11-'17  
Brown D De Oorsprong 11-'17  
Beeck, Griet op de Het beste wat we hebben, deel 1 trilogie  
Beeck, Griet op de Kom hier dat ik u kus   
Blackstock T Onvindbaar (deel 2) (deel 1 is de vlucht)  

Joubert  I 
Het meisje uit het verscholen dorp deel 
2 11-'17  

Austin  L Land van belofte 11-'17  
 
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  

 
 

 
 

 

Wat viel er de afgelopen periode te 
melden vanuit Het Groene Hart?  
Laten we beginnen met te melden dat we een goed seizoen hebben 
gedraaid met de verschillende activiteiten die met onze organisatie te 
maken hebben.  
 

In de eerste plaats zijn daar de recreatiehuisjes die nog in ons bezit zijn. Hadden we in het verleden 8 
huisjes in de verhuur, nu is dat geslonken tot 3. Nog niet zo lang geleden vond de bank het nodig dat 
we de huisjes weer in de verkoop zouden doen, maar was achteraf van mening dat dit toch niet echt 
nodig was geweest. Intussen was huisje 25 al verkocht. Op het ogenblik hebben we huisje 35 voor 
onbepaalde tijd verhuurd en nummer 31 voor 3 dagen in de week, het hele jaar door. Huisje 27 is nu 
ook voor onbepaalde tijd verhuurd. Ook verhuren we een aantal huisjes voor de andere eigenaren. 
Anneke de Vries zorgt voor de verhuur van de huisjes en Letty Keegstra en Janny Bandstra zorgen 
ervoor dat ze bij wisseling van vakantiegangers schoon worden gemaakt. Alleen stoppen alle drie de 
dames per 1 januari 2018 met hun werkzaamheden. Gelukkig hebben we Carla Kampstra bereid 
gevonden hun taken over te nemen, zij neemt ook de schoonmaak van de kleedkamers op de camping 
over van haar dochter.  

 
Het feest-/kaatsterrein ligt er het hele jaar netjes bij en wordt keurig onderhouden door  
Jelle Haaijma, onze vaste maaier. Er zijn veel bomen gekapt en er zullen nog een aantal het veld moeten 
ruimen. De kaatsers hebben aangegeven hand- en spandiensten met ons te willen verrichten. Alleen 
kunnen we ook niet alles en zij hebben er eveneens belang bij dat het kaatsveld er netjes bij ligt.  
 
De camping heeft dit jaar (gelukkig) meer 
bezoekers getrokken dan vorig jaar. In het 
dorp denkt men wel eens dat er weinig of 
geen bezoekers langskomen, maar dat valt 
wel mee. Zo stonden er op een gegeven 
moment een hele groep padvinders met 
tenten voor een aantal dagen en een familie 
met 16 personen. Vergeet niet, dat camping 
Het Groene Hart meer de functie heeft van 
doorgangscamping. Zo kwam er ook een 
groep tractorrijders langs ergens uit 



“Holland”, die een rondrit door het noorden maakten. Het merendeel van onze gasten is vaak de 
oudere garde, die rust zoekt en een springplank naar Ameland of Schiermonnikoog. De gasten komen 
uit alle delen van het land, soms om lekker te gaan eten in Restaurant ‘De Waard van Ternaard’, dat 
een heel goede naam heeft in binnen- en buitenland! Onze gasten komen dan ook niet alleen uit 
Nederland, maar ook uit Duitsland, België, Frankrijk, Engeland, Zweden en Canada of andere landen 
van over zee. Sommigen nemen zelfs de fiets mee in het vliegtuig om langs de Friese kust te rijden of 
een rondje Nederland te doen. Er staan ook regelmatig wadlopers op de camping om hier te 
overnachten en overdag naar het Pinkegat of Engelsmanplaat te lopen. Verscheidenheid genoeg. Oude 
tijden van een volle camping zijn echt wel voorbij (helaas).  

 
Het ontmoetingscentrum wordt regelmatig 
gebruikt voor vergaderingen van 
buurtverenigingen, feestjes of verjaardagen 
als men thuis niet al te veel ruimte heeft voor 
een wat grotere visite. Ook zijn er regelmatig 
disco’s voor de basisschooljeugd die meestal 
tussen de 80 en 100 belangstellenden trekken 
en waarvan de ouders van groep 1 t/m 4 heel 
erg genieten. (zie de foto’s op Ternaard.nu) Zo 
nu en dan wordt een zanger uitgenodigd om 
ons te entertainen.  

 
Tevens vinden er clubactiviteiten 
plaats van Darters en Klaverjassers 
en worden er ook Workshops 
bloemstukjes maken, gehouden.  
 
Helaas zijn dit jaar alleen al drie van 
onze medewerkers overleden:  
Durk Streekstra, Gerben Drost en 
Syb Ferwerda. Alle drie hebben ze 
zich altijd volledig ingezet, waarvoor 
we hen veel dank verschuldigd zijn.  
 
 
 
Graag zouden we weer een paar voor hen in de plaats krijgen, dus als iemand belangstelling heeft: 
meld je, een drukke baan is het niet!  
 
Dan is er de kwestie bestuur. We zijn alle drie boven de 65 en zouden erg graag het stokje door willen 
geven aan jongeren, want zeker als je boven de 70 bent, heb je je straatje wel schoongeveegd en wil 
je wel eens stoppen. We zijn best bereid om nieuwelingen in te werken, moeilijk is zo’n bestuursfunctie 
echt niet, alleen de penningmeester moet wel iets meer kennis van zaken hebben, maar wordt 
bijgestaan door Miranda Dijker, onze vaste accountant die o.a. de jaaroverzichten maakt. Dus als je 
denkt dat dit iets voor jou is: meld je bij een van de bestuursleden.  
 

Dank ook aan Sjoukje Ferwerda en haar team voor het runnen van de kantine en verder aan allen 

die ons helpen om alle activiteiten mogelijk maken. Ook de oudere vrijwilligers voor de klussen: 

Dank voor jullie inzet.  
Alles bij elkaar genomen zijn wij als bestuur best tevreden over de huidige gang van zaken en hopen 
dat Stichting Het Groene Hart van Ternaard nog heel lang mag blijven bestaan. 



Organist Kees Rensma Koninklijk onderscheiden 
‘Zijne Majesteit de Koning heeft het behaagd u voor uw grote maatschappelijke inzet te benoemen 
tot ‘Lid in de Orde van Oranje-Nassau’. Deze woorden sprak Burgemeester Mevrouw Waanders 
zaterdagmiddag in de Grutte Tsjerke van Ternaard tot Kees Rensma. En spelde vervolgens de 
onderscheiding op en overhandigde de bijbehorende oorkonde. Dit na een jubileumconcert gegeven 
door Bernard Winsemius, vanwege dat Kees Rensma 55 jaar kerkorganist is. 

55 jaar kerkorganist 
Deze maand is Dhr. Kees 
Rensma 55 jaar kerkorganist 
bij de PKN-gemeente 
Ternaard. Rensma heeft in 
die 55 jaar de samenvoeging 
meegemaakt van Hervormde 
kerk naar s.o.w. en 
vervolgens PKN Ternaard, 
daarnaast heeft Rensma 
verschillende kerkenraden en 
kosters meegemaakt. 
Vanwege deze mijlpaal werd 
Rensma een concert 
aangeboden in de Grutte 
Tsjerke van Ternaard. Het van 
Dam pijporgel uit 1864 werd tijdens dit concert bespeelt door Bernard Winsemius van Amsterdam. 
Winsemius en Rensma zijn geen vreemden van elkaar, tijdens het laatste oorlogsjaar werd Bernard 
Winsemius geboren op de boerderij van Kees Rensma zijn vader aan de Aldbuorren in Ternaard. De 
familie Winsemius waren als evacué naar van Amsterdam naar Ternaard gekomen tijdens de 
oorlogsjaren. De familie Rensma en Winsemius hebben na al die jaren nog een goede relatie met 
elkaar. 
 
Concert geheel in stijl 
Dhr. Winsemius is organist van de Nieuwe Kerk van Amsterdam. Bernard Winsemius had een concert 
samengesteld van ‘componisten door de eeuwen heen’. En hoofdzakelijk gericht op koraal bewerking 
“want dit werd er destijds, en nog steeds in de kerken gespeeld” dit klonk Kees Rensma dus niet 
vreemd in de oren. Er werd door Winsemius een fantasie op het Luther lied ‘Een vaste burg is onze 
God’ van Jan Zwart gespeeld. Van Jan Pietersz. Sweelinck klonken twee variaties over Psalm 23. Van 
de in 1713 geboren Johann Ludwig Krebs werden twee korte koraalbewerkingen gespeeld. Uit 
cantate 13 van Johan Sebastian Bach werd ‘Der Got, der mir hat versprochen’ en uit Ehr. BWV 675 
‘Allein Gott in der Hoh’ ten gehore gebracht. Bernard Winsemius bracht ook nog een eigen 
bewerking ten gehore. En als finale stuk werd Toccata van Theodore Dubois uit het Van Dam 
pijporgel geperst, een echt finale stuk wat werd gewaardeerd met een groot applaus, dit applaus 
klonk nogmaals toen organist Bernard Winsemius de kerk binnentrad en de bloemen in ontvangst 
nam van de voorzitter van de kerkenraad Bert Folbert. 
 
Jubileum en afscheid ineen 
Bert Folbert memoreerde hierna over de 30 jaar die hij Kees Rensma kende als organist, een correct 
punctueel man, altijd paraat staan voor iedereen. Die veel heeft meegemaakt in de 55 jaar als 
organist van voorheen de Hervormde gemeente van Ternaard, vervolgens federatie S.o.w en nu PKN 
Ternaard. Rensma heeft menig predikant meegemaakt, zoals Ds. Mostert deze predikant kon 
evengoed preken als orgelspelen, en gaf dus naafloop geregeld ‘aanwijzingen’ aan de organisten. 
Kees Rensma nam het allemaal ter harte, en nu na 55 jaar heeft Kees Rensma besloten te stoppen als 
vast ingeroosterd organist deel te nemen aan de kerkdiensten. 
Ondanks dat besluit werd Kees Rensma zijn jubileum bekroond met een boeket bloemen van de PKN-
gemeente Ternaard. 
 
