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  39e jaargang                                                   nummer 2           juni 2018             
   
Bestuur Dorpsbelangen   
Jan de Graaf Voorzitter voorzitter@ternaard.nu 571219 
   06-17290506 
Hendrik Talsma Secretaris secretaris@ternaard.nu 06-51440377 
Ellen Tabak Penningmeester penningmeester@ternaard.nu 221207 
Jan Keegstra PR leden@ternaard.nu 571832 
Thea van der Kooi-Akkerman  leden@ternaard.nu 571486 
Rimmer de Vries  leden@ternaard.nu 572143 
Rinske Boonstra-Smit Notulist leden@ternaard.nu 571228 
    
Redactie    
Wietske van der Weg  redactie@ternaard.nu 571932 
Alicia van Haaften  redactie@ternaard.nu 571124 
    
Bezorger    
Fedde Jacobs  Holwerterdyk 8a 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 september 2018, de volgende krant verschijnt eind 
september. 
 

Verschijndata 2018 
maart 
juni 
September 
December 

 
 

Advertentiekosten 2018 

Vaste adverteerders 

€ 60,00 (advertentie halve pagina) 

€ 120,00 (advertentie hele pagina) 

Losse adverteerders 

€ 20,00 (advertentie halve pagina) 

€ 35,00 (advertentie hele pagina) 

http://www.ternaard.nu/
http://www.ternaard.nu/
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Van de redactie…… 
 

Beste lezers en adverteerders van Thunawurd, 
Zoals jullie kunnen zien is de dorpskrant van en voor Ternaard en omstreken in kleur en op 
A5-formaat afgedrukt. De foto’s komen nu beter tot zijn recht en het formaat is handzamer. 
Het lettertype is vergroot dus er hoeft ook geen nieuwe leesbril aangeschaft te worden. De 
volgende stap is dat de dorpskrant een nieuw uiterlijk en een vernieuwde lay-out zal gaan 
krijgen, op deze manier hopen we nog meer lees- en kijkplezier te creëren. Voor onze 
adverteerders betekend de wijziging naar de kleurenafdruk dat de advertenties vanaf nu 
(daar waar nog niet gedaan) naar wens vernieuwd en in kleur kunnen worden aangeleverd! 
Dat kan via de mail naar redactie@ternaard.nu.  Bedankt voor alle input, ga hier vooral mee 
door! Veel lees en kijkplezier gewenst, 
Wietske en Alicia  

 

 

 
 

Van de voorzitter…… 
Bij de vorige dorpskrant kwam er geen stukje uit deze pen. Lekker skiën in Oostenrijk met de 
hele familie. Prachtig weer hadden we! Wel heel erg koud, maar dat was hier in Ternaard 
ook. Jaren is het niet zo koud geweest, net nu wij in Oostenrijk zaten wel. Waterleidingen 
bevroren, kalveren die geen melk/water meer konden krijgen. Terwijl wij “lekker” aan het 
vakantie vieren waren, werd hier in Ternaard heel wat werk verzet om de dieren vocht toe 
te krijgen. Wat mooi om dan te zien dat er heel wat hulptroepen zijn, om alles dan toch weer 
in goede banen te leiden. We waren een dag eerder thuis, maar hebben ondanks de perikelen 
hier een pracht vakantie gehad. Nu besloten is om niet verder te gaan met de “oude” Spiker 
maar met de “Nije State” wil ik toch Simmy de Vries bedanken voor haar vele vrije uurtjes 
die ze in Ternaard heeft geïnvesteerd. Jammer genoeg was dit geen haalbare kaart volgens 
verschillende instanties. BEDANKT! Gr. Jan de Graaf 
 

Van het secretariaat…… 
Spiker: De uitkomst van de verkenner heeft tot het volgende resultaat geleid. Er is een 
projectleider aangesteld in overleg met Gemeente, Kwadrant Groep, Thús Wonen, de 
Friesland Zorgverzekeraar en de Wurkgroep Âldereinsoarch Ternaard. Bureau Pau is na een 
pitch met verschillende aanbieders gekozen om het traject voort te zetten. Unaniem is voor 
dit Bureau gekozen met Jan Kleine als vertegenwoordiger. De heer Kleine is niet onbekend in 
deze omgeving. 
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Het volgende persbericht is uitgegaan: Projectleider aan de slag met uitwerking ‘Nije State’ 
in Ternaard Projectleider Jan Kleine van Bureau PAU gaat per direct aan de slag met de 
uitwerking van ‘Nije State’, de nieuwe wonen-welzijn-zorg voorziening voor ouderen in 
Ternaard en omgeving. De KwadrantGroep, Woningcorporatie Thús Wonen, De Friesland 
Zorgverzekeraar, de Wurkgroep Âldereinsoarch Ternaard en de gemeente Dongeradeel 
hebben unaniem Jan Kleine gekozen voor deze uitwerking. 
 
De ‘Nije State’ wordt ontwikkeld voor Ternaard en omgeving zodat ouderen zo lang mogelijk 
op een goede wijze in de eigen omgeving kunnen blijven wonen. Deze nieuwe voorziening is 
nodig gezien de eerder aangekondigde sluiting van het oude verzorgingstehuis Spiker.  
Eind oktober levert Jan Kleine als projectleider en omgevingsmanager een concept op voor 
de woon-welzijn-zorgvoorziening in Ternaard. Dit concept kan vanaf november concreet 
worden uitgewerkt. Ook de inrichting van de omgeving wordt hierbij betrokken. De 
projectleider trekt hierbij nauw op met alle partijen en legt de nadruk op een goede 
samenwerking met de inwoners. De betrokken partijen kijken ernaar uit om onder leiding 
van Jan Kleine te werken aan de ‘Nije State’. 
EINDE PERSBERICHT Namens: De KwadrantGroep, Woningcorporatie Thús Wonen, De Friesland 

Zorgverzekeraar, de Wurkgroep Âldereinsoarch Ternaard en de gemeente Dongeradeel. Een nieuwe fase is 

aangebroken, binnenkort hoort u hier meer over. Er is binnen deze groep een projectgroep en een stuurgroep 

opgericht met vertegenwoordigers van alle partijen. Binnen de Wurkgroep Âldereinsoarch Ternaard zijn Jelke 

van der Meer en Bert Folbert de Wurkgroep komen versterken. De eerste gesprekken zijn intussen gevoerd 

met de projectleider Jan Kleine. 

