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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 15 juni 2018. 
 De volgende krant verschijnt eind juni. 
 

 
 
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…… 
 
Alweer maart, wat gaat de tijd snel!  
Dit betekent ook weer tijd voor de 
eerste dorpskrant van 2018. 
Sinterklaas zit inmiddels weer in het 
warme Spanje en oud en nieuw is 
gelukkig weer goed verlopen. We 
zijn het nieuwe jaar ingeknald met 
een mooie vuurwerkshow.  
Inmiddels kunnen de kinderen in de 
voorjaarsvakantie nog genieten van 
de late winter. De slee, of glijschotel 
kon weer van zolder gehaald 
worden en er kon lekker van de 
zeedijk afgegleden worden. De 
temperaturen gaan komende week weer omhoog en we hopen dat er een mooi, zonnig voorjaar mag 
volgen. 
 
Iedereen bedankt voor de input voor deze dorpskrant en ook voor de volgende dorpskrant hopen we 
dat er weer leuke stukjes aangeleverd worden. 
 
Veel leesplezier gewenst, 
 
Alicia en Wietske 

 

Geen bericht van de 
voorzitter…… 
 
Schrik niet, geen bericht van de voorzitter betekend in dit geval 
goed bericht van de voorzitter!! Jan is op dit moment aan het 
opladen in de bergen van Oostenrijk zodat hij er dit jaar weer 
hard tegenaan kan gaan! Jullie krijgen de hartelijke groeten van 
hem… 
 
 

 
 
Van het secretariaat…… 

 
Spiker 
 
Op maandagavond 19 februari jl. kon Ternaard kennisnemen van de bevindingen van de verkenners. 
Een grote opkomst in Tunawerth. Menigeen had op deze avond graag gehoord wat de definitieve 
oplossing zou zijn voor de ouderenzorg en met name Spiker in Ternaard. Helaas konden wij dit niet 
geven en dat was overigens ook niet de taak van de verkenners, zij kwamen met een aantal scenario’s. 
De komende periode zal moeten uitwijzen, welk resultaat deze verkenning zal opleveren. 
 



 
Vervolgbijeenkomst Omgevingsproces Ternaard 
Op 12 maart 2018 informeren wij u graag over de uitkomst van de gesprekken met belanghebbenden 
bij het Omgevingsproces Ternaard. Dit is een vervolg op de startbijeenkomst van 4 december jl. 

Dit omgevingsproces is gestart naar aanleiding van een vergunning aanvraag van de NAM voor het 
winnen van gas uit het Ternaard-veld. Aangegeven is toen dat belanghebbenden en organisaties actief 
betrokken worden bij het hele proces. Daarin zijn gesprekken gevoerd met belanghebbenden om te 
horen wat de zorgen, wensen en ideeën zijn voor de toekomst van de regio. 

De avond wordt georganiseerd namens betrokken partijen bij het Omgevingsproces Ternaard: 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, provincie Fryslân, NAM, Wetterskip Fryslân en 
gemeente Dongeradeel. 

Tijd en locatie 
De bijeenkomst vindt plaats op maandag 12 maart a.s. om 19.30 uur in Restaurant-Steakhouse ‘De 
IJsherberg’. Het adres is Harddraversdijk 1, 9101 XA te Dokkum. De inloop is vanaf 19.00 uur. 
 
Aanmelden 
In verband met het aantal belanghebbenden, vragen wij u zich vooraf aan te melden. Dit kan tot 8 
maart a.s. U kunt zich, bij voorkeur, opgeven via de link: www.bit.ly/op-ternaard. Zo nodig kunt u zich 
ook aanmelden via het e-mailadres: d.boskma@ddfk.nl, of telefonisch via het nummer 0511 – 458 
802. We ontvangen graag de volgende gegevens: naam, (eventueel) namens welke organisatie, 
telefoonnummer, e-mailadres, aantal personen. 

Verhinderd 
Bent u verhinderd op 12 maart? Geef uw e-mailadres door via d.boskma@ddfk.nl en wij zorgen dat u 
de informatie die op die avond gedeeld is, krijgt toegestuurd. 

Documenten 
Lees alle informatie over de gaswinning op de pagina Omgevingsproces Ternaarder Gasveld. Hier 
worden ook de bijbehorende stukken geüpload wanneer deze beschikbaar zijn. 

Diverse zaken 
Dorpsbelang heeft een avond georganiseerd waarin de plannen werden toegelicht om op het 
bedrijventerrein bedrijfunits te realiseren voor zzp-ers. Het werd een geslaagde avond waarin 
meerdere geïnteresseerden zich lieten informeren over de mogelijkheden. 
Tevens zijn wij erg blij met de verkoop van 2 kavels aan de Van Aylvastrjitte. Een positieve 
ontwikkeling! 
De realisatie van de sportkooi komt steeds dichterbij, nadere informatie kunt u lezen in deze 
dorpskrant. 
 
Ledenvergadering 
De jaarlijkse ledenvergadering is op vrijdagavond 16 maart a.s. om 19.30 uur in Tunawerth. 
 
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 
 
Vrijdag 16 maart 2018  19.30 uur algemene ledenvergadering Dorpsbelangen 
 

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

 
 
 

Van het groene hart…… 
 
Programma van in de eerste helft van 2018  

 
16 maart : Maatklaverjassen  
21 maart :  Paasworkshop  
23 maart :  Kinderdisco/Kids'Club  
24 maart :  Hollandse Avond  
27 april :  Volgt! 
28 april :  Tent met muziek (onder voorbehoud) 
25 mei :  Kinderdisco/Kids'Club  

 
(20 juli: Kinderdisco/Kids'Club 31 augustus: Spelmiddag 13 oktober: Livemuziek)  

 
 
 

Persoonlijk bericht……… 
 

Wat hienen wij in moaie dei,  
de oare dei wie alles oars. 
 
Wy wolle famylje, freonen en bekenden tank sizze foar de besite,  
kaarten, blommen, advertinsjes en de hân op ‘t skouder yn dizze foar ús sa moeilijke tiid. 
Yn it bysûnder  ´us´ fammen en it bestjoer fan “it Groene Hart”. 
 
“Wy dogge it net tegearre, wy dogge it my syn allen” – Syb 
 
It hat ús tige goed dyn, tank der foar. 
 
Sjoukje, 
Watze en Wieke, 
     Sybrand en Froukje 
Hotze en Gretha 
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Algemene Ledenvergadering Dorpsbelangen 
 

Op vrijdag 16 maart 2018 nodigt de verenging van Dorpsbelangen 
Ternaard haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering 

 
Aanvang: 19.30 uur 

Dorpshuis Tunawerth 
 

 
 

 

  Agenda 
 

1. Opening 
 

2. Vaststellen agenda 

 
3. Mededelingen      

  
4. Verslag jaarvergadering Dorpsbelang Ternaard 17 maart 2017 

Gepubliceerd in de dorpskrant van juni 2017 
 

5. Jaarverslag Dorpsbelang Ternaard  
 

6. Jaarverslagen/mededelingen overige stichtingen/verengingen   
 

7. Financieel verslag 2017/kascontrole 
 

8. Bestuursverkiezing 
Aftredend Jan Keegstra (niet herkiesbaar)  
Thea van der Kooi (herkiesbaar)  

 
9. Bedankjes 

 
10. Rondvraag en sluiting 

 
Na de pauze: 
 
 

 



Carbidschieten in Ternaard  
  
Regio In verschillende dorpen van Dongeradeel werd er op oudejaarsdag carbid geschoten. 
De ochtend en een deel van de middag werd er in de regen geschoten of werd de warmte van de 
kachel gezocht in een tent of keet op de schietlocatie. Maar aan het einde van de middag werd het 
droog en kon er naar hartenlust worden geschoten.  
 
Ternaard mocht op twee plekken kennismaken met het schieten van carbid. Op ’t Skoar werd er door 
een vriendenploeg geschoten met twee 
lanceerinrichting waarop 12 bussen waren 
gemonteerd. Dit gaf een echt vuursalvo als gevolg. Op 
het trainingsveld van de voetbalvereniging werden ook 
de nodige knallen over het Ternaard gebracht. Deze 
locatie was naast de feesttent waar ‘s nacht om 00.15 
uur een groot feest startte. Het feest werd 
voorafgegaan door een vuurwerkshow nabij de 
voetbalvelden. Hier kwamen enkele honderden 
mensen op af. Het feest wat hierna losbarstte werd ook 
door enkele honderden bezocht de sfeer was goed 
waarbij iedereen elkaar een gelukkig nieuwjaar kon 
wensen. Complimenten aan de organiserende partijen.  

 
Inwoners Dongeradeel zamelen kerstbomen in 
 

Ternaard: Voor de vierde keer op rij konden de 
inwoners van de DDFK-gemeentes hun 
kerstboom inleveren bij een verzamelpunt in 
hun eigen dorp of stad. Voor elke ingeleverde 
boom kreeg je een kortingsbon en een lootje 
met en nummer met kans op waardebonnen. 
Vooral kinderen deden mee aan deze actie want 
de kortingsbonnen zijn inwisselbaar bij 
speelgoedwinkel top1toys Ferwert en Kollum of 
Blokker Dokkum/Kollum. 
 
In Ternaard was het inzamelpunt op het 

parkeerterrein aan de Holwerterdyk, Rimmer de Vries en Ellen Tabak van Dorpsbelang Ternaard 
ontvingen hier de kerstbomen en deelden de lootjes en kortingbonnen uit. Zij werden bijgestaan door 
wethouder Pytsje de Graaf. Het was een komen en gaan van kinderen op fietsen, skelters of met een 
kruiwagen, maar een ding hadden ze gemeen ze hadden allemaal een kerstboom bij zich. Van 10.00 
tot 12.00 uur konden de mensen de bomen brengen, Ternaard verzamelde ongeveer 80 bomen 
waarvan een groot deel werd ingeleverd door Edith en Arwout Werkhoven; 36 bomen en Jan Jelle 
Schoorstra met 22 bomen. In alle DDFK-
gemeenten werd gehoopt op een opbrengst van 
1500 tot 2000 bomen.  
 