 

http://ternaard.nu/organist-kees-rensma-koninklijk-onderscheiden/2017-10-07-ternaard-onderscheiding-38/


Onderscheiding voor gedane arbeid 
Bekroond werd Rensma daarna ook nog echt, want zoals Bert Folbert het al zij, ‘Er komt nog een 
mistrygeust spreker’, en wel Burgemeester Mevr. Marga Waanders. Zij sprak als laatste nog enkele 
woorden tot Kees Rensma. Naast al het werk voor de kerkgemeente, was/is Kees Rensma ook nog 
betrokken bij andere verenigingen in het dorp. Zo maakt Rensma al jaren deel uit van het dragers 
gilde van de uitvaartvereniging ‘De laatste eer’. Binnen deze vereniging heeft Kees Rensma ook nog 
enkele bestuursfuncties gehad. Naast muziek is Kees Rensma ook een danser. Bij folkloristische 
dansgroep de Dockumer Skotsploech maakt de familie Rensma al jaren deel uit van het 
dansgezelschap, hier vervulde Kees Rensma ook nog de functie van secretaris. 
Naast Ternaard speelt Kees Rensma ook nog op het orgel bij het wekelijks zanguurtje in 
verzorgingshuis De Skule. En als vrijwilliger bij woonzorgcentrum Spiker Ternaard verzorgde Kees 
Rensma het patiëntenvervoer naar de fysiotherapie in ziekenhuis De Sionsberg. Bij beide 
verzorgingshuizen was Kees Rensma tevens organist. 
 
Genoeg redenen om Kees Rensma te benoemen tot ‘Lid in de Orde van Oranje-Nassau’. 
Burgemeester Mevrouw Waanders spelde vervolgens de verbaasde Kees Rensma de onderscheiding 
op en overhandigde de bijbehorende oorkonde. Bloemen waren er voor Sippy Rensma ook een zeer 
belangrijke schakel in als het werk dat Kees Rensma deed. Een iedere kon hierna de familie Rensma 
feliciteren. 

Happy Halloween Party 
 
Op vrijdag 27 oktober organiseerde de Kids’Club weer een Happy Halloween Party voor de 
basisschooljeugd in het Groene Hart van Ternaard.  

Hoewel er bij beide groepen, 1 t/m 4 en 5 t/m 8 wel eens wat meer kinderen aanwezig zijn, is het 
beregezellig, vooral ook omdat er bij de eerste groep veel ouders aanwezig zijn, die kijken hoe hun kids 
zich vermaken met dansen, spinnen in een web gooien en de polonaise lopen en dat allemaal onder 
leiding van een viertal dames van Het Groene Hart. Een aantal kinderen -niet allemaal- zijn prachtig 
verkleed en het meisje en de jongen die het leukst verkleed gaan, verdienen hiermee ook nog een 
prijsje, net als de jongen en het meisje die het mooiste dansen. De tijd gaat veel te snel voorbij en dan 
is de oudere groep aan de beurt. Ook zij vermaken zich best met dansen op de muziek van DJ PC en 
zijn assistent. Onder de bedrijven door wordt er i.p.v. de gebruikelijke stoelendans, een heksenbezem 
jacht gehouden. De jongen of het meisje dat tijdens het rondgaan van de bezem, de bezem vastheeft 
als de muziek stopt, moet een rondje, als een heks op de bezem, om de heksenkring maken voor het 
spel verder gaat. Tenslotte blijft er maar een over. Ook een leuk spel is om elkaar in closetpapier te 
verpakken. Bij twee van de drie groepen lukt dit prima, maar er is een groep die daar de nodige moeite 
mee heeft. Het inpakken gaat 
met veel lol gepaard. Ook nu 
vliegt de tijd voorbij en is het 
alweer tijd om op huis aan te 
gaan.  

Zo’n disco-avond is zeker voor 
herhaling vatbaar. Alle meisjes en 
jongens bedankt voor het 
meedoen en de dames van Het 
Groene Hart/Kids’Club voor hun 
inzet om er weer een gezellige 
boel van te maken. 

 

 
 



Klaas Theo Smit kampioen van Friesland 
 
Maandag 2 oktober zijn tijdens de Noordelijke Slagers Manifestatie in Zwolle, de slagersvak 
wedstrijden gehouden. Klaas Theo Smit van Slager Smit heeft in deze wedstrijd een bijzondere 
prestatie neergezet, met producten uit zijn eigen ambachtelijke slagerij is hij kampioen van Friesland 
geworden. De NSM-vak wedstrijden gelden als een van de meest prestigieuze van Nederland. 

Ambachtelijke slager Om mee te dingen voor het kampioenschap moest je minimaal meedoen in 6 
rubrieken. Mee gedaan werd er met Bourgondische grillworst in de rubriek Grillworst, 
Runderrookvlees werd als inzending bij verduurzaamde vleeswaren goed ontvangen, Binnen de 
rubriek Droge worst kwam Slagerij Smit uit met natuurlijk; Friese droge worst. Binnen de soepen 
rubriek werd Ossenstaartsoep aangeboden. En als snackproduct gebraden mini Kiprollade. Alle 
ingezonden producten werden beoordeeld met goud en ster (100 punten) 

Kampioen van Friesland De grootste smaaksensatie werd gehaald in de rubriek gebraden vleeswaren. 
Hier werd met de Runderrollade eveneens goud gehaald met ster(100punten). Maar omdat binnen de 
andere rubrieken ook 100 punten werd behaald mocht Klaas Theo Smit een ronde verder. In de tweede 
ronde werd de Runderrollade bekroond met Fries kampioen. ‘Kampioen van Friesland met de 
Runderrollade is een mooie opsteker voor ons bedrijf’ aldus Klaas Theo Smit.  

Trots op kwaliteit 
Klaas Theo Smit en natuurlijk de medewerkers zijn zeer trots op het geleverde resultaat.  

‘Je wordt uit ongeveer 600 producten gekozen tot Kampioen’ Dit doet je toch wel wat. Het 
kampioenschap is goed getimed ‘Het najaar en vooral de winterperiode richting de kerst is een echte 
rollade tijd’ aldus Klaas Theo Smit. De rollade wordt in die tijd veel weggeven als kerst of 
eindejaargeschenk aan relaties of personeel. ‘Wij hopen die smaaksensatie over te kunnen brengen 
naar bedrijven en organisatie’, volgens de derde generatie Smit met een brede lach op zijn gezicht. 
Runderrollade is overigens altijd al een goed lopend product, dit vanwege zijn smaak en kwaliteit van 
het vlees.  
Smaak is een beleving Mede door de eigen productie van vleesspecialiteiten, vleeswaren, 
worstsoorten en maaltijden onderscheidt Slager Smit zich. Er wordt nog gebruik gemaakt van 
traditionele recepten en kwalitatief hoogwaardige grondstoffen, kruiden en specerijen, dat maakt 
deze producten niet alleen lekker, maar ook van zeer hoge kwaliteit. Met het behaalde 
kampioenschap op deze nationale vak wedstijd heeft Slager Smit zich zeker bewezen. 
 

http://ternaard.nu/klaas-theo-smit-kampioen-van-friesland/2017-10-07-slagerij-smit-kampioen-6/


Sportkooi Ternaard 

 
Zoals u hebt kunnen lezen in de krant en op social media hebben wij geen prijs gewonnen bij de actie 
van Kabel Noord. Wij vinden dit erg spijtig, temeer omdat we met deze prijs het laatste stukje 
financiering rond hadden kunnen krijgen. Inmiddels hebben wij met de gemeente een afspraak 

kunnen maken over garantstelling voor het laatste deel van de financiering en kunnen we laten 
weten dat de sportkooi is besteld. Iedereen die heeft bijgedragen aan de financiering van de 
sportkooi, hartelijk bedankt! 

 
Ontbreekt uw naam en hebt u wel bijgedragen met een bedrag van € 25,00 of meer? Dan stond uw 
naam bij de overschrijving waarschijnlijk niet vermeld in de omschrijving en zijn wij ervanuit gegaan 
dat u anoniem wilde bijdragen. Wanneer dit niet de bedoeling is en u wel vermeld wilt worden als 
sponsor, laat het dan uiterlijk 1 februari aan ons weten. Wij kunnen uw naam dan nog vermelden op 
het bord dat bij de sportkooi komt te staan. 

 
Wilt u nog meedoen aan onze vrienden- en sponsoractie? Dan is dit de laatste mogelijkheid, 
meedoen kan tot 1 februari a.s. door uw 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 uw naam op het bord 
bij de kooi geplaatst worden. Tevens wordt uw donatie vermeld op de Facebookpagina “Sportkooi 
Ternaard”. 

 
Hartelijke groet, 
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 

Sportkooi Ternaard – mogelijk gemaakt door:

Provincie Fryslân Almer, Niek, Gerwin, Femke

NAM Ate en Andrea, Nanda, Inger en Britt

Gemeente Dongeradeel G.J. van der Togt

Stichting Santheuvel van de Sobbe Harke en Pytsje

Rabobank Familie Smit, Nieuwbuurt 48

Dorpsbelang Ternaard Wouter, Aukje, Atze en Minke

Wylde Tulpentocht Siebe en Gretha, Anthony, Gerda en Klasina

Eigenwijs gastouderopvang Sierd en Christine, Yanina, Kirsten, Ilse en Lars

AWT Tweewielers Peter en Mettje, Ersa, Petter

Salon Arte del Bella Auke en Jolanda, Gerwin en Hannah

Ferwerda verhuur Richard en Alicia, Nikaj, Kijan en Nina-Linn

KFO tegelwerken Andrea, Jacob, Josien en Jarno

Kraamzorg Zelfstandig Alliane en Marrit Boonstra

R Waaksma agrarisch bedrijf Klaas en Jellie Schoorstra

Kinder-gastouderopvang: Us Twadde Huske Ternaard Hendrik, Aaltje, Yfke en Jurre

Schapenhouderij Mts. Van Sinderen-de Groot Rimmer, Esther, Anna, Sytske Sterre en Ilse

Timmer- en Onderhoudsbedrijf J. Botma Reynold, Arina, Kelvin Sven en Lasse Nils

Bowen Shiatsu Massage Praktijk Babs Jinke en Jildou Prins

Akkerman Vloeren Remko, Janna en Keije

Spar Herder Maaike Dijkstra, Frederik, Johannes en Andrieke Sliep

Diaconie PKN Ternaard Henk en Willie Stielstra

MTD Kozijnen Stiens Jan en Jannie Bandstra

Keukenbedrijf Wouter van der Heide Johan, Rommy, Lieuwe Pieter, Esther, Wybren en Hilde