Op 4 juli zal er in het dorpshuis Túnawerth een bijeenkomst voor bewoners en 
belangstellenden gehouden worden. Het team van Bureau PAU zal de aanwezigen vragen 
actief mee te denken en ideeën aan te leveren. De uitnodigingen hiervoor gaan binnenkort 
de deur uit. 
 
Omgevingsproces Ternaard: Op 24 mei jl. kon u zich weer laten informeren over het verloop 
van het omgevingsproces. Er is nog geen duidelijkheid over het precieze vervolg van dit 
proces. De diverse partijen gaan nu eerst weer overleggen met de achterban. Het zal wel 
oktober worden voordat hier een besluit over wordt genomen. Dorpsbelang heeft intussen 
overleg met de gemeente Dongeradeel, Fêste Grûn, Dorpsbelang Wierum en Thús Wonen 
over het verloop van het proces en alle ontwikkelingen die op ons pad komen in dit 
gaswinningdossier. Wilt u meer weten over het hele proces rond de gaswinning in Ternaard 
en in heel Noard East Fryslân, kijk dan op de site van Fêste Grûn, festegrun.nl. U kunt hier 
veel informatie vinden. 
 
Diverse zaken: Op het bedrijventerrein is intussen begonnen met de bouw van de eerste 
woning met loods. De 2e bouw zal binnenkort van start gaan. Als dorpsbelang zijn wij erg blij 
met deze ontwikkeling. 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. 

mailto:webmaster@ternaard.nu
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Van het dorpshuis……                                           
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 de tweede helft van 2018  
20 juli  : Kinderdisco/Kids’Club 
31 augustus : Spelmiddag 
13 oktober : Livemuziek 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering Dorpsbelangen Ternaard 
 
Gehouden op vrijdag 16 maart 2017 Aanwezig: 30 personen 
 

1. Opening 
Voorzitter Jan de Graaf heet iedereen van harte welkom. Namens de 
gemeenteraad waren aanwezig Christen Unie, Rein Ferwerda en 
Algemeen Belang Dongeradeel, Janny van Midlum.   
2. Vaststellen agenda 
Encoter, Stichting Windmolens Ternaard, Dorpshuis Tunawerth, Ternaard foar de Wyn, 
Feste Grûn Dongeradeel en 4-5 mei commissie vragen spreektijd tijdens het overleg.  
3. Mededelingen    
Er zijn geen mededelingen   
4. Verslag jaarvergadering Dorpsbelang Ternaard 17 maart 2017 
Gepubliceerd in de dorpskrant van juni 2017 
Jan neemt kort de notulen van de vorige vergadering door, de rondvraag van toen wordt 
besproken.  

• De belijning van de N 358 klopt niet:  
In principe is de belijning voor wegen van 60 km/ uur. Provincie heeft echter beleid om 
deze belijning ook voor 80 km/uur (erf toegangs) wegen toe te passen. Dit is ook het geval 
op de N358. 

• Er zouden royalere kavels aangeboden moeten worden in Ternaard: Henk Bos geeft 
aan dat de locatie aan de rand van het dorp achter de Van Harinxmastrjitte ooit ook 
bestemd was voor woningbouw. Gemeente is echter van plan eerst de kavels in het dorp 
te benutten. Bos vindt dat we op beide moeten inzetten. 

• Wat gebeurt er met het voormalige Jeugdhonk? Gersa Brander is hier in september 
2017 een kinderopvang gestart. 

• Als er Woningen gebouwd worden op het terrein aan de Aylvastrjitte wordt de Van 
Sytzamastrjitte veel te smal. Dorpsbelang heeft dit aangegeven bij de gemeente. 
Jaarverslag Dorpsbelang Ternaard: Jan de Graaf legt uit dat Dorpsbelang met 
verschillende groepen werkt. Via een presentatie bespreken we enkele van deze groepen. 
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Feest- en Oudejaarscomissie : Thea van der Kooi bespreekt het nieuws van de Feest- en 
oudejaarscomissie. Er is een nieuwe feestcommissie gekomen met als voorzitter Hendrik 
Bauke Boltjes. Er komt een nieuwe opzet waarbij elk bestuurslid een bepaald dagdeel 
oppakt, en bij de verschillende activiteiten zelf vrijwilligers gaat zoeken. De samenwerking 
met de oudejaarscomissie verloopt goed. Het is weer een fijn oud en nieuw feest geweest, 
door de jeugd georganiseerd. Thea van der Kooi wil hierbij ook V.V. Ternaard hartelijk 
bedanken voor de gastvrijheid op het terrein.  
De Spiker – Zorg in Ternaard: Jan Keegstra vertelt namens de werkgroep Aldereinsoarch 
Ternaard de voortgang over de Spiker in Ternaard. Na de grote bijeenkomst in Tunawerth is 
er nog niet veel nieuws. Jan verteld in kort de uitslag van de verkenner. Er zijn een aantal 
scenario’s door de verkenners geschetst in het eindverslag. Namelijk: aanpassen van de 
bestaande woningvoorraad in het dorp naar levensloopbestendige woningen. Een nieuwe 
state op de plek van Spiker, dit houdt in dat er nieuwe levensloopbestendige woningen 
worden gebouwd met daarbij een gemeenschappelijke ruimte. De verkenners achten het 
onwenselijk om het huidige gebouw in stand te houden. Het zorgplan zoals ontwikkeld door 
Simmy de Vries, wordt wel omarmd voor een nieuwe state maar niet in het huidige 
gebouw. Thus Wonen heeft zich bereid verklaard om tot eerdere sanering over te gaan van 
de woningen in de Slotstrjitte/van Sijtzemastrjitte en dan nieuwbouw te plegen op de 
grond van het huidige gebouw Spiker. De Wurkgroep zal in het overleg met de stuurgroep 
moeten aangeven voor welke optie zij willen gaan in de eerstvolgende vergadering, eind 
maart. Er komt een documentaire genoemd ‘Gjin plak foar Pake en Beppe’ over de Spiker 
op t.v. Jan hoopt dat iedereen deze gaat kijken. (Ook te vinden op Ternaard.nu) 
Waarschijnlijk kunnen er straks veel oudere/zorgbehoevende mensen niet langer in 
Ternaard blijven wonen. Omdat er door veel organisaties wordt gekeken naar de teruggang 
van het aantal inwoners in Ternaard.  