Trekking lootjes 
De winnende loten worden op woensdag 17 
januari bekendgemaakt in de lokale pers. De 
prijsuitreiking vindt plaats op woensdag 24 
januari 2017 om 16.00 uur in het gemeentehuis. 
De kortingsbonnen kunnen tot 1 februari 
worden ingeleverd. 
 

 



Sjoeltoernooi 2018 
 
Zaterdag 27 januari jl. heeft het jaarlijkse sjoeltoernooi weer plaatsgevonden in dorpshuis Tunawerth. 
Van 14.00 - 16.00 uur mocht de jeugd van groep 3 tot en met groep 8 aftrappen. De opkomst was erg 
leuk, 24 deelnemers en allemaal even gedreven en enthousiast. Rode koppies en opperste 
concentratie. De punten vlogen je om de oren, de jeugd doet zeker niet onder voor de volwassenen.  
 
Er werden twee rondes gespeeld in groepjes van vier. Elk kind mocht tijdens een ronde drie keer 
spelen. Gelukkig werd er tussen de eerste en de tweede ronde een pauze georganiseerd met wat 
lekkers te eten en te drinken, want wat krijg je het warm van dat fanatieke spel! 

 
Nadat de twee rondes waren gespeeld werden 
alle punten per kind opgeteld en verschenen de 
nummers 1, 2 en 3 op het grote scherm. Vol 
spanning stond iedereen voor het scherm te 
wachten tot alle punten zichtbaar werden, en 
daar waren de winnaars! 
1. Riejanna Waaksma 

2. Silke Dijkstra 

3. Kijan van der Meulen 

 
 
Vanaf 19.30 uur was het de beurt aan de 
volwassenen. De opkomst was iets minder maar 
ook hier was iedereen gedreven en bloedfanatiek, 
lagere score? Ja, ‘dat komt troch de bak, dit is gjin 
wedstriidbak’. Er werd getreden voor de hoogste 
score maar er kunnen er natuurlijk maar drie de 
besten zijn: 

1. Jurjen Sipma  

2. Antsje Prins 

3. Crista Rijpstra 

 
De Dorpsbibliotheek 
 
Oorsprong – Dan Brown 
 
Robert Langdon, hoogleraar kunstgeschiedenis en symboliek, is te gast in het hypermoderne 
Guggenheim museum in Bilbao, voor de presentatie van een onthulling die de wetenschap voor altijd 
zal veranderen. Maar de zorgvuldig georkestreerde avond barst plotseling uit in chaos, waardoor de 
waardevolle ontdekking van miljardair en futuroloog Edmond Kirsch voorgoed dreigt te verdwijnen. 
Duizelig en geconfronteerd met een directe dreiging ontsnapt Langdon uit Bilbao, samen met de 
elegante museumdirecteur Ambra Vidal. Ze vluchten naar Barcelona, gehaast op zoek naar een 
wachtwoord dat Kirsch’geheim kan ontsluiten. Langdon en Vidal zoeken hun weg door de donkere 
gangen van verborgen geschiedenissen en extreme religies, moderne kunst en raadselachtige 
symbolen, terwijl ze een gekwelde vijand moeten ontwijken die zijn alwetende macht rechtstreeks aan 
het Spaanse Koninklijke Huis lijkt te onttrekken- en die voor niets zal terugdeinzen om Edmond Krisch 
tot zwijgen te brengen… Robert Langdon wordt geconfronteerd met de vragen die de mensheid al 
eeuwen bezighouden: waar komen wij vandaan en waar gaan wij naartoe? 
Oorsprong is een adembenemend avontuur vol moderne kunst, innovatieve technologie, codes, 
religie, geschiedenis en architectuur. 
 



 
Lichtvoetig – Grietje van den Berg 
 
Tijdens een vakantie in Spanje raken Peter en Larissa Schoonbeek betrokken bij een ernstig ongeluk. 
Peter loopt zwaar hersenletsel op en hun leven staat op de kop. Hij heeft veel zorg nodig en in hun 
eigen modezaak moet Larissa een vervanger voor hem aannemen. 
Maar dat is slechts de praktische kant. Het moeilijkste vindt Larissa dat Peter niet meer de man is met 
wie ze alles kan delen. Ook in dat opzicht is Ludo, de nieuwe kracht in de winkel, een plaatsvervanger. 
Bij hem vindt Larissa een luisterend oor en hij wordt haar steun en toeverlaat. Haar gevoelens voor 
hem gaan steeds dieper en dat lijkt wederzijds. 
 
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  

 
 

 
 
Brassband Euphonia geeft Nieuwjaars-/ 
Maestroconcert 
 
In een volle zaal in het dorpshuis Tunawerth werd het nieuwsjaars- c.q. maestroconcert van 
brassband Euphonia onder leiding van dirigent Paulus de Jong geopend met het spelen van het 
mooie werk Intrada Festivo.  
 
Presentatrice Gabriëlle Boltjes heette iedereen welkom. Een speciaal woord van welkom was er voor 
de leerlingen van Euphonia en de drie BT’ers: Bekende Ternaarders, Marianne Folbert, Lolke Smit en 
Johannes Herder. Deze BT’ers hadden de afgelopen weken druk geoefend om zich de kunst van het 
dirigeren eigen te maken. Een vakkundige jury, bestaande uit Chris van der Veen en Johan Boeijenga, 
was gevraagd het uiteindelijke oordeel te vellen en één van de drie als Maestro 2018 Ternaard te 
benoemen.  
 
Dirigent Paulus de Jong had voor deze avond een afwisselend programma samengesteld. De drie 
trombonisten, Onno Bouma, Jappie Kuiphof en Jan Wiersma, en de twee bugelisten Harmke Groen en 
Ria de Ruiter speelden met 
begeleiding van Euphonia het 
prachtige slaapliedje Goodnight, 
my Angel. Daarna volgde Back to 
the Future III. In het solistische 
werk Demelza liet Wiebrig Reitsma 
op althoorn haar muzikale talenten 
horen. Daarna trad het jong talent 
van Euphonia op. De leerlingen 
Geert van der Veen, bariton en 
Savannah Soepboer, kornet, 
speelden beide een solo voor het 
publiek. Minke de Groot, Britt 
Tienstra en Janoek Dijkstra, alle 
drie op kornet, speelden samen 
twee stukjes. Als laatste lieten Jan Jacob Bergsma op kornet en Inge Bergsma op bariton nog twee 



stukjes horen. Het publiek gaf na afloop van elk optreden een daverend applaus.  Geweldig! Euphonia 
speelde voor de pauze nog de stukken Happy New Year en Gaudete (‘Verheugt u’). 
 
Na de pauze werd de verloting gehouden. De leerlingen haalden om beurten een lootje uit de emmer 
en maakten het nummer bekend. Nadat de vele prijzen waren uitgedeeld werd het licht gedimd en 
onder de openingstune van Also sprach Zarathustra kwamen de Maestro’s de zaal binnen.  Om er 
beetje in te komen werd eerst door alle drie het koraal ‘Voorwaarts Christenstrijders’ gedirigeerd. 
Daarna was het eerst de beurt aan Marianne Folbert. Ze had het werk ‘Ding a dong’ toegewezen 
gekregen. Met een lach op het gezicht stond ze voor het orkest te dirigeren en wist zelfs hier en daar 
nog de dynamiek aan te passen. Johannes Herder, speciaal voor deze gelegenheid gekleed in 
rokkostuum, dirigeerde de zeer bekende ‘Radetsky March’ en wist het publiek al snel op zijn hand te 
krijgen door ze mee te laten klappen. Last but seker not least, was het de beurt aan Lolke Smit. 
Verkleed als een echte Blues Brother stal hij de show en dirigeerde hij het werk Everybody needs 
somebody.  
 

       
 
Na deze optredens kon het publiek tijdens 10 seconden klappen voor iedere maestro laten weten wat 
zij ervan vonden. Met behulp van een decibelmeter werd de sterkte van het applaus gemeten. Deze 
meting werd vertaald in punten en bij de punten van de jury opgeteld. Tijdens het juryberaad speelde 
Euphonia nog het prachtige nummer ‘Worn Down Piano’. 
 
De spanning was te snijden bij de Maestro’s. Het verlossende woord kwam al snel.  De jury was 
eensluidend en gaf de titel Maestro 2018 Ternaard aan … Marianne! Johannes werd 2e en Lolke 3e. 
Alle Maestro’s kregen een deelnamecertificaat en een bos bloemen overhandigd. De winnende 
Maestro kreeg een ‘bokaal’ in de vorm van een wijnglas met ingegraveerd ‘Maestro 2018 Ternaard’. 
De reactie van Marianne was: ‘ik heb genoten!’. 
 
Na het dankwoord van voorzitter Wiebrig Reitsma speelde Euphonia onder leiding van Maestro 2018 
Ternaard Marianne nog één keer ‘Ding a Dong’. Een mooi einde van een geweldige avond. Hier zal in 
Ternaard nog lang over gesproken worden. 
 

 
 

 
 



Drumband Euphonia  
Lang geleden, ik was, denk ik, een jaar of 16, werd de drumband van Euphonia opgericht. Er 
was redelijk veel belangstelling van zowel ‘dames als heren’. De jongsten waren een jaar of 
14, de oudsten midden twintig.  
We kregen drumles van Broer ….(?) uit Blija. Hij kwam samen met dirigent Kuipers van 
Euphonia op een brommer naar Ternaard. Trommels waren er in het begin nog niet; we 
oefenden op een houten plankje, dat de timmerman gemaakt had voor ons. Het trommelen 
op zo’n plankje ging prima; je kon tenminste geen trommelvel kapotslaan, iets wat later met 
echte trommels wel gebeurde als je wat al te enthousiast was. Toen we dan volgens Broer 
redelijk geschoold waren, konden er trommels worden gekocht. Er werden trommels in 
verschillende maten aangeschaft en ook een ‘overslagtrom’. Deze laatste was meer voor de 
ouderen (Siemen Kampstra of Henk Streekstra), want je moest toch een heel gewicht 
meesjouwen als je door het dorp ging. En dan was daar nog de ‘tambourmaîtrestaf’. In het 
begin liep Broer meestal voorop, maar later nam Siemen Kampstra de staf vaak over als Broer 
er niet was. Bij elke rondgang die het korps toen door het dorp maakte, ging de drumband 
voorop. We moesten ook een beetje naar behoren worden aangekleed. Ons ‘uniform’ bestond 
uit een donkere broek, wit overhemd, blauw ‘dwersbalkje’ en een blauwe cap met een wit 
streepje. Na een paar jaar waren we zover gevorderd dat we mee konden doen aan 
concoursen in o.a. Holwerd, Blija of Ferwerd. Je moest dan stilstaand drummen en daarna 
lopend. Ik geloof niet dat we vaak prijzen hebben gewonnen, maar dat mocht de pret niet 
drukken.  
 