AB Vakwerk Rienk, Bregt, Irona en Iva

Natuurgeneeskundige praktijk Sassaazje Bert, Krista, Sven en Jorn Bakker

Buurtvereniging De Ring Janco Postma

Buurtvereniging Om d'Ald Feart Jelke, Jolanda, Fenna-Lian, Denny Jehonnes Kalma

Voetbalvereniging Ternaard Marco en Lisanne

Lolke en Aaltje Smit Wytze Vellinga

Jos en Jantine, Lisanne, Jetse Martinus, Gryte en Mylan

Ruurd en Aaltje, Nanne, Thomas, Ytsen Yme, Esther en Hidde

Maaike Hoekstra David en Tineke, Ryan, Davy en Jordy

Mattijs Boltjes Familie A.P. Talsma

Erik en Petra, Senne,Teije en Jinse Jurjen, Gesiena, Sytze Mink, Jorrit en Jente

Familie Leo en Mariska Roorda Anonieme gevers



Voetbalnieuws 
TERNAARD MOET HOOFD BUITEN TEGEN ZONDAG 1E KLASSER LAC FRISIA IN BEKER. 
Ternaard heeft dinsdagavond met opgeheven hoofd afscheid genomen in de 2e ronde van de K.N.V.B.-
beker door met 6 – 0 te verliezen van LAC Frisia. Werd in de 1e ronde nog `t Fean`58 uitgeschakeld 
door het beter nemen van de strafschoppen, nu was Frisia een maatje te groot voor Ternaard dat toch 
een prima indruk achter liet in Leeuwarden. 
Onder leiding van scheidsrechter Meins uit Grootegast, was het 20.00 uur dat Ternaard mocht 
aftrappen op het mooie kunstgrasveld van Frisia. Bij de aftrap werd meteen balverlies geleden en was 
het Frisia dat er snel uitkwam in de 1e min. en Erwin Wenselaar gelijk al de 1 – 0 kon inschieten. Wat 
moest dit worden voor Ternaard dat zich hierna goed herstelde, want in de 3e min. was het Roel 
Hoekstra die Remko van der Kooi op links aanspeelde die op zijn beurt Gosse Reinder Kingma de diepte 
in stuurde, maar helaas kon nog net een verdediger van Frisia de bal voor de voeten van Gosse Reinder 
wegtikken. Maar gelijk in de 4e min. was het Ternaard dat een geweldige aanval opzette waarbij Taeke 
Jan Keegstra op rechts werd weg gestuurd en hierna de bal scherp voor bracht op Jacob van der Veen 
op links staande die daarna de bal panklaar legde voor Gosse Reinder die kon uithalen maar de bal 
pardoes in de handen schoot van keeper Mitchell Timmer van Frisia. Zo bleef Ternaard goed mee gaan 
met Frisia en werd in de 16e min. Gosse Reinder onderuitgehaald door een Frisia speler die geel kreeg 
van scheidsrechter Meins. De vrije trap van Ternaard werd genomen door Jan Pieter Prins die de bal 
diep speelde op Remko van der Kooi op links die hierna naar binnen kwam en kon uithalen waarbij de 
bal net voor langs het Frisia doel ging. Zo creëerde Ternaard al een paar prima kansen, maar sloeg 
Frisia uit het niets op eens toe als middenvelder Jordy Hoekema ver mocht opkomen en hierna 
verwoestend mocht uithalen en de 2 – 0 in de touwen jaagde van het Ternaarder doel. Zo bleef Frisia 
het betere van het spel houden op haar eigen kunstgrasveld en moest Simon van der Weg even aan 
de noodrem trekken wat hem ook geel opleverde van scheidsrechter Meins en waarop Gosse Reinder 
meende om de bal weg te trappen, leverde hem ook geel op in deze toch zeer sportieve wedstrijd. In 
de 31 min. kwam Ternaard er weer prima uit en was het Jan Pieter Prins die enige tegenstanders 
uitspeelde en hierna geweldig uithaalde waarbij de keeper van Frisia met een uiterste 
krachtinspanning de bal nog uit zijn doel haalde ten koste van een hoekschop die echter niets zou op 
leveren voor Ternaard. Maar in de 38e min. werd het 3 – 0 door Jordy Hoekema uit een goed op gezette 
aanval van Frisia, diezelfde Jordy Hoekema maakte ook de 4 – 0 in de 40e min. waarna uit een prima 
aanval van Frisia Davide Tundo in de 43e min. de 5 – 0 maakte wat tevens de ruststand ook werd. 
Na rust kwam David de Vries in het veld voor Simon van der Weg en was het gelijk Frisia dat gevaarlijk 
kon worden, maar uitstekend keeperswerk van Anne Hellinga hield hij de schade beperkt. Zo golfde 
het spel hierna op en neer en kon Ternaard Frisia aardig bij benen, waarbij Frisia ook enkel wissels had 
toegepast. In de 60e min. wisselde trainer Kootstra Jacob van der Veen en bracht hij Janco Postma 
voor hem in het veld. Zo kreeg Ternaard enkele hoekschoppen te nemen die echter niets zouden op 
leveren. Zo werd in de 75e min. Nutte Cuperus nog gewisseld en kwam Andries Vlasman nog voor hem 
in het veld. In de 80e min. mocht Ternaard een vrije trap nemen even buiten het zestienmetergebied 
van Frisia. Het was Roel Hoekstra die zich er mee belastte en de bal snoeihard net over het Frisia doel 
schoot. Zo ebde de wedstrijd naar het einde en had Ternaard zich kranig geweerd tegen Lac Frisia als 
invaller Patrick Hoving in de 89e min. nog de 6 – 0 op het score bord zette. Gelijk hierna floot de 
uitstekend leidende scheidsrechter Meins voor het einde, en was het bekersprookje voor Ternaard 
teneinde dat met opgeheven hoofd de bekercompetitie verlaat. 
 
TERNAARD EN ROOD ZWART BAFLO DELEN DE PUNTEN 
Ternaard Onder winterse omstandigheden waarbij het veld wegens de vorst zacht was geworden, kon 
er toch gevoetbald worden op sportcomplex “De Buorfinne” waar koploper Ternaard het op de tweede 
plaats staande Rood Zwart Baflo ontving, en dus zaterdagmiddag een ware kraker, en dat werd het 
ook waar menig supporter ondanks het koude en vieze weer, warm van werd deze middag.  
Trainer Kootstra miste deze middag nog de geblesseerde Danny Post en begon hij op de bank met 
Janco Postma en de B-junioren Gerlof Dijkstra en Johannes Dijkstra. Het is even voor halfdrie als pupil 
van de week Juriaan Minnema de wedstrijdbal aangeboden door “SPAR HERDER” aanbood aan 
scheidsrechter Boland uit Darp, die hierna floot voor de eerste helft waarbij Ternaard mocht aftrappen. 
In de 3e min. mocht Ternaard even over de middellijn een vrije trap nemen die genomen werd door 
Taeke Jan Keegstra die Roel Hoekstra aanspeelde die op zijn beurt goed door ging en hierna de bal 
vanaf rechtsvoor bracht op Remko van der Kooi die goed in kwam maar echter net de bal miste 
waardoor de keeper van Baflo de bal kon onderscheppen. In de 5e min. was er een snelle uitbraak van 



Baflo waarbij Duncan Torrenga eerst Taeke Jan Keegstra uitspeelde en daarna Roel Hoekstra waarop 
hij alleen richting keeper Anne Hellinga kon gaan die niet zijn doel uit kwam, maar gelukkig schoot 
Duncan de bal naast. Maar in de 7e min. was het Ternaard dat wel op voorsprong kwam als Remko van 
der Kooi een fout van de verdediging van Baflo afstrafte en goed door gaat waarna hij Gosse Reinder 
Kingma de bal aanspeelde die de bal in de korte hoek van het Baflo doel schoot en zo Ternaard vroeg 
in de wedstrijd op 1 – 0 bracht. Toch kwam Ternaard niet echt in de wedstrijd en was het Baflo dat met 
veel tempo en inzet het Ternaard lastig maakte zonder dat het echt grote kansen creëerde. Het was 
echter Ternaard dat uit het niets op 2 – 0 komt als Remko van der Kooi op links de bal mee gaf aan 
Jacob van der Veen die hierna naar binnen kwam en kon uithalen en zag dat de bal via een been van 
een verdediger van Baflo zo het doel in ziet ging. Een gelukje voor Ternaard dat moest toe zien hoe 
steeds Baflo met veel snelheid voorin de verdediging van Ternaard onder druk zette. Toch was het 
Ternaard dat zowaar in de 32e min. op 3 – 0 kwam door een prachtige aanval die begon bij Wytse 
Sipma die Gosse Reinder Kingma op rechts aan speelde die op zijn beurt bij de achterlijn de bal 
loepzuiver voor bracht op de inkomende Remko van der Kooi die schittert de bal in kopte en zo 
Ternaard op een riante 3 – 0 voorsprong zette. Maar op slag van rust mocht Baflo net buiten het 
zestienmetergebied van Ternaard nog een vrije trap nemen omdat Roel Hoekstra aan de noodrem 
moest trekken en geel kreeg van scheidsrechter Boland. De toegekende vrije trap werd genomen door 
Baflo speler Duncan Torrenga die de bal hard in het Ternaarder doel schoot en zo Baflo op een mooi 
moment voor rust op 3 – 1 bracht. Dit werd ook de ruststand. 
Na rust bleef Simon van der Weg achter in de kleedkamer en kwam Gerlof Dijkstra voor hem in het 
veld. Het was gelijk Baflo dat druk zette en met goede aanvallen Ternaard vastzette op eigen helft 
waarbij er soms veel misging bij Ternaard. Zo ook in de 50e min. als Baflo speler Melvin Folkerts ineens 
helemaal vrij op dook voor keeper Anne Hellinga maar vergat de bal in het doel te schieten waarop 
keeper Anne Hellinga redding kon brengen. In de 65e min. was het Baflo dat een strafschop mocht 
nemen omdat Nutte Cuperus zijn tegenstander iets naar de grond trok. De toegekende strafschop 
werd prima ingeschoten door Baflo speler Duncan Torrenga die hier mee Baflo op 3 – 2 bracht en zo 
ook Baflo weer in de wedstrijd hielp. Zowaar in de 67e min werd het ook nog 3 – 3 door invaller Justin 
van Solkema die met een geweldige snelle actie enkele Ternaarders voorbijging en hierna naar binnen 
kwam en hard uithaalde en zo doelman Anne Hellinga kansloos liet. Hierna in de 80e min. was het 
Jacob van der Veen die gewisseld werd en voor hem in het veld kwam Janco Postma. Ternaard kwam 
echter niet meer aan voetballen toe en was het Baflo dat in de 82e min. opnieuw een strafschop mee 
kreeg als een verdediger van Ternaard de snelle Justin van Solkema in het strafschopgebied net 
aantikte en scheidsrechter Boland misschien een iets te gemakkelijk gegeven strafschop aan Baflo gaf. 
De bal werd onberispelijk ingeschoten door Duncan Torrenga en zo Baflo op een 3 – 4 voor sprong 
bracht. Hoe was het mogelijk en wat een deceptie bij Ternaard dat echter steeds achter de feiten aan 
liep en niet goed in de wedstrijd zat vandaag. Toch met veel blessuretijd erbij is het Ternaard dat zijn 
rug rechte en alles of niets speelde waarbij eerst nog een bal van de doellijn werd gehaald door een 
Baflo speler, maar diep in blessuretijd (99e minuut) was het dan toch nog Jan Pieter Prins die de 4 – 4 
in de touwen jaagde van het Baflo doel. Zo liet scheidsrechter Boland nog aftrappen, maar floot gelijk 
hierna voor het einde en eindigde deze bizarre wedstrijd in een 4 – 4 gelijke stand, waar Ternaard zeer 
blij mee was. Volgende week wacht weer een topper en gaat Ternaard op bezoek bij de Lauwers, die 
nu op de tweede plats staat. 
 