Dorpsbelang

Zorg

Vervoer en verkeer

Recreatie

Cultuur en 
Onderwijs

PR 

Samenwerking 
Dorpshuis en Het 

Groene Hart
Stichting 

windmolens

Feest- en 
oudejaarscomissie

Gaswinning

Bevolking/wonen

Bedrijven en 
werkgelegenheid

Voorzieningen en 
Sport



Gaswinning Ternaard: Ellen Tabak vertelt over de contacten die Dorpsbelang al jarenlang 
heeft met de NAM, over de georganiseerde “antiavond” en over de oprichting van Ternaard 
foar de Wyn. Ondertussen is het zogenaamde omgevingsproces opgestart door Gemeente, 
Provincie, Wetterskip, Ministerie van EZK en de NAM. Op 29 maart organiseren de 5 partijen 
een info-middag. Er bestaat veel wantrouwen ten opzichte van dit proces, het gaat ook over: 
Wat is het nut en de noodzaak van gaswinning, hoe kan het gebied zich het best ontwikkelen, 
welke kansen en bedreigingen zijn er. Ellen denkt dat het gebied zich het best zal ontwikkelen 
zònder gaswinning in Ternaard. Na weer nieuwe aardbevingen en verschillende uitspraken 
die helemaal niet waar blijken te zijn worden we er bepaald niet geruster op. 
Anna Anjema vertelt namens Fêste grûn Dongeradiel dat ze graag meer bekendheid willen 
geven aan het bestaan, er is een website en sinds kort ook een facebook pagina. Er kan 
gedoneerd worden. Fêste grûn Dongeradiel is tegen het uitbreiden van de gaswinning. In 
januari 2017 is er door de overheid een schadeloket opgericht voor gedupeerden van 
gaswinning. Omdat deze website niet naar behoren werkt en momenteel op non actief staat 
kunnen eventuele huidige schades door gaswinning worden doorgegeven via email: 
meldschadenoordoostfrieslan@gmail.com. Hierna verteld Willem Schoorstra namens 
Ternaard foar de Wyn dat ze uit het omgevings-proces stappen, ze zijn een actiegroep en 
vinden de insteek van het omgevingsproces (dat het omgevingsproces alleen doorgaat 
wanneer de boring door zal gaan) niet juist. 
Bedrijven, Werkgelegenheid, Bevolking en Wonen.: Jan de Graaf en Thea van der Kooi 
vertellen over de voortgang van het bedrijventerrein op de Streng, er zijn afgelopen jaar 2 
kavels verkocht en op een daarvan wordt al gebouwd. Dorpsbelang is nog samen met de 
heer Vellinga en verschillende ondernemers aan het kijken of er een units kunnen worden 
gebouwd. Momenteel is er een offerte in aanvraag. Ook zit er schot in het bouwen aan de 
oude Slotstrjitte. Twee kavels zijn hier verkocht, en er zal binnenkort worden gestart met 
het bouwen van de eerste woning. 
Recreatie: Jan de Graaf vertelt over de Camera Batavia die zal worden gebouwd op de 
zeedijk bij ‘t Skoar. En over de wens van een fiets/wandel pad bij de Einekoai. Zodat we een 
verkort rondje Ternaard kunnen maken.  
Sportkooi: Hendrik Talsma vertelt dat er nog deze maand zal worden begonnen met 
bouwen van de Sportkooi in de speeltuin. Enkele toestellen zullen hierbij verplaatst moeten 
worden. Eind april kan de sportkooi in gebruik worden genomen.  

5. Jaarverslagen/mededelingen overige stichtingen/verengingen: Namens Encoter en 
stichting Windmolens Ternaard leest C.F. van der Lugt het jaarverslag voor. Germina 
Akkerman leest de activiteiten 2017 van Tunawerth voor. Bote Sape verteld over de 
Canadese veteranen die Ternaard zullen bezoeken op 4 mei.   

6. Financieel verslag 2017/kascontrole: Ellen Tabak bespreekt de financiële cijfers. De kas is 
gecontroleerd door Johannes Herder en Wendelien v.d. Berg, de kas was keurig in orde. De 
kascommissie voor volgend jaar zal bestaan uit Johannes Herder en Anna Anjema. 

7. Bestuursverkiezing: Aftredend Jan Keegstra (niet herkiesbaar) Jan wordt bedankt namens 
de voorzitter voor zijn grote inzet. Thea van der Kooi is herkiesbaar en wordt opnieuw 
gekozen. Dorpsbelang is op zoek naar twee bestuursleden. 