Drumbandconcours Blija ± 1960  

Voorste rij v.l.n.r.: Oane Talsma, Lieuwe v.d. Kooi, Mient Talsma, Yde Talsma. 2e rij: Emke 
Pousme, Geertje Posthumus, Klaske Bloem, Aafke v.d. Kooi. 3e rij: Geesje Sloot, Ytsje Seegers, 
Jan Blom, Betty Westerhof. 4e rij: Jan v.d. Kooi, Siem Kampstra, Sietse Kloosterman.  
 
 
 
 
 
 



Op zeker moment viel het muziekkorps in de prijzen en mocht naar een groot concours in 
Enschede. De drumband ging ook mee voor de mars wedstrijd. Het korps droeg echter geen 
uniform en dat moest eigenlijk wel. Daarom werd er kleding geleend van een korps uit de 
buurt. Niet alle kleding paste perfect, maar dat zagen de toeschouwers toch niet en de pet 
paste hen allemaal. Je voelde je wel klein, want al die grote korpsen droegen prachtige 
uniformen, net als al de drumbands. De tambourmaîtres gooiden hun staf al zwaaiend hoog 
in de lucht, iets wat bij ons eigenlijk niet voorkwam. Toch was het een hele belevenis, waar 
we met plezier op terugkeken. De concoursen werden na afloop -onderweg naar huis- bijna 
altijd afgesloten met een kort bezoek aan een café om het winnen of niet winnen van een prijs 
tijdens het concours, mee te bezegelen. 
 
 
 
Muziekconcours Enschede ± 1960  
 

Voorste rij v.l.n.r. Oane Talsma, Lieuwe v.d. Kooi, Mient Talsma, Yde Talsma. 2e rij: Ytsje 
Seegers, Betty Westerhof, 3e rij: Aafke v.d. Kooi. 4e rij: Sietse Kloosterman, Siem Kampstra, 
Remke v.d. Kooi. In uniform, vlak achter de drumband: dirigent Kuiphof.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Euphonia marcherend op de Mouneseize (Holwerterdyk). Voorop loopt tambourmaître 
Siemen Kampstra. Daar achter v.l.n.r.: Mient Talsma, Geertje Posthumus, Jan Blom, Akke 
Tamminga, Klaske Bloem, Lieuwe v.d. Kooi, Yde Talsma. De saxofonist is Pieter Jabiks en de 
grote trom wordt geroerd door Anne Posthumus.  
 
Tekst en foto’s: Oane Talsma 

 
Wonen en werken in en rondom Ternaard 
 
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) 
  

  



 
Ternaard niet goed ontwaakt uit winterslaap 
 
Holwerd: Zaterdag begon na de winterstop dan de tweede helft van de competitie waarbij gelijk de 
derby Holwerd – Ternaard op het programma stond, en in de wetenschap dat Ternaard het altijd lastig 
heeft bij buurtgenoot Holwerd, was het afwachten hoe Ternaard uit de winterstop was gekomen 
zonder een oefenwedstrijd te hebben gespeeld. Zo ook deze zaterdagmiddag was het niet anders, 
want Holwerd was met 5 – 2 de baas over Ternaard dat deze middag als trotse koploper niet kon 
overtuigen tegen een veel feller Holwerd dat gebrand was om te winnen deze middag. 
 
Trainer Kootstra kon weer beschikken over Danny Post na een lange blessure maar miste Wietse Sipma 
vakantie en de geblesseerde Taeke Jan Keegstra. Verder begon hij op de bank met David de Vries, 
Andries Vlasman en good old Hendrik Talsma. Onder leiding van scheidsrechter Henk Swart, was het 
Holwerd dat om half drie mocht aftrappen en gelijk in de 1e min. al een klein kansje creëerde dat leidde 
tot een hoekschop die echter niets op leverde voor Holwerd. Gelijk in de 2e minuut een prima op 
gezette aanval voor Ternaard als Roel Hoekstra de bal diep speelde op de rechts staande Danny Post 
die hierna zijn tegenstander uit speelde en daarna de bal voor bracht op de vrijstaande Simon van der 
Weg, maar deze zijn inzet was te zwak en een makkelijke prooi voor keeper Sieberen Dol ex Ternaard. 
Hierna golfde het spel op en neer en kregen beide ploegen wat kansen. Echter in de 10e min. een prima 
kans voor Ternaard als de bal gelukkigerwijs voor de voeten van de op links staande Jacob van der 
Veen kwam die met een prachtige lob de bal in de bovenhoek jaagde met een fantastische redding 
haalde keeper Dol de bal nog uit de bovenhoek vandaan waarna Holwerd kon opruimen. Hierna begon 
Holwerd iets sterker te worden en kreeg het enkele hoekschoppen te nemen die niets zouden op 
leveren. Maar na twintig minuten voetbal eerste helft kwam Ternaard beter in de wedstrijd en met 
name keeper Dol had met kunst en vliegwerk enkele prima reddingen in huis en kon zo Ternaard van 
doelpunten af houden. En wat Ternaard dus niet deed, scoren, deed in de 30e min. Holwerd wel als 
Romke Talsma een fout in de verdediging van Ternaard af strafte en beheerst de 1 – 0 voor Holwerd 
scoorde. Hierna sloeg enige frustratie toe bij spelers van Ternaard wat het spel niet ten goede kwam. 
Want in de 38e min. was het Holwerd dat opnieuw toe sloeg als Egbert Dijkstra zomaar alleen het hele 
veld kon over lopen en alleen voor keeper Anne Hellinga beheerst de 2 – 0 kon inschieten. Dat werd 
tevens de ruststand ook. 
 
Na rust bleef Danny Post achter in de kleedbox en kwam David de Vries voor hem in het veld. Het was 
echter Holwerd dat in de 49e min. weer gevaarlijk door kwam als de behendige Wichard Bron over 
links prima op kwam en daarna het strafschopgebied van Ternaard in dook en zonder te worden 
gehinderd, was het hierna Wichard die prima uithaalde en de bal in de verste hoek van het Ternaarder 
doel jaagde en zo Holwerd op een 3 – 0 voorsprong bracht. Maar in de 53e min. was het Ternaard dat 
iets terug deed als Simon van der Weg de terugspringende bal van keeper Dol prima inschoot en zo 
Ternaard op 3 – 1 bracht. Ternaard begon nu meer te drukken en Holwerd moest terug en loerde op 
de counter die niet ongevaarlijk waren. In de 69e min. wisselde trainer Kootstra Jacob van der Veen 
en bracht Andries Vlasman voor hem in het veld. Echter in de 71e min. was het Holwerd dat opnieuw 
toe sloeg als het net over de middellijn een vrije trap mocht nemen die genomen werd door Romke 
Talsma die de bal op de links vrijstaande Wietse Bron speelde die zomaar ongehinderd kon doorlopen 
het strafschopgebied in en hierna de 4 – 1 kon inschieten. Hoe was het mogelijk, wat stond dat 
Ternaard te slapen. Zo wisselde trainer Kootstra in de 75e min. nog Janco Postma en bracht Hendrik 
Talsma voor hem in het veld. Zo kreeg in de 77e min. Ternaard nog een prima kans als tot tweemaal 
toe, eerst stopte keeper Dol een inzet van Jan Pieter Prins en dan schoot Simon van der Weg de bal 
nog tegen de lat. Maar in de 80e min. kwam Ternaard dan toch op 4 – 2 als Gosse Reinder Kingma 
vanaf rechts de bal prima tweede paal Holwerd doel bracht waar Hendrik Talsma prima de bal in kopte. 
Kon Ternaard nog meer? Het antwoord luidde nee, want het was in blessuretijd als Holwerd uit een 
counter via de jonge Hessel Bierma de 5 – 2 maakte. Zo eindigde deze wedstrijd voor Ternaard in een 
anticlimax en zal het volgende week thuis tegen Wardy uit een ander vaatje moet tappen. 

 
 



Volièrevereniging zang en kleur Dokkum zet 
jubilarissen in het zonnetje 
Lioessens Vrijdag was de feestavond van Volière-vereniging Zang en Kleur uit Dokkum, tijdens deze 
avond werd er door voorzitter Albert Boonstra stil gestaan bij de jaarlijkse tentoonstelling gehouden 
in dorpshuis Tunawerth in Ternaard en daarnaast kwamen de jubilarissen ook aan bod.  
 

Jubilarissen  
Dit jaar waren er maar liefst negen jubilarissen bij de vereniging. 
Speldjes voor 25 jaar lis gingen naar L. Veldema Metslawier, 
schreef altijd stukjes in het clubblad, en is vaste deelnemer aan 
de onderlinge tentoonstelling. S. de graaf uit Ternaard kweker 
van Gould Amadines en vaste inschrijver van de onderlinge 
tentoonstelling, P. Feddema uit Dokkum, J. Kalma Hiaure, oud-
bestuurslid, vrijwilliger en materiaalman voor de vereniging, zijn 
vrouw verzorgd altijd het clubblad. P. Prins uit Ternaard, vaste 
deelnemer aan onze tentoonstelling kweker van Agaponiden in 
alle kleuren. H. van der Bij Engwierum, bezorgd altijd het 
clubblad in Engwierum en omstreken, en altijd vaste vrijwilliger 
van de vereniging en W Broekema Dokkum ook 25 jaar lid en 
vaste sponsor van onze vereniging.  