 

 

 

 

 

 



‘t Is  Spiker  tiid  ( en uw steun is belangrijk !!! )    

Door: Simmy de Vries-Visser 

‘t Is Spikertiid voor de Wurkgroep Âldereinsoarch en voor mij!  Via de 

media heeft u inmiddels vast wel iets gehoord over mijn plannen met 

betrekking tot de Spiker. Het is NU dan ook de tijd om spijkers met koppen 

te slaan en mijn plannen met betrekking tot de Nije Spiker werkelijkheid 

te laten worden! 

Als ondernemer en persoon met meer dan veertig jaar ervaring in de zorg, 

ben ik enthousiast over nieuwe kansen met betrekking tot de Spiker. Met 

innovatieve plannen in de hand - ‘Hoe ’t it oars kin yn de soarch’- (ik sprek better Frysk as dat ik ‘t 

skriuw), ben ík er klaar voor! Maar zonder uw steun en betrokkenheid wordt het nog een heel lastige 

zaak. Daarom deze brief gericht aan u als medeburgers van Ternaard. Wij volgen geen gemakkelijke 

weg, maar zien wel een realistisch perspectief. En daar gaan we voor! Bij mijn plannen voor Ternaard 

voel ik me gesteund door mensen zoals Hugo Borst en Karin Gaemers die onlangs dezelfde koers 

trokken als de werkgroep Betere Ouderenzorg in 2011 waar ik voortrekker in was.  We moeten de 

ouderenzorg weer vereenvoudigen!!! Dat is ook wat de Wurkgroep Âldereinsoarch Ternaard voor ogen 

heeft.  Hoe u onze plannen kunt ondersteunen leest u verderop in dit verhaal. Heel graag had ik 

natuurlijk allang kennis met de bewoners van de Spiker willen maken, maar omdat het huis nog 

eigendom is van de Kwadrantgroep, voelde dit niet goed. Hopelijk houden we die kennismaking nog 

tegoed.  

Samenvatting van de plannen met de Nije Spiker:  

Ik wil graag samen met de werkgroep een doorstart maken. De Nije Spiker verandert dan van eigenaar 

en gaat van zorgorganisatie naar Stichting De Nije Spiker. Het verandert van een verzorgingshuis naar 

een beschutte woonvorm waar door een thuiszorgorganisatie de benodigde zorg, groepsverzorging en 

dagverzorging gegeven kan worden. Dus, in praktijk eigenlijk net zoals nu, maar qua organisatie net 

even anders geregeld. De Spiker wordt daarmee als woonlocatie ook weer toegankelijk voor burgers 

zonder directe zorgvraag. Bewoners die zich eenzaam of onveilig voelen, kunnen weer in de 

geborgenheid en gezelligheid van de Nije Spiker een woning betrekken. Mensen die zorg nodig hebben 

kunnen die zorg persoonlijk aanvragen. Bij eventuele leegstand in de Nije Spiker is tijdelijke bewoning 

met een zorgvraag ook weer mogelijk. In principe hoeft er dus weinig te veranderen en de huidige 

bewoners kunnen ook gewoon in hun appartement blijven wonen. Er komen wel leuke dingen bij: Zo 

willen we bv. iedere zaterdagavond, vanaf 17:00 u., een gezellige inloop-avond organiseren waar u een 

dagmenu en drankje kunt nuttigen, als u wilt gezellig met familie of buurtgenoten uit het dorp. De 

vrijwilligers kunnen hun zeer gewaardeerde taken blijven uitvoeren, de ‘hierknipperij’ kan blijven en 

zo ook de uitvaartvereniging, de fysiotherapeut en het winkeltje. De thuiszorg kan tegen iets meer dan 

onkostenvergoeding kantoor houden en overnachten in de Nije Spiker en ook zorg bieden aan de 

omgeving. Het eten kan dan door van Smaak geleverd blijven worden en de kerkdiensten kunnen er 

doorgaan zoals vanouds.  

Verder worden er bij dit plan twee inwonende echtparen aangetrokken die om de week het gastheer- 

en gastvrouwschap op zich nemen en tegen een vergoeding lichte taken op zich nemen en stand-bij 

zijn, het gebouw beheren. Mijn rechterhand, Harriette, en ik regelen verder alles wat erbij komt kijken. 

We zijn contactpersoon en zullen ook op de locatie werken en de kleine gaten opvullen die er misschien 

vallen. In principe worden zoveel mogelijk alle werkzaamheden uitbesteed aan andere organisaties en 

de Gemeente (WMO). De Nije Spiker krijgt een faciliterende taak en blijft van de Stichting en dus van 

het dorp!  



Omdat de brandveiligheid de reden was voor de gemeente om de bovenverdieping te sluiten wordt 

dat eerst in zijn geheel aangepakt volgens eisen en regels van de gemeente en brandweer. Daarna 

worden de leegstaande appartementen gerenoveerd. Van twee appartementen wordt één gemaakt 

tegen betaalbare kosten. In totaal komen er 35 verhuurbare appartementen. Huidige bewoners 

kunnen ervoor kiezen om hun appartement al dan niet te laten renoveren. Er zal tijdens rusturen niet 

gewerkt worden. 

De stand van zaken nu:  

Omdat de Kwadrantgroep wil sluiten maar niet wil verkopen is er een verkenner aangesteld: Emme 

Groot. Deze beoordeelt o.a. mijn (ik schrijf liever ons) scenario en adviseert de gemeente. Ondertussen 

verzamel ik alle benodigde gegevens om mijn plannen namens de Wurkgroep Âldereinsoarch Ternaard 

bij hem te kunnen onderbouwen.  

Uw wensen: 

Ik heb de video gezien van de dorpsraadpleging in een volle zaal in het dorpshuis, waaruit duidelijk 

blijkt dat u allemaal de Spiker wilt behouden voor Ternaard en omgeving. U hebt uw wensen duidelijk 

kenbaar gemaakt. Een goed signaal! Toch heb ik uw persoonlijke steun nodig en ik wil graag weten of 

u achter mijn plannen gaat staan. Ik ben ook benieuwd naar uw overige wensen en ideeën aangaande 

de Nije Spiker. Misschien weet u al of u in de toekomst graag gebruik zou willen maken van de 

mogelijkheid tot wonen in de Nije Spiker. U kunt contact met mij opnemen en/of mij een briefje 

schrijven met uw naam en adresgegevens. Schroom niet en zoek gerust contact met mij.  

Handtekeningenlijsten (incl. naam en adres) met steunbetuiging zijn ook zeer welkom. 

Bijvoorbeeld: Wij ondersteunen van harte de plannen voor de Nije Spiker van Simmy en de werkgroep 

WAT!  En… wat vindt u van de naam: De Nije Spiker?  Of heeft u misschien een nog veel betere naam? 

 

Ik ben ook telefonisch bereikbaar voor wensen en vragen en ideeën of zorgen op:  

T: 06 44956921 of via de email: simmy_visser@live.nl   

(let op: met laag streepje tussen simmy en visser).  

Mijn adres: Simmy de Vries-Visser, Binnenwei 40 9248 KX  SIEGERSWOUDE 

 

Ik schrijf dit aan u zodat u beter op de hoogte bent van de mogelijkheden en het doel van de Nije 

Spiker en omdat we elkaar hard nodig hebben!  Samen staan we sterk!   

 

Met vriendelijke groet en wie weet zien en spreken we elkaar spoedig! Oant sjen!   

 

Bij dezen wens ik u, en ik denk dat ik dat ook namens de Wurkgroep Aldereinsoarch Ternaard mag 

doen: Noflike Krystdagen en in Lokkich Nijjier yn sûnens!   

Simmy de Vries Visser 
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Ternaard veranderde in griezeldorp 
Ternaard Zaterdag werd er voor de eerste keer een spokentocht georganiseerd in Ternaard, 
verspreid over het dorps werden de deelnemers de stuipen op het lijf gejaagd.  

De start van de spokentocht was in dorpshuis Tunawerth, door de vertelling van een verhaal werden 
de deelnemers klaargemaakt voor de tocht, als allereerste moesten zij hun telefoon inleveren, dit om 
overbodig licht uit te sluiten. Via de donkere achtertuinen van de Stationswei kwamen ze aan bij het 
Haunted house. De stillevens, intens geschreeuw en de geheime luiken maakten de eerst hindernis als 
een echte opwarmer. Bij de tweede locaties werden de ploegen achterna gezeten door clowns met 
motorzagen. Bij het verlaten spookhuis op de Lytse wei werden de zenuwen helemaal op de proef 
gesteld. Bij het betreden van de loodsen van Waaksma en dochters kregen de deelnemers de schrik 
van hun leven van de claxon van een grote vrachtauto. Gevolgd door het de gewonde monteur en zijn 
bloeddorstige collega. Bang moest je als deelnemers niet zijn om het donkere paadje langs de 
voetbalvelden te bewandelen. De enigste hindernis was dat je daar door een auto moest kruipen om 
het parcours te vervolgen. Alleen had deze auto geheime vakken en de daaruit komende handen. De 
nodige lenigheid en doorzettingsvermogen werd hier wel van je verwacht. Op het Meerke werden de 
deelnemers langs een doodskist geleid. Hier lag niets in, zoals iedereen verwachte, maar eronder juist 
wel, ‘De Hiele byter’ deed menigeen hier springen en schreeuwen. 

Het met touw gespannen parcours 
door de bossen werd door menig een 
bestempeld als, ‘dit doe ik nooit 
meer’ Anne de clown maakte hier 
geen vrienden. Als laatste werden de 
deelnemende ploegen nog verteld 
over de ‘achtergebleven’ 
treinpassagiers op het Station van 
Ternaard. Opgewacht door de 
terreinmeesters werden ze hier door 
het donkere met smalle paden 
‘pakhuis’ geleid. Aangekomen op het 
perron werd hier het verhaal van de 
‘achtergebleven’ passagier vertelt. 
Om e passagiers niet wakker te maken moest je zo stil mogelijk door het ‘Station’ zien te komen. Piepen 
en dichtslaande deuren, opdoemend arbeiders en reizigers, vallende jute zakken het kletterende 
geluid van vallende kettingen en als laatste het snerpende geluid van het vertrek van ‘de laatste trein’ 
uit Ternaard deed menig een hun hart sneller kloppen. Deze avond kwamen de meest creatieve 
manieren van angst overwinnen naar voren; hand in hand lopen, fluiten, hardop praten, altijd iemand 
anders voor laten gaan enzovoort. 