8. Bedankjes: Dorpsbelang is erg blij met alle vrijwilligers en bedankt Bote Sape Schoorstra, 
Fedde Jacobs, Sape van der Veen, Wietske van der Weg en Alicia van Haaften, Jan Waaksma 
en de 4 mei commissie. 
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9. Rondvraag en sluiting: Henk Boltjes: De weg tussen Holwerd en Ternaard is lelijk en 
gevaarlijk. Wordt hier nog wat aan gedaan? We weten dat dit de aandacht heeft van de 
provincie, we geven deze klachten nogmaals door.  
Er worden verschillende klachten geuit van losse stoeptegels e.d. Ina Witteveen 
(dorpencoördinator Ternaard) geeft aan dat dit soort klachten niet hoeven worden bewaard 
tot de ledenvergadering maar dat deze meteen kunnen worden gemeld via telefoonnummer 
0519-298888 of via het digitale ‘Melding woon- en leefomgeving’ formulier op de website 
van de gemeente.  
Annie de Graaf vraagt zich af hoe het komt met de trombosedienst e.d. wanneer de Spiker 
sluit, Jan Keegstra geeft aan dat de commissie Aldereinsoarch zich er bewust van is en ermee 
bezig is.  
Hilda Soepboer vraagt zich af wat er met de tennisbanen gaat gebeuren, misschien is het wat 
om samen met het SVT te kijken of de banen actiever kunnen worden gebruikt.  
Hendrik Talsma geeft aan dat dit een actiepunt is voor Dorpsbelang (n.a.v. de visie) komende 
tijd zullen we hiermee aan de slag gaan. Daarna wordt de vergadering gesloten. 
 

60 km/uur zone Ternaard en Wierum 
 

Voor de Koaiwei, ’t Skoar en de Koaterhûsterwei in Ternaard en Wierum wordt een 60 
km/uur zone ingesteld. De gemeente voldoet hiermee aan een verzoek vanuit de omgeving. 
Op de aangegeven wegen mocht 80 km/uur worden gereden. Omwonenden gaven aan dat 
de verkeersveiligheid op de betreffende wegen bij Ternaard en Wierum in het geding was. 
Voor ‘t Skoar en omgeving is de term ‘bijzondere situatie’ van toepassing. ’t Skoar is een 

buurtschap waarbij sprake is van lintbebouwing. Er lopen door dit gebied belangrijke 
fietsroutes, zoals de landelijke fietsroute langs de waddenkust (LF10) en het 

fietsknooppuntennetwerk. 
De Dorpsbibliotheek 
 

Land van dromen – Vidar Sundstøl 
Twee broers, twee moorden, een legende die alles met elkaar verbindt. Lake Superior, 
Minesota. Politieman Lance Hansen krijgt een melding dat er illegaal wordt gekampeerd 
aan de oever van het meer. Als hij er gaat kijken, stuit hij op een naakte, bebloede en 
verwarde man die het bos invlucht. Hansen volgt de man en vindt een tent met daarnaast 
het lijk van een andere naakte man met ingeslagen schedel. De gevluchte man, de Noor 
Bjørn Hauglie, wordt gearresteerd. Hansen, een Amerikaan met Noorse voorouders en een 
enthousiaste amateurhistoricus, duikt in de lokale geschiedenis. Is dit inderdaad de eerste 
moord in het district, zoals collega’s beweren? Tijdens zijn eigen onderzoek stuit hij in de 
archieven op duistere familiegeheimen die zich tot in het heden uitstrekken. Hansen moet 
uiteindelijk een dramatische keuze maken tussen plicht en familietrouw. 
Val der titanen – Ken Follett 
In 1911 verandert de wereld voorgoed. Arbeiders laten zich niet langer onderdrukken, 
vrouwen eisen hun rechten op, de rijke aristocratie kan haar macht niet langer handhaven. 
En overal fluisteren diplomaten elkaar woorden in die het lot van miljoenen mensen over 
de hele wereld zullen veranderen. Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog proberen 



acht mensen hun weg in deze roerige wereld te vinden: Gus Dewar, rechterhand van de 
Amerikaanse president; Lev en Gregori Pesjkov, twee arme Russische broers op zoek naar 
een beter leven; mijnwerker Billy Williams en zijn ambitieuze zus Ethel, huishoudster van de 
vermogende graaf Fitzherbert; de vrijzinnige Lady Maud en haar geliefde, de Duitse 
diplomaat Walter von Ulrich. Terwijl hun levens elkaar kruisen, dragen deze mensen ieder 
op hun manier bij aan een titanenstrijd die zijn weerga niet kent…. 
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  
 

 

Ternaard foar de Wyn voert actie 
Enige reuring donderdagmiddag bij aanvang van de bijeenkomst over nut en noodzaak van 
eventuele gasboring bij Ternaard. Actievoerders van Ternaard foar de Wyn hadden de 
toegang tot dorpshuis Tunawerth waar de bijeenkomst woerd gehouden, geblokkeerd met 
actie borden en linten. Zij willen dat er helemaal niet geboord wordt naar gas. En proberen 
met deze actie hun woorden kracht bij te zetten.Bezoekers van de bijeenkomst over nut en 
noodzaak van eventuele gasboring werden donderdagmiddag ontvangen door actiegroep 
Ternaard foar de Wyn, laat Fryslân niet zakken, waddenvereniging en andere partijen die 
tegen gasboring zijn bij Ternaard. Zij proberen op deze actie manier kenbaar te maken dat 
gaswinning not don is in Noordoost Fryslân. 
Presentatie en panel 
Vertegenwoordigers van de vijf 
betrokken partijen bij het 
Omgevingsproces Ternaard, het 
Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat, provincie Fryslân, 
NAM, Wetterskîp Fryslân en 
gemeente Dongeradeel geven een 
presentatie waarin men het 
standpunt van de desbetreffende 
organisatie aangeeft. De 
vertegenwoordigers worden daarna bevraagd door een onafhankelijk panel. Dit panel 
bestaat uit prof. Marc Davidson, prof. Neelke Doorn en dr. Koos van der Bruggen. 
 