Daarnaast waren er 2 leden 40 jaar lid van de vereniging 
zij kregen eveneens uit handen van districtsvoorzitter 
Fryslân Sicco Veenstra een speldje aangereikt. P. Pranger 
Dokkum vaste inzender en trouwe sponsor, L.T. van der 
Wagen Dokkum, oud-bestuurslid en meer dan 40 jaar 
actief en trouwe vrijwilliger voor de vereniging, kweker 
van Amerikaanse Sijzen, nog steeds trouwe vrijwilliger 
van de club en klusjesman. Van oudsher boegbeeld van 
de club, er kan altijd om advies worden gevraagd.  

 
 
Tentoonstelling Ternaard 
Op deze avond werden ook de prijswinnaars van de afgelopen onderlinge tentoonstelling in Ternaard 
in het zonnetje gezet door voorzitter Boonstra.  Daarnaast waren er Zeven leden van Zang en Kleur 
Dokkum e.o. die mee hebben gedaan 
aan de Fries kampioenschap in Balk, 
Hier werden afgelopen December de 
kampioenschappen voor kooi en 
volièrevogels gehouden. Met als 
resultaat 10x goud 4x zilver 2x brons. 
Een fantastisch resultaat hiermee 
behoort Zang en Kleur tot de beste 
verenigingen van Friesland, en daar 
waren tijdens de feestavond nog trots 
op. Na het officiële gedeelte werd er 
nog lang nagepraat. 
 

 

 

 

 

 

 



                                                 
 

Ternaarders volgen reanimatiecursus  
 
Een hartstilstand 
Hulp in de eerste 6 minuten 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….. 
 
Dorpsbelang organiseerde samen met EHBOvereniging Ferwert op 17 januari jl. een 
reanimatiecursus. Onder leiding 
van de enthousiaste cursusleider 
Roelof Jan Drijfhout oefenden 7 
cursisten een avond lang 
reanimeren en het gebruiken van 
een AED.  
Dit ging de deelnemers prima af 
en na afloop ontving iedereen 
dan ook het certificaat. Iedereen 
was het erover eens: een zeer 
leerzame avond en belangrijk dat 
je hiermee een goede eerste hulp 
kan bieden.  
 
In Ternaard hangt een AED in een kast bij het dorpshuis Tunawerth. De kast is beveiligd met 
een pincode waar getrainde hulpverleners na een oproep toegang tot kunnen krijgen. Deze 
hulpverleners moeten dan wel bij HartslagNu zijn aangemeld en een reanimatiecursus hebben 
gevolgd.  

 
In Ternaard zijn er al diverse personen 
die zich hebben aangemeld bij 
HartslagNu, wat geweldig mooi en 
belangrijk is! Maar een nog grotere 
groep zou mooi zijn. Hierbij dus de 
oproep om u aan te melden bij 
HartslagNu wanneer u in bezit bent van 
een geldig EHBO-diploma, BHV-
certificaat of reanimatie certificaat. 
Zorg wel dat u zich via de site aanmeldt 
voor de AED in Ternaard.  Zie de 
website www.hartslagnu.nl voor meer 
informatie. 

 
Volgend jaar zal Dorpsbelang weer een reanimatiecursus organiseren.  
Samen maken we Ternaard Hartveilig! 

 



Ternaard met ruime cijfers langs GSVV 
 
Ternaard Zaterdagmiddag dan eindelijk weer eens een competitiewedstrijd op eigen veld tegen GSVV 
al waren de velden s ‘morgens nog wel hard. En na de nederlaag bij Holwerd uit, wilde Ternaard 
vandaag iets recht zetten met een overwinning tegen GSVV dat altijd weer een lastige tegenstander is 
voor Ternaard. 
Trainer Kootstra kon weer beschikken over Taeke Jan Keegstra die echter op de bank begon samen 
met Simon Jan Dijkstra en Gerwin Wiersma. Janco Postma ontbrak deze middag wegens werk. Het was 
pupil van de week Tjesse van der Wal die even voor half drie de wedstrijdbal aangeboden door Schilder 
en behang bedrijf Jan de Vries, aanbood aan scheidsrechter Bootsma uit Witmarsum die hierna voor 
het begin van de eerste helft floot en Ternaard mocht aftrappen.  
Het eerste gevaar kwam van Ternaard als in de 3e minuut Ternaard een vrije trap mag nemen die 
genomen werd door Roel Hoekstra die de bal bij de 
tweede paal brengt bij de op rechts staande Danny 
post die de bal helaas voorlangs schiet. Hierna is het 
GSVV dat een paar kleine mogelijkheden krijgt maar 
echt gevaarlijk gaat dat niet worden waarbij de 
voorhoedespelers vaak buitenspel stonden. Zo golft 
het spel op en neer met een GSVV dat dat veel de 
lange bal hanteert en een Ternaard dat te slordig 
speelt en in een te laag tempo om het GSVV lastig te 
maken. Maar in de 23e minuut is het GSVV dat erover 
links gevaarlijk uitkomt als GSVV-speler Ytzen Durk de 
Vries prima op snelheid naar binnen komt en mag 
uithalen, waarbij de bal binnenkant paal het veld 
weer in stuit buiten bereik van keeper Anne Hellinga, 
waarna de verdediging van Ternaard de bal kan wegwerken. Dit was toch even schrikken bij Ternaard 
dat hierna beter in de wedstrijd komt en in de 34e minuut een prima kans voor Ternaard als uit een 
vrije trap die even buiten het zestien meter gebied van GSVV mag worde genomen door Jacob van der 
Veen die de bal goed in de bovenhoek van het GSVV-doel schiet, maar ook heel fraai door de keeper 
van GSVV wordt gestopt. In de 36e minuut is het Remco van der Kooi die vanaf links alleen door kan 
gaan richting keeper van GSVV maar deze duikt op de bal net voor Remco zal uithalen. Waarbij de 
stand nog steeds in evenwicht blijft. En in de 38e minuut mocht Ternaard niet klagen als een inzet van 
een GSVV-speler nog net voor de doellijn kan worden weg gehaald door een verdediger van Ternaard. 
Toch komt Ternaard in de 40e minuut op voorsprong als opnieuw Remco van der Kooi goed doorgaat 
en zijn man uitspeelt en daarna alleen op de keeper van GSVV afgaat en beheerst de 1-0 binnen schiet. 
Meteen hierna in de 42e minuut opnieuw een goede mogelijkheid voor Ternaard als Remco van der 
Kooi goed over links doorgaat en hierna de bal voorbrengt op de meegekomen Danny Post, maar zijn 
inzet verdwijnt over het doel van GSVV. Maar op slag van rust wordt het dan toch 2-0 door opnieuw 
Remco van der Kooi die op links wordt weg gestuurd en alleen voor de keeper van GSVV verschijnt en 
heel koelbloedig de bal achter de Doelman van GSVV schiet en zo Ternaard op een mooi moment op 
2-0 brengt. Dit werd ook de ruststand. Na rust geen wijzigingen in de ploeg van Ternaard dat moet 
toezien hoe in de 50e minuut GSVV een prima kans krijgt als een voorzet vanaf rechts bij de 2e paal 
wordt gebracht bij GSVV-speler Gerrit Jagersma die vrij kan inkoppen maar de bal in de handen van 
keeper Anne Hellinga kopt. Dit had voor GSVV de aansluitingstreffer kunnen zijn. Maar hierna is het 
Ternaard dat de wedstrijd dicteert en kansen krijgt. Eerst is het Jitze de Beer die uit een snel genomen 
vrije trap er vandoor kan gaan en alleen voor de keeper de bal tegen hem opschiet, waardoor het nog 
steeds 2-0 blijft. Maar GSVV blijft loeren op een kans. In de 80e minuut wisselt trainer Kootstra de 
moegestreden Remco van der Kooi en komt Taeke Jan Keegstra voor hem in het veld. Zo wordt het in 
de 82e minuut 3-0 voor Ternaard als uit een voorzet van Danny Post, Jacob van der Veen kan uithalen 
en zo Ternaard op een 3-0 voorsprong zet. In de 86e minuut wordt het ook nog 4-0 als Gosse Reinder 
Kingma met een prachtige pass Danny Post wegstuurt die hierna uithaalt en de keeper van GSVV 
kansloos laat. In de 88e minuut wordt het ook nog 5-0 door opnieuw Danny Post. Scheidsrechter 
Bootsma laat GSVV nog wel aftrappen maar fluit hierna voor het einde van de wedstrijd en zo behaalde 
Ternaard een ruime overwinning op GSVV. 

 



Vlees met zilte smaak, nu verkrijgbaar bij Smit 
   
Ternaard Afgelopen weekend ging onder grote belangstelling het eerste stuk rundvlees van Weiderij 
over de toonbank bij Slagerij Smit. Het vlees is afkomstig van runderen die worden geweid door 
Ecolana in het kweldergebied van Staatsbosbeheer nabij de Holwerter Pier. Ecolana ging de 
samenwerking aan met kalverbedrijf Jan en Sije de Graaf voor het weiden van de runderen. ‘Het vlees 
met de zilte smaak van de wadden’ wordt verkocht bij Slagerij Smit uit Ternaard.   
 
In het voorjaar van 2017 werden de 
eerste runderen loslaten in het zilte 
kweldergebied nabij de Holwerter pier, 
hier is door Ecolana een start gemaakt 
van het natuurlijk beheren en 
ontwikkeling van dit prachtige 
natuurgebied. Ecolana is een 
vereniging van agrariërs die door 
samenwerking een modern, gemengd 
bedrijf vormen in het gebied tussen de 
kustdorpen Holwerd en Ternaard. Er 
wordt gewerkt op ongeveer 360 
hectare binnendijkse kleigrond en 60 
hectare buitendijks kweldergebied. 
Voedselveiligheid, kwaliteit, dierenwelzijn, milieu, natuur en recreatie staan daarbij centraal.  
 