Deel 120 deelnemers konden na al dit gegriezel een broodje knakworst ‘vinger’ halen in het dorpshuis 
Tunawerth. En werden bedankt voor hun deelname, veel lof was er voor de organisatie en de ruim 30 
vrijwilligers. Het bleef het nog lang gezellig met natuurlijk het hoogste woord ‘Nee ik was niet bang’. 
We zien elkaar binnenkort wel weer…. 

 
 
 
 
 



Jeu de boules 
 
Dit jaar werd zoals gewoonlijk in Holwerd het Dongeradeel toernooi gehouden op zaterdag 9 
september. Uit Ternaard hadden zich een 11-tal deelnemers aangemeld. Verder waren er dit jaar 
alleen deelnemers uit Holwerd. Jannie Boonstra moest de wisselbeker verdedigen. Na drie wedstrijden 
werd de balans opgemaakt. Het bleek dat Minne Dol uit Holwerd de wisselbeker van Jannie over nam. 
Tweede werd Lucas van der Meulen, terwijl de derde en de vierde prijs naar respectievelijk Piet 
Hiemstra en Gerrit Hoekstra gingen. Alle winnaars kregen een vleespakket mee naar huis.  
 
Maandagavond 9 oktober werd de laatste competitiewedstrijd gespeeld en kon de eindstand worden 
opgemaakt. Deze werd op zaterdag 14 oktober bekend gemaakt na de jaarlijkse bospartij in 
Veenklooster.  Met dertien spelers werd de strijd in het bos gestreden. Tussentijds was er een kopje 
koffie met speculaas. Na de wedstrijd stond er in het Ontmoetingscentrum van het Groene Hart een 
stamppot buffet klaar. Na het eten werden zowel de prijswinnaars van de bospartij als van de 
competitie bekend gemaakt. 
 
Bij de bospartij werden de prijzen als volgt verdeeld: 1e Louis de Wit met drie gewonnen partijen, 2e 
Gerrit Hoekstra met twee gewonnen partijen en 8 pluspunten en 3e Sikko Hiemstra met 2 gewonnen 
partijen en 6 pluspunten. 
Hierna werden de prijzen voor de competitie uitgereikt.  
 
Bij de dames was de eindstand als volgt: 
1e  Griet Streekstra, 10 wedstrijden gewonnen met 39 pluspunten; 
2e  Katja de Herder, 10 wedstrijden gewonnen met 31 pluspunten en 
3e  Tine Tienstra, 8 wedstrijden gewonnen met 14 pluspunten. 
 
Bij de heren was de eindstand als volgt: 
1e  Lucas van der Meulen, 12 wedstrijden gewonnen met 37 pluspunten; 
2e  Johan van der Weg, 11 wedstrijden gewonnen met 72 pluspunten en 
3e  Sikko Hiemstra, 9 wedstrijden gewonnen met 19 pluspunten. 
 
We zijn op maandagavond 6 november begonnen met 14 personen met de wintercompetitie. 
Deze loopt door tot eind maart 2018. 

 

Hartelijk welkom voor Sinterklaas 
 
Ternaard Vorige week Zaterdag kwam Sinterklaas aan in Dokkum en afgelopen zaterdag was de buurt 
aan Ternaard. Vele kinderen kwamen langs om een handje te geven of voor een hand vol pepernoten. 
 
Sinterklaas had het afgelopen zaterdag 
druk met binnenkomsten in 
verschillende dorpen in noordoost 
Fryslân. Nu de Sinterklaas niet overal 
tegelijk kon zijn kwam hij om 11.00 uur 
al aan in Ternaard. De grote zaal van 



dorpshuis Tunawerth zat vol met kinderen en (groot)ouders, om Sinterklaas te begroeten. De 
presentatie en muziek werden verzorgd door Bert, Dj. PC en Chris, een trio waar Sinterklaas elk jaar op 
kan rekenen om samen met de pieten de kinderen te plezieren.  
Aan de orde kwamen onder andere; liedje zingen, pietendans en sinterklaaspolonaise.    
 
Binnen de pieten groep waren ook een paar Fryske pieten, deze waren te herkennen aan het schoeisel, 
namelijk houten klompen ‘fon Scherjon natuurlijk’ volgens Piet. Daarnaast konden de Fryske pieten 
ook goed Frysk lezen en spreken, iets waar Sinterklaas versteld van stond. Na dit pietenfeest werd 
Sinterklaas uitgeleide gedaan, niet voordat hij een rondje met paard en wagen had gedaan door het 
dorp. Onderweg had Sinterklaas ook voor een vrolijke noot gezorgd hij had namelijk zijn eigen 
‘Dokkumer dakkapel’ meegenomen. Deze ‘Dokkumer dakkapel is bekend geworden dankzij hun 
televisieoptreden tijdens het Sinterklaasjournaal van de Ntr en de landelijke intocht van Sinterklaas in 
Dokkum 18 november jongstleden. Tijdens het bezoek aan de bewoners van Spiker, werd er een lied 
gezongen voor de bewoners aanwezig in de 
huiskamer, door het spontaan gevormd 
kinderkoor. Dit vonden de bewoners geweldig.  
Hierna verliet Sinterklaas Ternaard om zich klaar te 
maken voor inde intocht in Hantum. 
 

 

 

Uitnodiging kerstviering 
 
Bent u een echtpaar van 60 jaar of ouder of alleen-gaand, dan mogen wij u uitnodigen voor de 
kerstviering, georganiseerd door de diaconie van de Protestantse Gemeente van Ternaard.  
 
De kerstviering o.l.v. mevrouw Folbert wordt gehouden op: 

Dinsdag 19 december a.s. om 16.00 uur in dorpshuis Tunawerth.  

 
We hopen op een fijne viering 
met o.a. het samen zingen van 
mooie kerstliederen, inbreng 
kinderkerk en een gezellige 
broodmaaltijd.  
 
Hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd!  
 
De collecte is dit jaar voor Palm 
Tree, een project met een 
gezinsvervangend tehuis en 
dagopvang van kinderen in 
Durban Zuid-Afrika. Baukje Boltjes gaat hier al een aantal jaren naar toe om ca. 4 weken mee te helpen. 
Het geld van de collecte wordt in Zuid-Afrika door Baukje besteed aan noodzakelijke spullen voor het 
tehuis en de kinderen. Tijdens de kerstviering zal Baukje hier kort iets over vertellen en laten zien.  
 
Wilt u de Kerstviering meevieren dan kunt u zich opgeven tot 16 december a.s. bij Meindert Kingma  
(tel. 0519- 571596/06-15133850) of Arjen Kalma (tel. 0519-221916). U kunt ook opgehaald worden, 
dit graag even melden bij opgave. Ook graag doorgeven als er voor de broodmaaltijd dieetwensen zijn. 
 
U bent van harte welkom, graag tot ziens! 

 



Wonen en werken in en rondom Ternaard 
Na een succesvolle informatiemarkt over wonen en werken op 14 januari vorig jaar. Wat heeft 
geresulteerd tot de verkoop van 2 kavels. Inmiddels zijn beide vergunningen tot het bouwen 
ingediend. Nu willen we hier namens de werkgroep Wonen en Werkgelegenheid hier een vervolg aan 
geven. We willen graag alle ZZP ‘ers in en rondom Ternaard uitnodigen voor een informatieavond 
deze staat nu gepland op maandagavond 15 januari a.s. in Dorpshuis Tunawerth te Ternaard. 
  
We willen een belangstellingsregistratie doen om 1 kavel als bedrijvenunits om te bouwen, we kiezen 
dan een centrale kavel met diverse aanrijmogelijkheden. Inmiddels hebben we bij diverse partijen 
prijzen opgevraagd, dus we hebben inmiddels een indicatie van de kosten.  De stichting 
bedrijventerrein Ternaard, het dorpsbelang Ternaard en de OVT willen hier gezamenlijk in optrekken. 
  
We hopen natuurlijk op veel belangstelling, mocht u meer willen weten bel of mail gerust met: 
  
Douwe Vellinga: 0653557371        (namens Stichting Bedrijventerrein Ternaard) 
Jan de Graaf:  0617290506        (namens het Dorpsbelang Ternaard) 
Thea van der Kooi: 0630126672        (namens het Dorpsbelang Ternaard) 
Mariska Roorda: 0622750023        (namens OVT Ternaard) 
Dedde Jan Tilma: 0638928854        (namens OVT Ternaard) 
  

  

 

 

 

 

 

 



Chille in Tunawerth 

Inmiddels kondigt koning winter zich aan en iedereen kijkt alweer uit naar de kerstvakantie. Dan 
willen jullie ook weer met elkaar kunnen chillen en bijpraten natuurlijk, dit kan thuis, op school of op 
straat.  

Maar wisten jullie dat er in dorpshuis Tunawerth ruimte is om dit iedere 
vrijdagavond vanaf 19.30 uur te doen. 
 
Op de 1e etage zijn twee ruimten waar je bij elkaar kunt komen met je vrienden en vriendinnen! 
In de ene ruimte kan er gedart worden en de andere ruimte kun je lekker met elkaar chillen en 
bijvoorbeeld tv kijken, een spelletje spelen of gewoon niks doen.  
Wanneer je zin in wat lekkers hebt kun je terecht bij Jan de Patatman! Bij het patatluik in de hal kun 
je je bestelling plaatsen en je mag je snack gerust boven in de chill-ruimte opeten.  
 
Verder willen we graag jullie ideeën horen over wat jullie willen doen of niet willen doen. 
De ruimten zullen nog wat aangekleed moeten worden, hier hebben we jullie hulp voor nodig.  
Heb je ideeën of spullen die bij kunnen dragen aan het pimpen van de Chill@tuna laat het ons dan 
weten! 

Chill@tuna is voor: 
De Jeugd van 12 t/m 16 jaar 

Chill@tuna is iedere vrijdagavond open van 
19.30 uur tot 23.00 uur 
Je kun er darten 
Je kan bankhangen  
Film/tv/voetbal kijken 
Spelletjes doen 
Er is een kijkdienst op wisselde tijden 
Er wordt geen alcohol geschonken 
En Jan bakt overal wat van! 
Kortom kom iedere vrijdagavond met je 
vrienden en vriendinnen naar de Chill@tuna!!!! 

PS: we zijn op zoek naar mensen die 1x p/m kijkdienst willen draaien op de vrijdagavond. Je neemt 
op deze avond even een kijkje (of 2) of alles goed gaat en er geen problemen zijn.  
Voor mee info vraag Sybe Vlasman of Peter Sannes. 