Doel bijeenkomst 
Het doel van de bijeenkomst is om de argumenten - en de onderbouwing hiervan - van 
verschillende partijen boven tafel te krijgen. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat 
partijen elkaar proberen te overtuigen dat hun afweging van nut en noodzaak de beste is, 
of voor te sorteren op welke beslissing dan ook. Op deze manier willen we een goed 
overzicht krijgen van de overwegingen die verschillende partijen hebben om voor, dan wel 
tegen gaswinning te zijn. Aan het eind van de bijeenkomst zijn de verschillende sprekers 
aan deeltafels beschikbaar voor meer detailvragen. 



Ternaard toen (4) 
 
We schrijven 
februari 1938 als er 
in Ternaard een 
mijlpaal te 
herdenken valt: de 
‘Christelijke 
Jongelings-
vereniging 
Jonathan’ viert 
haar gouden 
jubileum. Behalve 
een feestavond 
hoort daar 
natuurlijk ook een 
groepsfoto bij - die 
in de knipselmap 
twee keer bewaard gebleven is. Op de foto zien we volgens een bijschrift de leden met het 
bestuur en in het midden dominee Jan Hoekstra, erevoorzitter van Jonathan. De oplettende 
lezer zal via het bord aan de voeten van de afgebeelde mannen op de foto hierboven snel 
gezien hebben dat het feest eigenlijk te laat gevierd wordt. Ik heb niet kunnen achterhalen 
wat de grond daarvoor is, maar wellicht is de reden simpelweg dat dit bijzondere moment 
gewoon gecombineerd werd met het tijdstip van een reguliere bijeenkomst. Hoe dan ook, 
men pakt groot uit, op die dag in februari 1938. Bij de bijeenkomst zijn dan ook aardig wat 
hoogwaardigheidsbekleders aanwezig, terwijl ook vele oud-leden hun opwachting maakten. 
Wat er op die gedenkwaardige avond allemaal gebeurde, kunnen we nalezen in een zeer 
uitgebreid verslag dat staat in de Leeuwarder Courant van 4 februari 1938: 
‘Onder grote belangstelling is donderdag het 50-jarig bestaan van de Christelijke 
Jongelingsvereniging Jonathan te Ternaard herdacht. Het begon 's middags met een 
herdenkingssamenkomst in de Ned. Herv. Kerk onder leiding van den erevoorzitter, ds. J. 
Hoekstra. Spreker liet uitkomen, dat ware vreugde een heilige binnenbrand is in het gemoed 
van de mens. Ware vreugde wordt alleen maar gevonden voor het aangezicht des Heeren. 
Vreugde heeft hij, die achter Jezus durft te staan, om Hem te zien, Die in de Hemel is. Hij, die 
Gode de eer geeft, heeft vreugde. Dat is het geheim van ware vreugde. Zo is het ook met deze 
50-jarige. We moeten niet alleen vreugde hebben, maar ook vreugde verschaffen. Wij moeten 
zijn de bouwers van de Kerk, van het werk in de Kerk; stenendragers zijn voor het werk van de 
zending. Helpers zijn bij sociaal werk. De roeping van den Christen is om een ander vreugde 
te verschaffen. Er moet liefde in de harten zijn. Als dat het sieraad is van jonge mensen, de 
wil gestaald, de geest van God in het hart, dan zijn zij een bron van vreugde voor iedereen. 
Jezus zegt, die mij liefheeft, volge mij. Dat wij dit steeds durven doen, tot eer van God, tot eer 
van de Kerk, tot eer van allen. De heer H. Gordeau van Bussum, algemeen secretaris van het 
N.J.V., begon met de hartelijke gelukwensen uit te spreken met deze gedenkwaardige dag en 
hield daarna een rede over „Herdenken". 's Avonds werd een feestelijke bijeenkomst 