Kalverbedrijf Jan & Sije de Graaf uit Ternaard ging met het loslaten van de runderen in het 
kweldergebied een samenwerking met Ecolana aan met het weiden van runderen in dit zilte 
buitendijkse kweldergebied. Dit prachtige natuurgebied van Staatsbosbeheer, heeft een struinroute 
en een Waddenbeleefpunt. 
 
Heerlijk rundvlees 
 
De runderen, van het ras Belgisch Witblauw, beheren dit gebied en ontwikkelen zich hier op natuurlijke 
wijze. De samenwerkende partijen willen dit ecologisch verantwoorde vlees veemarkten in de regio 

aan restaurants en particulieren. 
Ecolana doet dit onder de naam 
Weiderij ‘Vlees met de zilte smaak 
van de wadden’. Slagerij Smit uit 
Ternaard zorgt voor de verwerking 
en is vanaf begin februari begonnen 
met de verkoop van het rundvlees. 
‘Dit heerlijke vlees van Weiderij 
runderen komt tot stand door het 
eten van een de grote diversiteit van 
zilte grassen en kruiden’ aldus Klaas 
Theo Smit van Slagerij Smit. Deze 
diversiteit van grassen en kruiden is 
te vinden in het prachtige 
buitendijks kweldergebied van 

Staatsbosbeheer nabij de Holwerter pier. Een plek om eens ‘heerlijk’ te struinen. 

 

 
 



 
 

Sport Vereniging Ternaard uitgelicht! 

 
Sport Vereniging Ternaard bestaat dit seizoen 40 

jaar. De vereniging bestaat uit een afdeling 

gymnastiek en een afdeling volleybal. Zowel bij 

de afdeling gymnastiek als de afdeling volleybal 

worden de lessen verzorgd door een trainer of 

trainster.  

 

Gymnastiek  

De gymnastieklessen zijn er voor de kinderen 

vanaf 3 jaar t/m groep 4. De kinderen zijn 

verdeeld in 2 groepen. De eerste groep zijn de 

jongsten vanaf 3 jaar t/m groep 2. De oudere 

groep zijn de kinderen van de basisschool groep 3 

en 4. Na de zomervakantie is er als proef een 

groep opgestart voor de kinderen vanaf groep 5.  

Gymnastiekles: vrijdag: 15:15 -16:00 uur vanaf 3 

jaar t/m groep 2 16:00-17:00 uur groep 3 en 4, 

17:00 – 18:00 uur vanaf groep 5 onder leiding van 

Ingrid Talsma. 

 

Minivolleybal 

Minicirculatie volleybal voor de basisschooljeugd 

vanaf groep 3. Hierbij wordt op verschillende 

niveaus de basisbeginselen van de volleybalsport 

aangeleerd. Elk niveau hoger wordt er weer iets 

uitgebreider toegewerkt naar het volleybal zoals 

dit door volwassenen wordt gespeeld. Het begint 

met door gooien en vangen het samenspelen te 

leren. Gaandeweg gaat dit over in overspelen, 

opslaan en passen enzovoort. 

Trainen: woensdag 16:15 – 17:00 uur mini’s groep 

3,4,5 17:00 -18:00 uur mini’s groep 6,7,8 18:00 – 

19:00 uur Jeugd C onder leiding van Amarins 

Meindertsma. 

 

Jeugdvolleybal 

Jeugdvolleybal voor jongeren vanaf het 

voortgezet onderwijs. Op dit moment zijn er twee 

jeugdteams bestaande uit meisjes die naast de 

trainingen uitkomen in competitie van de 

Nederlandse volleybalbond in het rayon 

Dokkum/Drachten. De dames kunnen aardig 

meekomen in de competitie.  

Trainen: dinsdag 19:00 -20:30 uur Jeugd B onder 

leiding van Jan Keekstra.  

 

Damesvolleybal 

Bij de senioren is er een damesteam dat uitkomt in 

de competitie van de Nederlandse 

Volleybalbond in het rayon Dokkum/Drachten. De 

dames spelen in de 1e klasse van het NEVOBO.  

Trainen: dinsdag 20:30 - 22:00 uur Jeugd A en 

dames 1 onder leiding van Jan Keekstra. 

 

Recreanten 

Daarnaast zijn er bij de senioren nog recreanten 

actief. Deze dames en heren trainen op 

maandagavond na elkaar. Er doen een dames 

en heren team mee aan de dorpencompetitie te 

Ferwert.  

Trainen: maandag 19:30 – 20:30 uur dames 

recreanten 20:30 – 21:30 uur heren recreanten 

onder leiding van Agnes Waterval. 

 

Lijkt het je leuk om te gaan gymnastieken of 

volleyballen? Neem eens vrijblijvend een kijkje bij 

1 van de lessen of het wat voor je is, Je bent van 

harte welkom! 

 

Team CMV 3: Bovenste rij v.l.n.r. trainster Bianke de Graaf, Ersa 

Sannes, Cheyenne Vellema, Marrit van der Wagen, sponsor 

Bart Wassenaar (Wassenaar Hydrauliek & Techniek)  

Onderste rij v.l.n.r. Irona de Graaf, Ivar Vellema, Klasina 

Hoekstra, Rudmer Kingma 

 

Team CMV 2: Bovenste rij v.l.n.r. trainster Bianke de Graaf, 

Savannah Soepboer, Ilse Smit, trainster Amarins Meindertsma, 

sponsor Klaas Minnema (Minnema Transport Ternaard)  

Onderste rij v.l.n.r. Annawil Bouma, Mirthe Kingma, Benthe 

Blom, Anna Maaike Wassenaar 

 

 
Team CMV 1: Bovenste rij v.l.n.r. trainster Amarins Meindertsma, 

Sanne Zijlstra, Minke Sijtsma, sponsor Tom Sijtsma 

(Aardappelboerderij Sijtsma Ternaard)Onderste rij v.l.n.r. 

Lisanne Miedema, Anna de Vries, Chantal Bos 



 
 
 

 
Team Meisjes C: Bovenste rij v.l.n.r. trainster Amarins 

Meindertsma, Hennie Hiemstra, Bo van der Galiën, Anneke 

Minnema, Baukje van der Veen, sponsor Johan van der Kooi 

(Akkerbouw- en transportbedrijf van der Kooi Ternaard) 

Onderste rij v.l.n.r. Amber Meijer, Sjoukje van der Wal, Margriet 

van der Meulen, Esther van der Kooi, Tess Oortgijsen, sponsor 

Saskia Oortgijsen (Sassaazje massagepraktijk 

Ternaard/Dokkum) 

 

Team meisjes B: Bovenste rij v.l.n.r. Sponsor Lieuwkje Botma 

(Taxibedrijf de Jong) Inger Tienstra, Esther Sijtsma, Tjitske v/d 

Linden, Nynke Sijens en Sponsor Jurjen Botma (Timmer en 

onderhoudsbedrijf) 

Onderste rij v.l.n.r. Aleida de Graaf, Elisa Meijer, Frederika 

Waaksma,  

 

 
Team Dames 1:Bovenste rij v.l.n.r. Tjitske Kranenburg, Wietske 

v/d Weg, Metsje Zijlstra, Nynke Dijkstra, Reina Douma 

Onderste rij v.l.n.r. Joke Keegstra, Louise Krol, Marrit Luinstra 

Sponsoren Spar Ternaard, Pranger en Rosier en Erics café 

Dokkum 

 

 
Team Meisjes A: Bovenste rij v.l.n.r sponsor Albert en Fokje van 

der Kooi (Bouwbedrijf van der Kooi) Romy Rijpstra, Bianke de 

Graaf, Henny Sijtsma, Jannet Meijer, Wim Putter, Marinka Putter 

Onderste rij v.l.n.r. Indy Talsma, Jenny Posthumus, Lidewij 

Sijtsma, Aukje v/d Weg 

 

 
Team Dames recreatie: Bovenste rij v.l.n.r. Marieke de Beer, 

Johanna Verbeek, Grytsje de Jong, Hilda Veeninga Onderste 

rij v.l.n.r. Ellen Meijer, Gina van der Hout 

 

 
Team Heren recreatie: Bovenste rij v.l.n.r. Gaston Waterval, 

Rienk de Graaf, Meindert Rensma, Gosse Streekstra. 

Onderste rij v.l.n.r. Krista Hellinga, Kim Waterval, Klaas 

Posthumus 

 

 



Vincent Waterval benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau 
 
Ternaard '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 Marga 
Waanders zaterdagavond in de brandweerkazerne van Ternaard tot Vincent Waterval. En spelde 
vervolgens de versierselen op en overhandigde de bijbehorende oorkonde. Dit gebeurde tijdens de 
korpsavond van Brandweer Ternaard.  
 
Met groot vertoon 
Zaterdagmiddag ging de brandweer van Ternaard met gillende sirenes door het dorp, niet om naar een 
brand te gaan maar om collega Vincent Waterval op te halen voor de korpsavond. Vincent Waterval 
werd opgehaald met een Amerikaanse ladderwagen. Deze reed als volledige verrassing rond 16.00 uur 
de straat in om de familie op te halen. Vincent Waterval is een echt ‘voertuigmens’ binnen de 
brandweer is en in zijn werk naast de brandweer. Dat was ook de reden om hen op te halen met de 
Amerikaanse ladderwagen. En dat werd door Vincent op prijs gesteld en beaamt met ‘Machtig man’ 
en een dikke duim omhoog. De reden van de toeters en bellen waren de afscheidsreceptie voor 
Vincent Waterval, hij houdt na 21 jaren op als brandweerman.  
 
Mannesje van alles 
Vincent is sinds 1 september 
1996 lid van de vrijwillige 
brandweer Dongeradeel, post 
Ternaard geweest. Hij is in 
1996 gestart met de opleiding 
brandwacht en heeft 
vervolgens de opleidingen 
brandwacht eerste klas, 
hoofdbrandwacht, 
chauffeur/pompbediender, 
onderbrandmeester en 
instructeur gevolgd. Vincent 
Waterval vervulde gedurende 
15 jaar de functie van 
bevelvoerder en 10 jaar was 
hij ploegleider.  In verband met zijn werk bij Gemeentewurk in Damwâld was Vincent Waterval overdag 
ook inzetbaar bij het brandweerkorps van Damwâld. 
 