Van scheuren op de weg naar Scheuren in de muur 
Buurtbewoners van ’t Skoar waren donderdagavond te gast bij de raadscommissie vanwege de 
verkeersonveiligheid op de weg waaraan ze wonen. Buurtbewoner Mulder kwam op persoonlijke titel, 
Jannie Dijkstra sprak namens de buurtvereniging in. “Als iedereen rustig rijdt is er niets aan de hand”, 
sprak Mulder. Volgens Dijkstra is het wachten op ongelukken op de weg, waar nu nog 80 kilometer per 
uur gereden mag worden. Over de kwestie werd ook een brief naar de gemeente gestuurd, maar daar 
kwam geen ander antwoord op dan een ontvangstbevestiging van de gemeente. 

Dit voorjaar kwam de zaak bij Mulder opnieuw onder de aandacht. Er werd gewerkt aan de zeedijk en 
dat leverde veel bouwverkeer op over ’t Skoar. “Het hele huis stond toen te schudden”, vertelde de 
bewoonster aan de commissieleden. Ook ontstonden er scheuren en barsten in de muren als gevolg 
van het zware verkeer. De bewoners pleiten voor een snelheidsbeperking, eventueel paaltjes en als 
ultieme wens brachten ze een fietspad naar voren. Ze werden in ieder geval wel op hun wenken 
bediend en er worden door de gemeentemaatregelen genomen. ”It contact is der, we nimme dit hiel 
serieus”, aldus wethouder Albert van der Ploeg. 



Nieuwjaarsfuif Ternaard 

De oudejaarscommissie is ondertussen alweer druk bezig met de voorbereiding van de nieuwjaarsfuif 
om het jaar 2018 weer feestelijk te beginnen. De organisatie bestaat dit jaar uit negen man. Er is dit 
jaar ook afscheid genomen van drie leden. Anton Keegstra, Roel Hoekstra en Gosse Reinder Kingma 
zijn dit jaar weer te bewonderen aan de andere kant van de bar.  
 

Anton, Roel en Gosse, bedankt voor jullie inzet de afgelopen jaren!  
 
Vanwege dit afscheid zijn er ook drie nieuwe commissieleden dit jaar. Hayo Greydanus, Justin de 
Vries en Jan-Pieter Prins zijn dit jaar nieuw in de organisatie. De feesttent zal zich weer bevinden op 
de parkeerplaats van de V.V. Ternaard. 
 

Ook dit jaar zal de tent ‘s middags weer open zijn van 
12.00 tot 19.00. Vanaf 12 uur zijn alle mensen, ook de 
toeschouwers van het carbidschieten, welkom voor 
een broodje en een drankje in de tent. Nadat iedereen 
elkaar een gelukkig en gezond nieuwjaar heeft 
gewenst, zal de tent weer geopend zijn vanaf 00:15 tot 
06:00. De muziek zal dit jaar weer worden verzorgd 
door Herman Denkers en consorten.  
Er kan dit jaar gepind worden in de tent. 
 
We hopen er met z’n allen weer een grandioos feest 
van te maken. Als organisatie hopen wij dat er niets 
vernield wordt, want het feest is elk jaar weer moeilijk 
te organiseren vanwege het kleine budget en het zou 
dan zonde zijn dat er geld moet worden uitgegeven 
voor zoiets onnodigs.  
 
De oudejaarscommissie en het dorpsbelang willen dit 
jaar weer eens een vuurwerkshow organiseren. Het is 
de bedoeling dat de vuurwerkshow in de buurt van de 
feesttent wordt georganiseerd. Er is natuurlijk wel geld 
nodig om deze show door te laten gaan. Er kan geld 
worden overgemaakt op het volgende 
rekeningnummer; NL 07 INGB 0659 2886 21 ten name 
van de oudejaarscommissie Ternaard. 
 

 

Tevens wordt er de ‘’vrienden van de vuurwerkshow’’ georganiseerd, dit concept kennen 

wij al van de ‘’vrienden van de wielerronde van Ternaard.’’ U kunt u bijdrage aan één van de leden 
van de oudejaarscommissie overhandigen, maar ook aan Thea Akkerman of Hendrik Talsma van het 
dorpsbelang. Uw naam, met het bedrag van uw donatie, zal dan op onze facebookpagina 
verschijnen.  
 
Met vriendelijke groeten,  
 
de oudejaarscommissie Wytze Vellinga, Hayo Greydanus, Mark Rijpstra, Kevin Rijpstra,  
Justin de Vries, Tjeerd de Vries, Arnold Kingma, Anne Hellinga en Jan-Pieter Prins  

P.S. Er zal, net zoals afgelopen jaar, een ID-controle plaats vinden bij de deur. Belangrijk dus dat jij 
jezelf kan identificeren. We vragen hiervoor jullie begrip. 
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Onafhankelijk omgevingsproces Ternaard 
Afgelopen maandag werd er een informatieavond gehouden over de totstandkoming van een 
onafhankelijk omgevingsproces Ternaard, over de voor en nadelen van mogelijke gaswinning bij 
Ternaard. De 150 aanwezigen werd uitgelegd hoe een omgevingsproces tot stand komt en hoe die is 
opgebouwd. Veel aanwezigen konden zich niet vinden in een oprichting van een omgevingsproces, en 
eisten een totaal verbod op gaswinning in Friesland en het Waddengebied. 
 
Onafhankelijk omgevingsproces 
Een onderzoek naar een omgevingsproces Ternaard kwam tot stand door instemming van Het college 
van B&W van de gemeente Dongeradeel, Gedeputeerde staten van de Provincie Fryslân en het 
dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. Het onafhankelijk omgevingsproces wordt samen met 
inwoners en andere belanghebbenden opgemaakt. De voor- en nadelen en de aanpak van gaswinning 
wordt hierbij in kaart gebracht. Na deze opmaak volgt een besluit van het ministerie over de 
gaswinning. Dit besluit is genomen door de drie regionale overheden, samen met het ministerie van 
Economische Zaken en de NAM. De aanleiding van dit omgevingsproces komt vanwege het 
voorgenomen besluit van de NAM om gas te winnen uit het Veld nabij Ternaard. Dit besluit heeft in 
Ternaard geleid tot felle protesten en onrust onder de bevolking. Vanwege de mogelijk ontstane 
schade zijn veel inwoners niet blij met de mogelijke gaswinning. Daarnaast speelt het boren onder de 
Waddenzee ook mee, dit Unesco werelderfgoed natuurgebied moet volgens de aanwezigen niet 
worden verstoord door gaswinning, hierbij denken de aanwezigen aan de verwachtte bodemdaling in 
de Waddenzee en de gevlogen dat het met zich meebrengt aan de flora en fauna. 

 
Doel omgevingsproces 
Aan het woord komt Steven de Bie van De Gemeynt, De Gemeynt is door de betrokken overheden 
ministerie van Economische zaken en de NAM aangesteld als procestrekker. Steven de Bie gaf tekst en 
uitleg over de werking, opzet en doel van een onafhankelijk omgevingsproces. Volgens Steven de Bie 
‘Het doel is het wegnemen van zorgen’. Als eerste wordt er na de nut en nootzaak van gaswinning 
gekeken, daarna gesprekken met bewoners en bedrijven over de gaswinning en hoe zij de relatie zien 
tussen gaswinning en de het leefgebied. Deze twee processen zouden tussen december en maart 
plaats kunnen vinden. Na Maart komt iedereen weer bij elkaar om de aangeleverde zaken en het 
rapport te bespreken. Hierna volgt het bestuurlijk proces waarbij het processennummer 1 en 2 worden 
afgewogen. En er vervolgens in april uitvoering kan komen van de plannen. Door dit proces wordt 
geborgd dat áls gaswinning plaatsvindt, de impacts en risico’s zijn geminimaliseerd. Essentie is dat niet 
de gaswinning centraal staat, maar het gebied en het ontwikkelperspectief. Volgens Burgemeester 
Mevrouw Waanders kunnen wij met dit omgevingsproces eisen stellen aan de mogelijke gaswinning. 
‘Wat willen in dit gebied, geld voor een nieuw dorpshuis, extraatjes voor de verenigingen aanleg van 
een nieuwe speeltuin of duurzame ontwikkeling van het gebied kan tot de mogelijkheden gelden’ 
kwamen als voorbeeld naar voren. Als we niet meedoen aan dit omgevingsproces ‘krijgen’ we ook 
niets, maar kan de vergunning aanvraag voor gaswinning wel doorgaan. Volgens de aanwezigen; ‘een 



doekje voor het bloeden’, ‘omkopen’. Er was op een gegeven moment weinig vertrouwen in de 
aanwezige overheden. Zelfs gedeputeerde Michiel Schrier kon de aanwezigen niet geruststellen met 
het Provinciale besluit tot het niet toestaan van gaswinning in de provincie Fryslân.   
 
Pilot ‘Ternaard’ 
Het ministerie van Economische Zaken ziet 'Ternaard' als pilot voor omgevingsmanagement waarin 
meer ruimte voor maatschappelijke betrokkenheid is dan in de oude Mijnbouwwet. Die wet is onlangs 
herzien. De pilot biedt mogelijkheden belanghebbenden in een vroege fase van een initiatief te 
betrekken. Inzet is dat een eventuele gaswinning verenigbaar moet zijn met het ontwikkelperspectief 
van het gebied en wat het daaraan kan bijdragen. In het voorafgaand aan de start van het project, 
worden daarom ook afspraken gemaakt met belanghebbenden. Naast inwoners       van Ternaard en 
omliggende dorpen van de beoogde winningslocaties, zijn dat ook agrariërs, bedrijven en 
natuurorganisaties. Initiatiefnemer NAM wil daaraan graag aan meewerken. Het ministerie van 
Economische zaken kan binnen de Rijkscoördinatieregeling (RCR) die op het Ternaard gasveld van 
toepassing is, tijd en ruimte maken voor zo'n benadering.  
Hoe verder 
In de komende maanden worden de voorbereidingen voor het omgevingsproces getroffen. Daarna 
wordt bekend gemaakt hoe en op welke wijze belanghebbenden worden betrokken bij het 
omgevingsproces. En het al dan niet doorgaan van het omgevingsproces. 
 

Omgevingsproces Ternaard 
 
Op 4 december jl. heeft er een bijeenkomst in het dorpshuis plaatsgevonden, met als doel informatie 
te verschaffen over een nieuw proces aangaande de eventuele gaswinning. De Gemeente 
Dongeradeel, Provincie Fryslân, Economische zaken, Wetterskip Fryslân en de NAM zijn de 
initiatiefnemers voor dit proces. Het proces wordt begeleid door de organisatie de Gemeynt. 
De Gemeynt is een organisatie die ‘dorpse’ oplossingen voor mondiale problemen voorstaat. 
 