gehouden in het gebouw der Ned. Herv. Gemeente onder leiding van ds. J. Hoekstra. Het 
gebouw was voor deze gelegenheid een feestelijk aanzien gegeven. Na de opening las de 
leider een 5-tal verzen uit Psalm 103, en sprak vervolgens een kort openingswoord om daarna 
in 't bijzonder welkom te heten het voltallige college van B. en W. van Westdongeradeel, 
vertegenwoordigers van hoofdbestuur, provinciale commissie en ring en tal van 
afgevaardigden. Wat het 50ste jaarverslag betreft, ontlenen we hieraan het volgende:  
1 Januari 1937 waren er 38 leden, 7 nieuwe leden traden toe in het afgelopen jaar, terwijl 5 
bedankten, zodat er thans 40 leden zijn. Het aantal begunstigers bedraagt 108, welk aantal 
gelijk is gebleven. De ontvangsten bedroegen ƒ312.92 ½, de uitgaven ƒ272.32, voordelig 
saldo ƒ 40,60 ½. De bibliotheek telt 600 boeken, waarvan wekelijks ongeveer 60 ter lezing 
worden uitgereikt. Het volgende jaar zullen een aantal oude boeken verdwijnen en zal een 
serie nieuwe boeken worden ingelast. Het bestuur hoopt op deze wijze het aantal lezers uit 
te breiden. 
De oprichting 
Oprichters van de C.J.V. Jonathan waren de heren ds. J. Rijnenberg, J.E. de Vries,  
W. Vlasman, D. Westra, K. Rensma, K. Nieuwland en F. de Boer. Ereleden zijn de heren:  
E. Krol te Rijperkerk, R. Streekstra te Oosterbeek en D. Nauta te Ternaard.  
Oud-voorzitters van de C.J.V. Jonathan zijn: L. Kooistra, Den Helder, W. de Haan, overleden, 
K. Rensma, Leeuwarden, A. v.d. Berg, overleden, W. Vlasman, Ternaard, K. Grunstra, 
Sexbierum, H. Meinema, Ternaard, A. van Dyk, overleden, E. Krol, Rijperkerk, D. Nauta, 
Ternaard, W. Elgersma, Franeker, A. Pausma, Indië, W. Streekstra, Ternaard, J. Streekstra, 
Ternaard, S. Streekstra, Niawier, F. Posthumus, Hantum, J. K. Wiersma, Ternaard,  
O.H. Streekstra, Ternaard, F. Talsma, Dokkumer Nieuwezijlen, B.J. Hannema, Ternaard,  
S.S. Kloosterman, Drachten. Het tegenwoordige bestuur bestaat uit: P. J. v. d. Heide, 
voorzitter; N. de Jong, 2e voorzitter; A. de Vries, secretaris, J. J. de Graaf, 2e secretaris; Jac. 
Elzinga, penningmeester W. de Graaf, 2e penningmeester; P. W. v. d, Kooi, P. J. Posthumus 
en W. H. Streekstra, bibliothecarissen. Sipke Joh. Schoorstra bracht verslag uit van de 
knapenvereniging Mefiboseth, waaruit bleek dat deze vereniging thans 22 leden telde. De 
jonge secretaris eindigde met een gelukwensen te richten tot vader Jonathan om ten slotte 
nog een cadeau aan te bieden, bestaande uit 10 liederenbundels van het N. J. V.  
Verder werden gelukwensen uitgesproken door den heer Gordeau namens het hoofdbestuur 
van het N.J.V.; de heer de Vries, van Harlingen, namens de provinciale commissie en ds. 
Cazemier namens den Ring Frieslands Noord-Oosthoek. 
Burgemeester A. E. Hoving vertolkte de gevoelens van B. en W. van Westdongeradeel. De 
oud-voorzitters H. Meinsma en D. Nauta boden felicitaties aan en vertelden een en ander over 
het verleden van Jonathan. De heer J. Wassenaar, van Huizum, sprak als oud-lid. Schriftelijke 
felicitaties waren ingekomen van de heren Joh. de Haan, van Breda, D. Westra, van Zuidlaren, 
die een van de oprichters was en burgemeester W. Elgersma, van Franeker, die op het laatste 
ogenblik nog verhinderd was om persoonlijk dit feest bij te wonen. De heer J. Sikkes, die 17 
jaar een trouw en belangstellend lid was geweest, doch nu bedankt had, werd als blijk van 
waardering en aandenken een cadeau aangeboden. De heer W. H. Streekstra, een van de 
leden van Jonathan, hield een rede over „De oecumenische beweging". Ds. Hoekstra sprak 
namens zijn echtgenote gelukwensen uit voor de grote meisjesvereniging, terwijl mevr. 
Hannema felicitaties uitsprak namens de kleine meisjesvereniging, die evenals de 
knapenvereniging en Jonathan voor de nodige afwisseling zorgden met het geven van enkele 



samenspraken, die heel goed naar voren werden gebracht. Verder werd de gezelligheid 
verhoogd door samenzang en traktaties. Middernacht sloot de voorzitter deze geslaagde 
samenkomst met een woord van dank aan de verschillende sprekers. Gezongen werd nog 
Psalm 72: 11, waarna dankgebed volgde.’ 
Tot slot van deze aflevering rond de oude knipsels van Ternaard enige informatie over de 
hierboven afgebeelde erevoorzitter van Jonathan. Dominee Jan Hoekstra, werd geboren op 
14 mei 1874 te Sloten als zoon van Sybe Jans Hoekstra en Durkje Klazes Groeneveld. Hij 
trouwt in dezelfde plaats op 7 november 1907 met Durkje Boersma, geboren op 20 januari 
1880 te Oudega (Hemelumer Oldeferd) als dochter van Jan Stoffels Boersma en Uilkjen Ymes 
Haarsma. Uit het huwelijk tussen Jan Hoekstra en Durkje Boersma werd (ook) de latere 
verzetsheld ds. Sybe Hoekstra geboren. Jan Hoekstra deed zijn intrede te Ternaard op 27 april 
1919, afkomstig van Burum. Hij ging effectief op 25 juni 1944 met emeritaat.  

 
Algemeen Handelsblad, 08-01-1919 

 
Het Vaderland. Staat- en letterkundig 
nieuwsblad, 24-08-1943 
 

 
    De standaard, 24-08-1943 

 