Contact met brandweer  
Vincent is in zijn dagelijks leven werkzaam als monteur bij Gemeentewurk, hij zal dan ook niet geheel 
afscheid nemen van de brandweer. Een deel van het voertuigonderhoud van brandweer Fryslân cluster 
Noordoost is namelijk belegd bij Gemeentewurk, zo zal de heer Waterval nog regelmatig sleutelen aan 
de diverse voertuigen van Brandweer Fryslân. 
Met een loopbaan van 21 jaren bij de brandweer, waarbij lief en leed dicht bij elkaar liggen, op elk 
moment klaar staan voor mens en dier in nood, zijn de reden groot genoeg om Vincent Waterval te 
benoemen tot ‘Lid in de Orde van Oranje-Nassau'. Burgemeester Marga Waanders spelde Vincent 
Waterval de onderscheiding op en overhandigde de bijbehorende oorkonde. Bloemen waren er voor 
zijn vrouw Janke Waterval. ‘De vrouw als partner is ook een belangrijke schakel in het leven van een 
brandweerman en altijd klaar staan op de momenten als de man weg gaat voor een uitruk’ aldus Marga 
Waanders. Namens brandweer Fryslân nam Clusterhoofd Jan Yde van der Kooi het woord, hij bedankte 
Vincent eveneens voor de bewezen diensten en overhandigde enkele cadeaus en de oorkonde voor 
21 jaar brandweer dienst. Ploegleider Klaas Johan Hoekstra prees Vincent Waterval namens de ploeg 
voor het altijd aanwezig zijn tijdens de oefeningen, altijd klaar staan voor de nieuwe leden binnen het 
korps op cursus gebied. ‘Vincent is net als enkele Olympische Spelen winnaars een man van Goud’. Na 
deze woorden konden de aanwezigen Vincent en Janke feliciteren.  



Feestcommissie - Dorpsfeest 14, 15, 16 juni 2019 
 
Beste dorpsgenoten,  
De feestcommissie is inmiddels alweer druk bezig met de voorbereidingen voor het komende 
dorpsfeest dat plaatsvindt op 14, 15, 16 juni 2019! Het nieuwe feestcommissiebestuur bestaat uit 
Hendrik Bauke Boltjes (voorzitter), Klaas Johan Hoekstra (penningmeester), Kim Waterval (secretaris), 
Wietske Woudman, Aleida Waaksma, Thea v/d Kooi en Gerben v/d Weg als algemene bestuursleden.  
 
Nieuwe opzet van feestcommissie:  
- Bestuur feestcommissie -> onderlinge taakverdeling -> per taak/activiteit een werkgroepje -> 
werkgroepje helpt met activiteit uitwerken/organiseren (projectmatig) -> meer draagvlak creëren.  
 
Wij zijn op zoek naar enthousiaste, creatieve aanpakkers die de feestcommissie willen helpen met 
uitwerken en organiseren van diverse activiteiten tijdens het dorpsfeest. Het uitwerken en organiseren 
is projectmatig, je zit dus nergens voor een langere tijd aan vast. De activiteiten zijn voor jong en oud, 
kunnen met spelletjes, sport of muziek te maken hebben.  
 

Ben jij degene die wij zoeken? Aanmelden kan via feestcommissie@ternaard.nu ovv. 

Werkgroepje dorpsfeest 2019.  
Heeft u ideeën voor een spectaculair thema voor het komende dorpsfeest of weet u misschien nog 
leuke/sportieve activiteiten die we tijdens het dorpsfeest kunnen doen?  
Laat het ons weten via feestcommissie@ternaard.nu ovv. Ideeën dorpsfeest 2019.  

 
Let op: het insturen van de thema’s en activiteiten kan uiterlijk tot 1 juni 2018!!  
 
Wij hebben er zin in! Jullie ook?!  

De feestcommissie, Hendrik Bauke, Klaas Johan, Kim, Wietske, Aleida, Thea en Gerben. 
 

 

Feestcommissie Ternaard – www.dorpsfeestternaard.jimdo.nl  
Word vrienden met Feestkommisje Ternaard en  

Like Doarpsfeest Ternaard op facebook en blijf op de hoogte! 

 

Chille in Tunawerth 

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 kunt er darten, bankhangen, film/tv/voetbal kijken en spelletjes spelen. 
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. 



PERSBERICHT NAMENS: Wurkgroep Aldereinsoarch 

Ternaard, KwadrantGroep, Thús Wonen, De Friesland 

Zorgverzekeraar en gemeente Dongeradeel             Dokkum, 19 februari 2018 

Scenario’s geschetst voor ouderenzorg Ternaard 

De toekomst van ouderenzorg en het verzorgingstehuis Spiker in Ternaard is al geruime tijd onderwerp 

van gesprek. De betrokken partijen vonden het belangrijk dat er verschillende scenario’s werden 

verkend. Eind 2017 heeft de gemeente Dongeradeel daarvoor in samenspraak met Wurkgroep 

Aldereinsoarch Ternaard, KwadrantGroep, Thús Wonen en De Friesland Zorgverzekeraar een opdracht 

gegeven aan Emme Groot van KAW-adviseurs. KAW presenteerde de bevindingen van de verkenning 

op maandagavond 19 februari aan de betrokken partijen en dorpsbewoners. Het was een bewogen 

avond die leidde tot discussie. De partijen bespreken de komende weken het advies en bepalen samen 

de vervolgstappen voor ouderzorg in Ternaard. 

Gezamenlijke verkenning 

De betrokkenen hebben onder begeleiding 

van Emme Groot en Diet Hensums samen 

een intensief verkenningsproces 

doorlopen. De betrokkenheid was groot 

en diverse gesprekken hebben het 

onderlinge vertrouwen tussen partners 

verbeterd. Van daaruit zijn er gesprekken 

gevoerd over een duurzaam perspectief 

voor Ternaard en haar inwoners. Iedereen 

was het erover eens dat de zorg bereikbaar en beschikbaar moest blijven in Ternaard. Ouderen moeten 

zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen tot een eventuele opname 

noodzakelijk is. Alle betrokkenen hebben te kennen gegeven zich hiervoor maximaal te willen 

inspannen. KAW heeft drie scenario’s verkend en adviseert daarnaast om samen met het dorp een 

leefbaarheidsvisie voor de langere termijn te maken. Zo is het goed om als dorp voorbereid te zijn op 

opgaven die voortkomen uit bevolkingskrimp. 

Scenario 1: Wooneenheden in Spiker  

In dit scenario worden er rond de dertig kleine zelfstandige wooneenheden gecreëerd in Spiker. Voor 

ontmoeting en gezelligheid wordt een gezamenlijke ruimte ingericht. Het is vanuit de optiek van KAW 

niet een toekomstbestendig scenario, vooral omdat het toevoegen van ongeveer dertig woningen niet 

verantwoord is in een dorp waar de bewonersaantallen in de toekomst zullen dalen. 



Scenario 2: Aanpassen bestaande woningen  

Binnen dit scenario wordt een aantal 

bestaande woningen geschikt gemaakt 

voor senioren om zo lang mogelijk 

zelfstandig te kunnen blijven wonen. De 

zorginstellingen leveren thuiszorg en een 

actieve dorpsgemeenschap levert 

vrijwilligers voor hand- en spandiensten. 

Activiteiten vinden plaats in het 

dorpshuis en de gemeente levert de 

gebruikelijke diensten conform de WMO. 

Scenario 3: ‘Nije State’ 

De Nije State is een zone voor wonen en zorg op de plaats waar vroeger de state ‘De Spijker’ stond. 

Hiervoor wordt een beperkt aantal levensloopbestendige woningen gebouwd door Thús Wonen. Een 

gezamenlijke ‘huiskamer’ zorgt voor een plek voor ontmoeting. De omgeving wordt rollatorvriendelijk 

ingericht en er ontstaat een geschikte verbinding tussen de Albertus Nautustrjitte, de huisartsenpost 

en de Nije State. Vrijwilligers uit het dorp willen zich inzetten voor activiteiten en gezelligheid. Door de 

nauwe samenwerking met KwadrantGroep en de gemeente worden voorwaarden gecreëerd voor 

goede zorg dichtbij. Dit is het voorkeursscenario vanuit KAW. 

EINDE PERSBERICHT 

Nadere informatie via Team Communicatie Gemeente Dongeradeel, tel. (0519) 298 752,  

e-mail: info@ddfk.nl 

 
Jeu de boules 
 
De wintercompetitie loopt ook alweer naar het einde van het seizoen. Het was deze keer wel afzien 
op diverse avonden met regen en kou. De laatste keer hadden we voor het eerst weer een prachtige 
winteravond met sneeuw. Dan speelt bij het spelen de geluksfactor een hele grote rol. De ondergrond 
was keihard en de ballen werden door de verse sneeuw gespeeld. Ondanks dat was de opkomst ieder 
keer weer goed. De meeste spelers hebben al veertien wedstrijden gespeeld. Er zijn zelf al spelers die 
15 wedstrijden hebben gespeeld, waardoor de grootste verliespartij komt te vervallen.  Er komen nog 
drie speelavonden. De eerste plaats is voor Louis de Wit. Hij heeft tot nu nog maar twee wedstrijden 
verloren. Achter hem staan een tweetal spelers met ieder zes verloren wedstrijden. Deze zijn nog volop 
in de strijd voor de tweede en derde prijs. De laatste speelavond is op 19 maart. Dan kunnen we de 
eindstand opmaken. De week daarop hebben we weer het traditionele etentje in het 
ontmoetingscentrum van het Groene Hart. Dit jaar gaat Pino weer een fijne maaltijd voor ons klaar 
maken. 
Op maandagavond 9 april begint het nieuwe zomerseizoen. De eerste twee avonden kunnen de leden 
er weer even inkomen om vervolgens op 23 april te starten met de competitie. Ook deze competitie 
gaat weer over 16 wedstrijden. Er wordt gespeeld tot begin oktober, zodat eenieder de gelegenheid 
heeft om het aantal wedstrijden te spelen. Ook hier geldt dat de twee slechtste wedstrijden kunnen 
worden afgetrokken. 
 