Wat houdt het omgevingsproces in: 
 

- Proces om tot een duurzame gezamenlijk oplossing te komen 

- Een proces van een zekere duur, omgeving met een + achterlaten bij gaswinning 

 
Op 4 december was het 1e deel nl. de Startbijeenkomst. Het volgende deel is de zgn. 
Kwartiermakersfase, over een periode van december t/m maart 2018. In deze periode wordt eenieder 
uitgenodigd om over de gaswinning mee te discussiëren. Over de nut en noodzaak, de voor en tegens, 
het wantrouwen tegen de overheid en NAM en om zorgpunten helder krijgen. Maar ook over de 
ontwikkeling van het gebied. Mocht gaswinning doorgaan wat zijn dan de eisen en voorwaarden. 
Uitvoering, vanaf april 2018 komen tot een totaalakkoord, bij een ja komt er een onafhankelijke 
procesbegeleiding. Bij een nee wordt er verder niet onderhandeld en zal het reguliere proces door de 
NAM worden gevolgd. Vraag is dan wat de overheden doen/willen en is er nog voldoende ruimte voor 
inspraak. 
 
Dorpsbelang zal aan de gesprekken deelnemen. Ook wordt er regelmatig met de actiegroep Ternaard 
Foar de Wyn overlegd. We willen graag van u weten hoe de meningen op dit moment zijn in 
Ternaard. Reacties en meningen kunnen worden gemaild naar secretaris@ternaard.nu of per brief 
worden gestuurd naar één van de bestuursleden. 

 
 

 
 
 
 



Brassband Euphonia 
 
Bijzonder Nieuwjaarsconcert 2018 ‘MAESTRO Ternaard’ 
 
Tijdens het Nieuwjaarsconcert 2018 van Brassband Euphonia strijden drie ‘bekende Ternaarders’ 
om de titel ‘MAESTRO 2018’ Ze zijn de uitdaging aangegaan om zich in 7 weken tijd te ontwikkelen 
tot dirigent van Brassband Euphonia. 
 
Na de deelname aan het Nederlands Brassband Kampioenschap eind oktober in Utrecht, waar een 4e 
plaats werd behaald, en een mooie kerkdienst + koffieconcert in de kerk in Hantum staat een bijzonder 
Nieuwjaarsconcert 2018 voor Euphonia op het programma. 
Terwijl de bekende Nederlanders in het populaire televisieprogramma MAESTRO strijden om de 
Gouden Baton, bereiden 3 bekende Ternaarders zich voor op het Nieuwjaarsconcert 2018 van 
Euphonia. 
 
 
Op vrijdagavond 12 januari 2018 zullen: 
 

- Ouderenpastor Marianne Folbert; 

- Slager Lolke Smit; 

- Spar eigenaar Johannes Herder; 

 
Laten zien hoe goed zij de brassband kunnen 
dirigeren. 
 
In het dagelijkse leven laten alle drie kandidaten 
zien dat het succesvol leiden van een buurtsuper en 
slagerij of het inspireren van een kerk vol mensen 
tot hun kwaliteiten behoren. Maar lukt het ook om 
muzikale inspiratie en leiding te geven aan een 
orkest? 
In een aantal muziekstukken, van koraal via klassiek tot popmuziek, zullen maatgevoel en muzikale 
leiderschapskwaliteiten worden getest. De kandidaten worden beoordeeld door een vakkundige jury. 
Wie mag zich aan het einde van het Nieuwjaarsconcert MAESTRO 2018 noemen? 
 
Voor het publiek belooft het een prachtige muzikale avond te worden. Naast de strijd om de titel 
MAESTRO 2018 zullen ook de leerlingen van de brassband laten horen wat ze in huis hebben en zal de 
brassband o.l.v. hun eigen dirigent Paulus de Jong een aantal mooi muziekstukken ten gehore brengen. 
 

Dus kom allemaal op vrijdagavond 12 januari 2018  
Om 20.00 uur naar dorpshuis Tunawerth in Ternaard  

Voor het Nieuwjaarsconcert van Brassband Euphonia!  
De entree is gratis. 

 
 

 
 

 

 
 



Ternaard toen (2) 
 
En opnieuw kraait de rode haan bij de Droge Leeuw. Op donderdag 28 april 2016 wordt de familie Van 
der Linden opgeschrikt door een uitslaande brand in een loods bij hun boerderij aan de Pelmûnewei 
7. De brandweer rukt in allerijl met drie voertuigen uit en gelukkig is de brand snel onder controle - al 
veroorzaakt het vuur toch nog meer schade dan aanvankelijk gedacht. Mogelijke oorzaak: 
laswerkzaamheden. 
Het is niet de eerste keer dat de Droge Leeuw, zoals de overoude naam van de plaats luidt, geteisterd 
wordt door de vlammen. In 1930 ging de boerderij zelfs te gronde - om als een feniks uit de as te 
herrijzen.  
Op de achterkant van het knipsel dat het uitgangspunt is van deze aflevering staat ‘1933’ gekrabbeld, 
maar dat jaartal is pertinent onjuist, want de brand staat uitgebreid beschreven in de kranten. Een 
verhaal met twee gezichten, over ravage en kordate burenhulp. En we leren dat ramptoerisme ook al 
bestaat in 1930.  
 
Boerenhuizinge te Ternaard afgebrand 
 
De brandhoorn deed gistermorgen 
omstreeks halfacht velen te Ternaard 
opschrikken, waarna al spoedig bleek, dat er 
brand was uitgebroken vlak bij het dorp in 
de boerderij bewoond door de heer G. M. 
Fokkema.  
De te Ternaard gestationeerde 
autobrandspuit was spoedig ter plaatse. Oók 
de burgemeester, de heer J. L. Oosterhoff, 
was binnen korte tijd op het terrein 
aanwezig. Voordat de brandweer 
gearriveerd was, kon door in allerijl 
toegeschoten omwonenden, soms met 
gevaar voor eigen leven, de gehele 
veestapel, bestaande uit 19 koeien, 6 
hokkelingen, 5 paarden en 9 biggen in 
veiligheid worden gebracht.  
Vooral een viertal koeien, die boven in de 
stal stonden, leverden groot gevaar op bij de 
redding. De doortastende wijze van 
handelen van enkele redders hierbij dient 
extra vermeld te worden. Door de 
verstikkende rook konden deze dieren niet 
meer langs de gewone weg gered worden. 
Door het inslaan van de koeruiten met de 
spijlen, konden de koeien worden 
losgesneden en hierna werden zij naar 
buiten gedreven langs de gang die loopt 
tussen de stal en diverse woonvertrekken. 
Van een van de koeien had het dek reeds 
vlamgevat.  
De verschillende dieren werden ondergebracht bij enige veehouders om en bij het dorp. Slechts 2 
kleine kalveren, die in de lege golle stonden, waren door de rook niet meer te bereiken en kwamen in 
de vlammen om. Het huisraad kon in hoofdzaak ook gered worden, doch het aanwezige hooi, stro, 
graan, brand- en kunstmeststoffen, een tweetal wagens en een gedeelte pootaardappelen werd mede 
een prooi der vlammen.  
De brandspuit kon weinig uitrichten en moest zich in hoofdzaak bepalen tot het nathouden van het 
lytshús, waarop rietbedekking lag. Hoewel ernstig beschadigd, bleef dit gebouw toch behouden, terwijl 
tevens een groot hok, ten westen van de huizinge staande, behouden bleef. Dit ging gemakkelijk, 
omdat de windrichting zeer gunstig was en men ook weinig last van wind had.  



De brand werd het eerst ontdekt door een knecht, die naar het veld was geweest om de lammeren te 
tellen en op de terugweg rook zag opstijgen bij het uilenbord. De brand is derhalve ontstaan boven in 
de schuur. Het gehele perceel is uitgebrand.  
Om halfzes ‘s avonds is de spuit weer vertrokken. Men heeft de gehele dag de rokende massa moeten 
nathouden. 
Huizinge en inboedel waren verzekerd bij de Maatschappij „De Nederlanden" te 's-Gravenhage. 
Eigenaar van de boerderij is de familie De Blocq van Scheltinga te Velp. Het mooie lenteweer was 
medeoorzaak dat het de gehele dag zeer druk liep met toeschouwers uit omliggende plaatsen.’ 
 
Over de toedracht geeft het Leeuwarder Nieuwsblad nog wat meer informatie:  
 
‘Volgens verklaring van sommigen zal de oorzaak kortsluiting zijn.  
Een knecht die bij de lammeren was geweest, ontdekte een en ander op de terugweg. Het viel hem op 
dat uit de naald van de schuur dampen opstegen, wat hij echter toeschreef aan het schijnen van de 
zon op het rieten dak van de schuur. Naderbij komende verergerde dit en bleken het rookwolken te 
zijn, die opstegen bij 't z.g. uilenbordje. Zelfs de meid die op het boenhout werkzaamheden verrichte, 
had aanvankelijk niets vernomen.  
Onmiddellijk begaf de knecht zich naar de boer, die met vrouw en beide kinderen juist was opgestaan, 
doch ook nog niets had vernomen. Echter liet de toestand zich spoedig dreigend aanzien, zodat zeer 
snel gehandeld moest worden.  
Boven in de schuur bevindt zich een leiding waaraan een tweetal lichtpunten waren bevestigd, zodat 
moeilijk een andere oorzaak denkbaar is dan kortsluiting, omdat de brand het eerst werd ontdekt 
boven in de schuur. Verschillende veehouders hebben het vee gestald, terwijl het huisraad bij de buren 
werd ondergebracht. De familie Fokkema is tijdelijk opgenomen in het gezin van de heer J. M. van 
Sinderen.’  
 
Tegenslag is er om te overwinnen, daar kunnen wij nog wat van leren. Vrijwel direct starten de 
voorbereidingen tot de herbouw. Begin april 1930 neemt aannemer G. Keuning de klus aan. De 
overlevering wil, dat er vanwege de crisistijd waar mogelijk gebruik gemaakt wordt van bouwmateriaal 
van de oude hoeve. Het levert een trotse stelpboerderij op.  
En verder wordt er in de handen gespuugd en gaat Ternaard vlot over tot de orde van de dag. 

 
Bronnen: 
(https://www.waldnet.nl/script/show_nieuws.php/51605/Uitslaande_brand_in_loods_in_Ternaard.
html?id=51605) 
Leeuwarder courant, d.d. 24-03-1930 
Leeuwarder Nieuwsblad: goedkoop advertentieblad, d.d. 24-3 en 4-4-1930 

 

 
 
 

https://www.waldnet.nl/script/show_nieuws.php/51605/Uitslaande_brand_in_loods_in_Ternaard.html?id=51605
https://www.waldnet.nl/script/show_nieuws.php/51605/Uitslaande_brand_in_loods_in_Ternaard.html?id=51605


NIJS FAN PJUTTEOPFANG ‘IT BOARTERSPLAK’ 
 
Yn ‘e hjerst ha de pjutten mei âlders/ fersoargers en 
juffen in ùtstapke makke nei de bosk yn Driezum. 
Troch de bledsjes kuierje, blêden en ikeltsjes sykje, 
klimme op ‘e beamstammen en drave fan ‘e bult ôf, 
de pjutten fûnen it prachtich. De hertsjes krigen bôle 
en ikeltsjes dat iten se lekker op. 
It wie tige slagge. 
 