       
Algemeen Handelsblad, 11-11-1963    Nico van der Woude 
 



Rondleiding van IVN leden langs natuur en cultuur 

Zaterdag werd er door afdeling Grootegast van de IVN (Instituut voor natuureducatie en 
duurzaamheid) een natuur en cultuur rondje gemaakt door Noordoost Friesland. Er werd 
gestart in Moddergat en via Ternaard eindigde men in Feanwalden bij de Schierstins. 
Onder leiding van gids Teije Jacobi werden de leden door het mooie Noordoost Friesland 
geleid. In Ternaard werd een bezoek gebracht aan de Algemene begraafplaats rondom de 
Grutte Tsjerke. Hier bloeit in april de Bostulp (Wylde tulp). De Bostulp behoort tot de 
stinzenflora. Dat zijn planten die namelijk in tuinen bij stinzen of states of plekken waar deze 
adellijke huizen ooit hebben gestaan groeien. Maar ook in kloostertuinen, kerkhoven, 
pastorieën, oude boerderijen en schaduwrijke plekken. Op het grasveld voor het kerkhof 
bloeit in het vroege voorjaar ook de Winterakoniet (Ayttablomke) en Sneeuwklok. Op dit 
moment bloeien de Vingerhelmbloem (Helmblom) en het Maarts viooltje. Daarnaast bloeit 
in de periode Juni, augustus de Kraailook (Allium) nog op de begraafplaats.  Na de rondleiding 
over de begraafplaats werd de kerk nog bekeken, de aanwezigen complimenteerden het 
interieur en het uiterlijk van de uit 1600 stammende kerk. Vooral orgel, wapenschilden en 
preekgestoelte hadden de aandacht van de aanwezigen. Na deze rondleiding werd er koers 
gezet naar Holwerd en Waaxens om te eindigen in Feanwalden. 

Emotioneel herdenking Noordoost Fryslân 
 
Holwerd Ternaard Dit jaar waren er twee herdenkingen in Ternaard. ’s Morgens was er 
samen met de 4 mei comité Holwerd een herdenking bij de plaquette in de zeedijk nabij 
Holwerd hierna volgde nog een herdenking bij de oorlogsgraven op de algemene 
begraafplaats van Ternaard. Tijdens beide herdenkingen werden de omgekomen crewleden 
van twee neergehaalde Wellington bommenwerpers van de RAF herdacht. Dit in het bijzijn 
van zes Canadese Tweede Wereldoorlogsveteranen.  
Herdenking Holwerd 
Een beetje later dan 
gedacht begon de 
herdenking bij de 
plaquette in de zeedijk 
nabij Holwerd. Op deze 
plek boorde zich op 26 
juni 1943 een Wellington 
van de RAF 166 squadron 
in de zeedijk, De 
bemanning is nooit 
geborgen en ligt nog 
steeds in de zeedijk 
begraven. Hier werden 
door Burgemeester Mevr. 
Waanders en Alie 
Patrouilje een krans gelegd namens dorpsbelang Holwerd. De veteranen Alfred Hebbes en 
Arthur Boon lagen namens de organisatie, Canadian Liberators, een krans. Bloemen werden 



door Broer Bleinsma en Sara Hofman gelegd namens de 4 mei comité Holwerd. Na de 
bloemleggingen werd de Last post gespeeld, door Jantine Mizelmoe. Gevolgd door twee 
minuten stilte. Een indrukwekkend moment kwam vervolgens door een fly by van Koninklijke 
Luchtmacht, vanaf vliegbasis Leeuwarden stegen vier F16 straaljagers op voor deze fly by als 
eerbetoon aan de gevallenen. Dit werd als indrukwekkend ervaren onder de aanwezigen.  

 
Welkom door Burgemeester Waanders 
De Canadese veteranen gingen 
vervolgens in colonne aan de zeezijde 
verder met de tocht naar Ternaard. Hier 
werd hen een lunch geserveerd. Na een 
woord van Oane Talsma, heette 
burgemeester Mevrouw Waanders de 
Canadezen hartelijke welkom in 
Ternaard, en bracht het nut van het 
herdenkingen aan de orde.  
 

Na haar welkomstwoord zette zij 
veteraan William ‘Skeeter’ Stevens in het 
zonnetje, Stevens was 4 mei jarig en werd 
uitbundig gezongen voor zijn 95 
verjaardag. 
Erehaag voor de Veteranen  
Bij de binnenkomst in Ternaard van de 30 
historische voertuigen van Keep them 
rolling klonk een luid applaus vooral de 
veteranen genoten zichtbaar van dit 
groot onthaal. De herdenking op de Algemene Begraafplaats van Ternaard, bij de Grutte 
Tsjerke vond plaats om 13.00 uur. Tijdens de rit naar de begraafplaats werden de veteranen 
langs een erehaag geleid, waarbij de Canadese vlaggetje heen en weer gingen. De herdenking 

vond plaats bij de graven van de 
omgekomen bemanningsleden van 
o.a. de Wellington van het RAF 166 
squadron op 3 augustus 1943. 
Waarvan een crew lid niet is 
geïdentificeerd. Na de uitleg door 
Oane Talsma werden er bloemen 
gelegd door de kleinkinderen van 
Canadese veteranen bij de graven. 
Ook hier bracht Jantine Mizelmoe 
de Last Post ten gehore, gevolgd 
door 2 minuten stilte. Een delegatie 
van Brassband Euphonia brachten 

het Canadese en Britse.  Hiermee eindigt de middag herdenking met een internationale 
inbreng.  



Living history weekend Deze herdenkingstocht werd samen met een bevrijdingstocht op 5 
mei en eredienst te velde georganiseerd door ’De Klinze Headquarters’ en stichting Canadian 
Liberators. Zij organiseerden in het weekend van 3 tot en met 6 mei verschillende activiteiten 
rond landgoed De Klinze in Aldtsjerk, waaronder muziek kinderactiviteiten en een echt 
kampement ‘De klinze Headquarters’. Zaterdag 5 mei namen de Canadese Veteranen deel 
aan het Befrijdingsfestival Fryslân. 