 
 



Ternaard toen (3) 
 
Parmantig blikt Jelle in de camera, apetrots op zijn hengeltrofee, een joekel van een snoek. Op de 
achterkant van het knipsel dat het uitgangspunt is van 
deze aflevering staat een onleesbaar jaartal gekriebeld, 
maar het zal, gelet op de petten, wel ergens in de jaren 
20, 30 zijn (weet iemand, wie de knaap op de foto is?).  
Dit artikel gaat over Jelle Ernst, de oudere dorpsgenoten 
hebben hem nog wel gekend: Onze hoofdpersoon was 
geen koene held, maar een gewone dorpsgenoot en - op 
het gevaar af, te generaliseren - een type mens: van 
doordouwen, buffelen en kneiterhard werken. Het soort 
ook, dat een broertje dood heeft aan bemoeizieke 
autoriteiten en geüniformeerde gezagsdragers.  
En hier komen Friesland en Twente, Almelo en Ternaard 
voor ons samen. Niks twee gezichten, niks vergezocht 
want Jelle Ernst heeft veel weg van Hens Wegter, de 
voorvader van mijn vrouw.  
Jelle en Hens zijn mannen van de knoestige arbeid, 
putsjes, putjes (inderdaad, zowel Fries als Twents). Het 
lijkt allemaal verdacht veel op elkaar: metselen, frisse 
buitenactiviteiten als vissen, paling peuren, eieren 
zoeken, stropen en op zijn tijd wat geestrijk vocht. Ik 
schat de snoek van Hens trouwens net iets forser.  
 
 
Jelle 
 

Jelle Lammerts Ernst overlijdt in het ‘Tehuis voor Ouden van Dagen’ op 26 
oktober 1954. Hij woonde enkele decennia in Ternaard, kwam niet van ver, 
maar was niet van hier. Het is uiteraard weer de liefde die hem naar de 
klei doet trekken.  
  
LC 27-10-1954 
 
Jelle aanschouwt het levenslicht te Janum op 20 juni 1875, als zoon van de 
timmerman Lammert Arnoldus Ernst en Dieuwke Jelles Hiemstra. 
Het zal vanaf zijn vroegste jeugd een arbeidzaam leven zijn geweest. De 
harde strijd om het dagelijks bestaan dicteert dat je pakt wat je pakken 
kan. Soms letterlijk. Het volgende levensteken dat ik van Jelle vond, is 
namelijk een vermelding in de Rolboeken van de rechtbank te 
Leeuwarden. Op 20 oktober 1894 vonnist de rechter onverbiddelijk: Jelle 
Lammerts Ernst, 19 jaar, boerenknecht te Rinsumageest, wordt met vijf 

kameraden veroordeeld tot zeven dagen gevangenisstraf wegens ‘strooperij bij nacht op een besloten 
erf’. 
Het klinkt ambtelijk en ernstig, maar we zouden er tegenwoordig om lachen en het afdoen als 
baldadigheid. In ieder geval is de 
‘misdaad’ niets dat niet met een goed 
gesprek met een jeugdwerker van 
HALT opgelost zou kunnen worden, 
lees er het krantenartikel uit de 
Leeuwarder Courant van 22 oktober 
1894 maar op na: 
 
 
 



Onze jonge Jelle spuugt in de handen en werkt zich - het is van alle tijden - van deugnietendom naar 
volwassener, kalmer levenswater. De jonge metselaar van Janum stapt op 25 oktober 1906 te 
Westdongeradeel in het huwelijksbootje met Mettje Sikkema, 28 lentes jong, geboren te Wierum als 
dochter van Gerben Elias Sikkema en Geertje Hettes de Jong.   
Het echtpaar woont in de jaren daarna te Wierum. In december 1906 kopen Jelle en Mettje daar een 
woning met grond, enkele jaren later is Nes de woonplek, maar uiteindelijk verkast de huishouding 

naar Ternaard. Uit het huwelijk worden twee 
dochters geboren: Geertje (1909) en Dieuwke 
(1910). Een lang en gelukkig leven samen is het 
echtpaar niet beschoren: Mettje overlijdt op 3 
augustus 1912, het gezin woont dan nog te Nes. 
 
 
Friesch Dagblad 8-4-1931  

 
Hens 
 
Het zijn aardig wat kilometers, maar meer dan dat en enkele jaren zit er verder niet tussen Jelle en 
Hens. De overgrootvader van mijn vrouw is Johannes (zijn zondagse naam, hij heet in de dagelijkse 
omgang simpelweg Hens - graag in rondborstig Twents uitspreken, die naam) Wegter.  
Hens komt ter wereld te Stad Almelo op 21 oktober 1869.  
Ternaard en Almelo, Jelle en Hens. Hoe gelijkliepen die levens. Johannes zal als wever en vooral als 
metselaar zijn brood verdienen (en eigenaar van een stil café, daar kunnen we in de familie nu het 
waarschijnlijk verjaard is wel gewoon een boekje open over 
doen).  
Hens Wegter kan net als Jelle Ernst bepaald niet bogen op een 
spectaculair leven. Oprichter van de nog altijd bestaande 
visclub en de vangst van een knoeperd van een snoek, dat is 
het wel zo’n beetje. Geen buitenlandse escapades ook voor 
Hens, hooguit een dagtochtje naar Duitsland, oaver ’n poal. 
Hens blijft zijn geboortestad aan de Aa trouw, al zijn dagen.  
 
 
 
Tot op hoge leeftijd op de fiets, zo lang zijn gezondheid het 
toelaat, met de hengel aan een sisaltouwtje aan de stang 
gefrutseld. Kromgetrokken op zijn stalen ros, een gevolg van 
lange jaren kiezelhard werken. Hens Wegter wordt door de 
Heer thuisgehaald op 15 december 1944.  
Jelle Ernst en Hens Wegter. De heren hadden elkaar in reine 
theorie kunnen ontmoeten. Ik stel met nadruk ‘in theorie’, 
want voor een levensecht treffen is, behalve een toevallig 
passeren, in die tijd, in die plaats en in die levens geen ruimte. 
En wat zou het ook, want zij wisten niet beter en wilden 
waarschijnlijk ook niet anders - toch te druk met werken, hengelen, paling peuren, stropen en op zijn 
tijd een biertje of een neut, of allebei.   
 
Bronnen: 

1. Rol van strafzaken, archiefnummer 18-02, Arrondissementsrechtbank Leeuwarden - Tresoar, 
inventarisnummer 98, aktenummer 469. Rolboeken arr. Rechtbanken. Inschrijving Rolboeken, 
Aktedatum: 13-10-1894, Plaats: Leeuwarden. 

2. Nico van der Woude, Poilu Hedeman, Jules. (het boek is via de schrijver 
(woudwise@gmail.com) te bestellen, maar ook online verkrijgbaar).  

 

 

 

mailto:woudwise@gmail.com


Sportkooi Ternaard 
 
Half maart wordt er gestart met de werkzaamheden voor onze sportkooi in de speeltuin bij het Groene 
Hart. Daarvoor zullen er enkele speeltoestellen tijdelijk verwijderd worden en later op een andere plek 
in de speeltuin herplaatst worden.  
Eerst zal er grond afgegraven worden en vervolgens wordt de vloer van drainbeton aangebracht. Deze 
vloer moet 3 weken uitharden en dan wordt de sportkooi geplaatst. Wij gaan ervan uit dat de sportkooi 
er half april staat.  
 
Hieronder treft u een schets aan van de speeltuin met daarin getekend de sportkooi. In overleg met 
Hûs en Hiem zijn wij uiteindelijk tot deze plek gekomen. Wij hopen dat de overlast die de plaatsing met 
zich meebrengt, beperkt blijft. 
 
 
Met vriendelijke 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 
secretaris@ternaard.nu 

 
 
 
 
 
 



40 Jaar 

 

Dit willen wij vieren met jullie op  

7, 8 en 9 juni 2018 
Donderdag 7 juni: 
Volleybalmixtoernooi voor inwoners van Hantum, Wierum, Ternaard en 
(oud)leden. Teams bestaan uit 6 personen vanaf 12 jaar. (min. 3 dames) 
Aanvang: 18.30 uur op het Groene hart van Ternaard  
Inleg: € 15,00 per team. Opgave voor 28 mei via opgavesvt@gmail.com  
 
Vrijdag 8 juni:  
Gymnastiekuitvoering. Aanvang 16.30 uur in de sporthal aan de Gysbert 
Japiksstrjitte. Spelletjes voor de cmv-jeugd en c-jeugd in en rondom de 
sporthal. Aanvang: 18.45 uur. 
Opgave via algemeenbestuurslidcmvsvt@gmail.com  
 
Zaterdag 9 juni:  
Kinderdisco voor alle kinderen van de basisschool in dorpshuis Tunawerth. 
(Kom Verkleed!) Inleg: € 1,00 (inclusief ranja en lekkers). 16.00 - 17.30 uur. 
 
Feestelijke avond voor (oud)leden vanaf 20.00 uur in dorpshuis Tunawerth met 
koffie/gebak, borrel en dj……. (Zaal open vanaf 19.30 uur). 
 

Bent u in het bezit van video en/of fotomateriaal van SVT?  

Graag mailen naar: contactpersoonnevobosvt@gmail.com 

mailto:opgavesvt@gmail.com
mailto:algemeenbestuurslidcmvsvt@gmail.com


Freerk Kamma, de witte Papoea, terug in Wierum 
 

“Freerk Kamma, de witte Papoea terug in Wierum” is een project over: 
- Een Wierumer onder de Papoea’s (1931 – 1962) 
- Zijn latere werk als gedreven cultureel antropoloog in Nederland  
- Zijn actuele betekenis. 