 

 
Foar Sint-Maarten binne der moaie 
lampionnen makke: Romke’s en Tomke’s. 
11Novimber koenen de pjutten by de doaren 
lâns. 
 
 

 
Twa Swarte Piten kamen 4 desimber nei it 
speellokaal fan skoalle om mei de pjutten it 
Sinteklaasfeest te fieren. Der waar nifele, 
songen en spultsjes dien. 
Foar alle bern wie der in kadootsje. De pjutten 
mochten ferklaaid as Pyt komme, in fleuriche 
boel.   
                                                                
No is it wer tiid foar de kriistbeam, it jier is al 
hast wer om. 
 
Oanmelding nije pjutten op 
www.kinderopvangfriesland.nl  
 
Groetnis fan de liedsters Nynke Schoorstra, Annette Koopmans en Grietje Hesseling 

 
 

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 

http://www.kinderopvangfriesland.nl/
http://www.harspit-arlanta.nl/


Kleurwedstrijd dorpskrant 2017-3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
De drie winnaars van de  
Kleurwedstrijd zijn: 
 

Naima 
Annouck 
Sybo Tijn 

 
 
 
 
 
Leuk dat jullie je tekening hebben ingeleverd! En we hopen dat jullie genieten van jullie prijs! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

U kunt in de salon terecht voor: 

- Acrylnagels 

- Shellac (nagellak op basis  

van gel) 

- Manicurebehandelingen 

- Pedicurebehandelingen 

- Gezichtsbehandelingen 

- Gedeeltelijke 

lichaamsbehandelingen 
 

Bij u thuis: 

- Pedicurebehandelingen 

- Bellabeautyfeestje (kinderfeestje) 

- Workshops 

 

 

 

Salon Arte del Bella is 

verhuist naar een  

nieuw adres ♥ 
 

 

 

Kim Waterval 

Herweystrjitte 48 

9145 SM Ternaard 
 

T 06 175 00 741 

E info@artedelbella.nl 
 

I artedelbella.nl 

F facebook.nl/artedelbella 
 

Openingstijden:  

Ma, Di, Woe, Vrij 8:30 uur -18:00 uur 

Do 10:00 uur – 18:00 uur 
 

Voor meer informatie kunt u gerust 

vrijblijvend contact met mij opnemen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salon Arte del Bella wenst u 

hele fijne feestdagen, en een 

schitterend nieuwjaar toe! 

 

Graag tot ziens in 2018! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de website van Salon Arte del 

Bella treft u de nieuwe prijslijst van 

2018 aan. 

 

 

Gemakkelijk uw afspraak online 

inplannen? www.artedelbella.nl 
 

 
 

 

 

 



 

 
The Blizzards in de Spiker 

The Blizzards, spelen country, countryrock, rockabilly, R&R, 
nederpop, top 40 en heel breed Nederlandstalig van de 
piraten muziek tot aan de allernieuwste nummers. 
 

28 december van 15.00 – 16.30 uur 

Ook zijn alle inwoners van Ternaard e.o. 
hierbij uitgenodigd. 

Kosten zijn €3.00 p.p. inclusief koffie en entree. 

 
 

                                                 
 

Heb jij een hart voor TERNAARD…??  
 

Iedere week krijgen er in Nederland gemiddeld 300 mensen een hartstilstand. Dat is best veel!!! Het 
betreft altijd iemands man, vrouw, kind of buur, want het overgrote deel van de slachtoffers bevindt 
zich in en om het huis.    
 
EHBO-vereniging Ferwert is op dit moment druk bezig, samen met Hartveilig Fryslân, om onze regio 
Hartveilig te maken. Dit kunnen wij natuurlijk niet alleen, daar zijn wij uw hulp bij nodig. Wij leiden 
de hulpverleners op, die zich vervolgens aanmelden bij ‘Hartslag nu’. ‘Hartslag nu’ is een landelijk 
alarmeringssysteem dat wordt ingeschakeld in geval van een hartstilstand of reanimatie. De hulp, die 
in de eerste 6 minuten wordt geboden, is van cruciaal belang!! In die belangrijke eerste minuten, 
vóórdat de professionele hulp er is, kunnen de hulpverleners d.m.v. hartmassages en een AED het 
verschil maken op leven en dood…. 
Tijdens de cursus leert u reanimeren, het herkennen van een hartstilstand en het gebruik van de 
AED. Dit apparaat geeft, indien noodzakelijk, een stroomstoot om het hart te ‘resetten’.  
 
Dorpsbelang wil ook Ternaard Hartveilig te maken. Daarom organiseert Dorpsbelang samen met 

EHBO-vereniging Ferwert een reanimatiecursus.  

Datum: woensdag 17 januari 2018 om 19.30 uur  
in dorpshuis Tunawerth. Opgeven kan via de email secretaris@ternaard.nu of telefonisch bij Hendrik 
Talsma, 06-51440377. Zijn er vragen? Bel of mail gerust. 
 
Een basiscursus kost €45,- en duurt ongeveer 3 uren. De kosten kunnen via een aanvullende 
verzekering worden teruggevraagd bij de zorgverzekeraar (check hiervoor je verzekering). 
 

Wacht niet te lang, want VOL=VOL!! 
Een hart….ook jíj hebt het in je... 

 



Feestcommissie en Dorpsbelang Ternaard, 
 
Op vraag vanuit de feestcommissie hebben we gezamenlijk een aantal gesprekken gevoerd met als 
thema: hoe vinden we geschikte bestuursleden, het bestuur van de Feestcommissie heeft aangegeven 
dat er twee leden blijven tot aan het volgende feest en de rest wil stoppen. Gezamenlijk hebben we 
gemeend om een informatieavond te organiseren voor het dorp om te horen hoe andere verenigingen 
en of buurten omgaan met de/ hun bestuur bezetting. Daardoor hebben we een gezamenlijke avond 
georganiseerd op 3 november jl. deze werd gehouden in de Voetbalkantine te Ternaard. We hebben 
ervoor gekozen om alle buurtverenigingen en sportverenigingen uit te nodigen, om zo te sparren over 
deze problematiek. In totaal waren er een dikke 30 aanwezigen en we hebben 3 afmeldingen 
ontvangen. 
 
Al sparrende kwamen we tot een aantal centrale punten: 

▪ Veel verenigingen hebben moeite om bestuursleden te vinden 

▪ Nieuwe bestuursleden persoonlijk benaderen. Goed bestuur is een goed samengestelde 

groep, waarbij gezelligheid ook belangrijk is. 

▪ Bestuur moet delegeren, aansturen. Bijv. 2 personen van het bestuur vormen een groepje en 

sturen een groep/vereniging aan om dingen te organiseren. 

▪ Samenstelling Feestcommissie: 2 personen belast met spelletjes organiseren, 2 personen 

met tentopbouw etc. 

▪ Wie gaat koningsdag, Sinterklaas organiseren, ook de Feestcommissie? 

▪ Activiteitencommissie school wil wel helpen met het feest, het bestuur van School heeft 

aangegeven geen belangstelling te hebben 

▪ Buurtverenigingen willen niet meedraaien met het feest. Al veel voorbereidingen van de 

buurt zelf voor en tijdens het feest (versierde straten/wagens) 

▪ Bandjes/entreekaartjes van tevoren regelen (op leeftijd)? Betaling entree hoeft dan niet. 

Piekmomenten extra mensen bij de ingang. 

▪ Meer communicatie door FC, via facebook (melding facebook uitschakelen, zodat je geen 

(flauwe) reacties krijgt). 

▪ Activiteiten dichter op elkaar of juist uit elkaar. 

▪ Feestcommissie geeft nu opdracht aan Groene Hart en Dorpshuis qua catering. 

▪ Zie mail buurtvereniging om de âld feart, hadden al een mooi programma gemaakt voor 

2019. 

▪ Oudjaarscommissie gaat goed, hoeft niet gecombineerd te worden met de feestcommissie 

▪ Koningsdag organiseren, kan dit ook 1 x 2 jaar in het jaar dat er geen dorpsfeest is. 

▪ Nu geen koningsspelen door school omdat koningsdag wordt georganiseerd 

▪ Koningsnacht nu door Dorpshuis 

▪ Koffiedrinken door het Dorpsbelang 

▪ Wellicht handig om het middagprogramma op te laten pakken door het Groene Hart 

▪ Kaatsdeelname wordt ook minder 

Doel en voortgang: 
Feestcommissie gaat op zoek naar bestuursleden, deze avond was met name om verenigingen dichter 
bij elkaar te krijgen. Via verenigingen draagvlak creëren voor het feest. Verenigingen betrekken bij 
activiteiten op het feest. Eenieder heeft aangegeven hierin zeker een rol te willen spelen. 
Inmiddels heeft de Feestcommissie en het Dorpsbelang een aantal namen op papier gezet deze 
kandidaten willen we persoonlijk benaderen om deel te nemen aan de Feestcommissie.  Intussen is 
hier al een begin mee gemaakt. Mochten er nog belangstellenden zijn meldt u gerust bij de 
Feestcommissie en of het Dorpsbelang Ternaard. Natuurlijk gaan we het hele plaatje nog aan u 
schetsen op de jaarvergadering van de Feestcommissie, binnenkort krijgt eenieder een uitnodiging. 
 
Namens het Dorpsbelang en de Feestcommissie Ternaard 

 



Aan de leden, donateurs van de vereniging 
“De Feestcommissie Ternaard” 

 
Op vrijdag 26 januari 2018 om 20:00 uur  

Houden wij onze jaarlijkse ledenvergadering in 
dorpshuis “Tunawerth” te Ternaard 

 
 

Jierfergadering feestkommisje/jaarvergadering feestcommissie 2016/2017 
 
 

1. Iepening/opening 
 

2. Aginda/agenda 
 

3. Notulen 2016/2017 
Notulen vorige vergadering d.d. 20-01-2017 

 
4. Ynkommende stikken/ ingekomen stukken 

 
5. Fynansjeel ferslach/financieel verslag 

                   Kaskontrole/kascontrole  
 

6. Doarpsfeest 2.0/ presentatie dorpsfeest 2.0 
          
        
Pause/Pauze 
 
         Bestjoersleden/bestuursleden 
 

7. Doarpsfeest/dorpsfeest Ternaard 2019 
Tema/thema  

 
8. Rûnfraach/rondvraag 

 
9. Slúting/sluiting        

 

De Feestcommissie 
 
 
 



 
 
 
 
 



* Privénummer 

 
Wijzigingen a.u.b. doorgeven aan de redactie via redactie@ternaard.nu. 
 

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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