 
Onderdeel van de serie manifestaties getiteld ‘Leeuwarden-Friesland, culturele hoofdstad van Europa 
2018” (LF2018) 
 
Rode draad in het hele project is het levensverhaal van een dorpsjongen (1906 – 1987) die na zijn 
eerste baantjes van matroos en bakkersknecht zich schoolt tot gediplomeerd antropoloog, en werkt 
op het toenmalige Nederlands Nieuw-Guinea en later in Leiden promoveert als cultureel antropoloog. 
 
De levenswijze van de oorspronkelijke bevolking van Nieuw-Guinea (nu een provincie, sinds 1969, van 
Indonesië en Irian Jaya c.q. West Papoea genoemd) heeft hem zozeer aangegrepen dat hij zich zijn 
verdere leven onvermoeibaar inzet voor hun cultuur en belangen. Tegelijkertijd blijft hij zich sterk 
verbonden voelen met Wierum. Allerlei inzichten en ervaringen, die hij overzee opdeed, doordacht en 
opschreef, zijn ook nu nog van betekenis. De veelzijdigheid van dr. F.C Kamma komt naar voren in een 
serie van activiteiten in Wierum in 2018. 
 
CENTRAAL STAAT EEN ZOMERTENTOONSTELLING IN DE MUSEUMKERK IN WIERUM. DE EXPOSITIE 
WORDT GEOPEND OP ZATERDAG 2 JUNI EN DUURT T/M ZATERDAG 15 SEPTEMBER. 
 
De tentoonstelling wordt op 2 juni feestelijk ingeluid met een intercultureel muziek- en dansgebeuren 
op het kerkplein. Op zondag 3 juni is er een themadienst in de Mariakerk van Wierum. Voor verdere 
omlijsting zorgen lezingen, workshops, kinderactiviteiten en de onthulling van een 
herinneringsplaquette waar het geboortehuis van Kamma heeft gestaan. 
  
Levensloop 
Freerk Christiaan Kamma (1906-1987) was de zoon van een binnenvaartschipper uit Wierum. Vader 
Kamma voer met zijn gezin op het skûtsje “De Jonge Freerk” (De Jonge Freerk ligt op dit moment in 
Engeland, in het Kennet and Avon Canal vlakbij Londen.  Het wordt bewoond en op het achterdek 
wappert de Friese vlag). Freerk Kamma woonde en werkte in de regio Sorong, in het uiterste 
noordwesten van Nieuw-Guinea (1931-1942). Hij verbleef drie jaar in Japanse gevangenschap. In 1946 
vertrok hij met zijn gezin naar Nederland, om in 1955 weer terug naar het land dat hem dierbaar was 
geworden. Gedwongen door de zogeheten Nieuw- Guinea-crisis keerde hij in 1962 terug naar 
Nederland. Bij de voorloper van het Hendrik Kraemer Instituut in Oegstgeest ging hij onvermoeibaar 
doceren en publiceren. 
 
Typering van zijn werk  
In 1934 liet hij een zeilschip ombouwen, de Bantara (Heraut). Hiermee bevoer hij het uitgestrekte 
kustgebied, met name de Radja Ampat eilanden. Hij had er slag van, opgeleid als hij ooit was aan de 
visserijschool in Wierum. Kamma kreeg grote belangstelling voor de Papoea’s en hun cultuur. Hij leerde 
enkele van hun talen en nam op zijn reizen, op zee en door het oerwoud, altijd een bandrecorder mee 
om hun verhalen en muziek op te nemen. Door de Papoea’s werd hij erg gewaardeerd. Ze noemden 
hem niet zonder reden “De witte Papoea”. Zo voelden ze dat en hij ondergaat zelfs het 
inwijdingsritueel van de Moi-stam. Hij schreef veel, op basis van zijn onafscheidelijke notitieboekje. 
Eenmaal terug in Nederland legt hij zich toe op de culturele antropologie. Deze studie bekroont hij met 
de veelgeprezen dissertatie over de messiaanse Koreri-bewegingen op Nieuw-Guinea (1954). Zijn 
meest bekende boek is ‘Dit wonderlijke werk” (1976) Kamma overlijdt in 1987 en ligt begraven naast 
de Mariatsjerke in Wierum. 
 
 
 
 
 



Een brede tentoonstelling 
Rond deze veelzijdige en ondernemende Wierumer wordt in de Museumkerk (Haedstrjitte 17) een 
veelomvattende tentoonstelling georganiseerd. Deze is verdeeld over 5 kamers die elk een episode uit 
zijn leven weergeven. De expositie omvat unieke gebruiksvoorwerpen en kunst uit Nieuw-Guinea, 
correspondentie van Freerk Kamma, boeken enz. en er wordt origineel filmmateriaal vertoond in de 
voormalige kerkenraadkamer. 
 
Openingstijden: de expositie is geopend op vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag van  
13.00 tot 18.00 uur. De entree bedraagt € 4,-- per persoon, kinderen hebben gratis toegang. 
 
Opening   
De officiële opening (voor genodigden) vindt plaats in de Museumkerk, op zaterdag 2 juni om 11.30 
uur.  
 
Om 12.45 uur barst het Pleinfeest los met een optreden van Gerrit Haaksma die ons rondleidt door 
het boeiende leven van Freerk Kamma, De Dokkumer Skotsploeg, de Papoea zang- en dansgroep 
Mambesak, het Wierumer Popkoor, fanfare SDC uit Nes en een Papoea- zangduo. 
   
Rond het feestterrein staan stands met streekprodukten, Yoanna Kurni en Nellie Wambrauw verkopen 
Papoea sieraden en saté broodjes, Atje Dijk verkoopt zomer-sjaals, leerbewerken, jam, kaas gebakken 
vis, natuurlijk verzorgingsproducten enz. kortom meer dan 20 stand om bij langs te struinen. 
 
Er gebeurt meer 
Klik even op www.dorpwierum.nl 
Daar vindt u het volledige programma van het Kamma project. 
 

 

Schapen weer naar binnen 
Tijdens de winterperiode worden de 
schapen van Maatschap Van Sinderen 
vanuit de Ternaarderpolder op stal 
gezet. Hier krijgen de schapen rust, 
staan ze droog en kunnen aan het einde 
van de winter lammen zodat ze in 
maart/april weer naar buiten kunnen.  

Om de schapen op de stal te krijgen 
moeten ze verplaatst worden, dit kan op 
twee manieren; in een veewagen, of 
zoals Van Sinderen al jaren doet gewoon 
te lopen. Zo ook dit jaar, 
zaterdagochtend werd de kudde 
dampende schapen vanuit de Ternaarderpolder lopend naar de stal gebracht. Hans van Sinderen en 
Klaaske de Groot brachten samen met familie en hulpen en begeleid door hond Bas de ruim 150 
schapen via de Holwerterdyk naar de stal op de Hantumerwei. Hier kunnen ze samen met nog 100 
andere schapen rustig en droog lammen en in het voorjaar weer naar buiten. Het spektakel van de 
kudde schapen trekt ieder jaar steeds meer publiek naar ‘De Hoeke’ in Ternaard waar de schapen langs 
komen. Johannes Herder van Spar Ternaard had zelfs koffie en cake klaar staan voor de aanwezigen. 
Zo aanschouwden ze om 10.45 uur de doorkomt van de 150 schapen het dorp. En dit alles volgens 
schema! 

 

http://www.dorpwierum.nl/
https://plus.google.com/photos/110182227367499146015/album/6523637488879941281/6523637488974365026?authkey=CLD1z7Ksv8_blQE


Workshops Hoorzorg in Spiker 
Graag nodig ik inwoners en mantelzorgers van Ternaard en Omstreken uit voor Workshops Hoorzorg 
in Spiker in Ternaard op 20 maart van 13.30-16.00 uur.  

Onze organisatie heeft besloten om de zorg voor doven en slechthorenden te verbreden en te 
verbeteren. Wij willen meer aandacht voor slechthorende cliënten: 

• Bevorderen van de communicatie.  
• Vergroten van de zelfstandigheid, eigen regie, en participatie. 
• Vergroten van kwaliteit van leven door gebruik te kunnen blijven maken van een belangrijk zintuig. 

Daartoe willen wij ondersteuning bieden bij het signaleren van hoor problemen en kennis en kunde 
vergroten. 

Uit onderzoek blijkt dat ouderen slechthorendheid accepteren als een probleem wat nu eenmaal bij 
de ouderdom hoort. Toch vereenzamen slechthorende mensen sneller en verliezen ze het contact met 
hun omgeving, participeren wordt moeilijk. Om de eigen regie van onze cliënten te versterken willen 
we ons juist ook op hen richten. 

Graag wil ik u dan ook uitnodigen, samen met onze verzorgenden, verpleegkundigen, 
wijkverpleegkundigen, vrijwilligers en mantelzorgers uit voor een educatief programma. Het team 
Oorizon verzorgt deze middag d.m.v. korte workshops in carrouselvorm van 20 tot 25 minuten. U zult 
dan in vogelvlucht kennisnemen van de verschillende invalshoeken rondom slechthorendheid. 

Inhoud workshops: 

• Zelf ervaren hoe het is om slechthorend te zijn. Hoe signaleer je slechthorendheid en hoe benader je 
iemand met slechthorendheid? 

• Welke ondersteunende hulpmiddelen zijn er en hoe kan een cliënt deze uitproberen? 
• Welke eenvoudige ondersteunende gebaren kun je gebruiken bij slechthorendheid. 
• Hoe verzorg je een gehoorapparaat. 

U kunt zich opgeven vóór 6 maart bij Rennie Kramer. Aanwezig van maandag t/m donderdag van 8.30-
13.00 uur. Telefoonnr. 0519-574110 of e-mail: rennie.kramer@elkander.frl 

Tot ziens op dinsdag 20 maart om 13.30 uur in de grote zaal in Spiker. 

Rita Schipper, Manager Wonen, Welzijn en Zorg Locatie Spiker 

 

 



* 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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