 
Ternaard herdenkt de gevallenen 

Na een herdenkings-moment in de Spiker, werd de vlag halfstok gehesen bij 
verzorgingshuis Spiker. Onder klokgelui werd de stille tocht richting het verzetsmonument 
aangevangen. Bij aankomst bij het monument werd er door brassband Euphonia enkele 
koralen ten gehore gebracht. Na een uitleg door comitélid Pytsje de Graaf, over het 
monument. Werd namens de Gemeente Dongeradeel door Wethouder Pieter Braaksma 

een krans gelegd. Gevolgd door 
een bloemstuk door 
Dorpsbelang Ternaard, 
neergezet. Na een plechtig 
moment speelde brassband 
Euphonia het Friese volkslied. 
Jantine Mizelmoe bracht hierna 
het Taptoe signaal, gevolgd door 
2 minuten stilte en het 
Wilhelmus.  Verzetsstrijder 
Nauta: Er werd op de algemene 
begraafplaats stilgestaan bij het 

graf van verzetsstrijder A. T. Nauta, opgepakt en vervolgens gefusilleerd bij de Woeste 
Hoeve bij Apeldoorn. Als vergelding van een aanslag op de Duitse officier Rauter baas van 
de SS. De bewoners van de naar Nauta vernoemde straat; Albertus Nautastrijtte, legden 
een bloemstuk.  Geallieerden: Bij de graven van de geallieerde soldaten werden door de 
kinderen van de basisschool grafkaarsen gezet. Deze vijf crewleden zijn middags in 
aanwezigheid van zes Canadese Tweede wereldoorlog Veteranen herdacht, Zij maakten 
deel uit van 166 Squadron dat bombardementen uitvoerde op Hamburg, zij werden gespot 
door de radar op Schier-monnikoog en door een Duitse nachtjager uit de lucht geschoten 
en in de Waddenzee stortte. Alle vijf crewleden kwamen waarvan vier liggen begraven op 
de begraafplaats van Ternaard. De vijfde grafsteen markeert de plek van een onbekende, 
deze werd tijdens de berging in de buurt van het vliegtuig geborgen maar kon niet worden 
geïdentificeerd. Tijdens de afsluitende herdenkingsbijeenkomst in de Grutte Tsjerke werd 
door organist Kees Rensma een stuk uit Handell gespeeld. Oane Talsma gaf uitleg over de 
oorlogsgraven. Oane Talsma las het gedicht van Gytha te Nijenhuis ‘Het liefst willen we 
vergeten’ voor dit gedicht van de 17-jarige inwoonster van Surhuisterveen werd mocht zij 
voordragen tijdens de Nationale herdenking in Amsterdam. De namen van de omgekomen 
personen die op het glas in lood raam staan werden voor gelezen en werd herdacht door 
het plaatsen van een roos in het bloemstuk. 
 



Update feestcommissie  

 
Maandag 11 juni zijn we voor de 3e keer bij elkaar geweest als bestuur. Er is 
veel besproken, en het Dorpsfeest programma wordt al steeds duidelijker. 
Hier onder een tipje van de sluier. 

• datum 13, 14, 15 en 16 juni 2019 

• thema: zon, zee en............ 

• bonte avond 

• met elkaar eten 

• sport en spel voor jong en oud 

• kinderdisco 

• versierde wagens 

• muziek 

• matinee 

• koffie drinken 

• enz. enz. enz. 
Wij gaan dit feest organiseren met werk groepjes. Er hebben zich al wat vrijwilligers 
aangemeld, echt super. Maar om een onvergetelijk feest met elkaar te organiseren hebben 
wij nog meer vrijwilligers nodig. Opgeven graag via feestcommissie@ternaard.nu of bij het 
bestuur. 
 
Hendrik Bauke, Klaas Johan, Gerben, Thea, Kim, Wietske of Aleida 
 

 

 

Stamboomonderzoek  
Sinds enige tijd doe ik onderzoek naar de familie Wierda, tot groot plezier van zowel mij als 
mijn vader, wiens moeder in Ternaard geboren werd. Mijn overgrootouders zouden 
gewoond hebben in ’t Slotje/De Spiker, waar nu rusthuis de Spiker staat. Het ging hier om 
dhr. A. Wierda en mw. M. Wierda-Terpstra. Mijn oma (G. Wierda) zelf is hier geboren in 
1922. Zijn er nog mensen die mijn overgrootouders gekend hebben of eventueel mijn 
moeder en nog leuke verhalen over deze tijd hebben? Wellicht foto’s van ’t Slotje uit de 
periode voor 1965? Wij zouden met alles blij zijn. Reacties of andere tips mogen verstuurd 
worden naar onderstaand correspondentieadres of e-mailadres. Alvast vriendelijk bedankt. 
Lianne Braam, Cort van der Lindenstraat 21, 7691 AC Bergentheim  
lianne-braam@hotmail.com 
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Sportyf Ternaard 

Op’e âlde film út 1961 is te sjen dat Ternaard bêst wol meidwaan koe op it sportive mêd. 
Sa wiene der doetiids twa gymnastykferienings, in kristlike en in iepenbiere, waard der 
folop keatst yn twa ferienings, in kristlike en in iepenbiere, en hienen wy in prachtige 
(kristlike) kuorbalklup (DOS). Net folle letter waard it allegearre wat minder. De kristlike 
gymnastykferiening waard in ûnderdiel fan de kuorbalklup om noch bestean te kinnen. En 
úteinlik is allinne de gymnastyk oerbleaun.  Dochs waard der net allinne mar kuorballe, want 
ek winters woenen wy wat oan sport dwaan, omdat der doe noch net yn’e seal spile waard. 
Wy hawwe doe in ôfdieling follybal oprjochte as ûnderdiel fan de sportferiening DOS. Dat wie 
yn it begjin fan de 60-er jierren. Simmers kuorbalje en winters folleybalje, beide yn 
kompetysjeferbân. Op fersyk fan in oantal leden fan’e “oare kant” dy’t ek mei folleybalje 
woenen, hawwe wy in skieding oanbrocht tusken de kristlike kuorbalklup en it 
folleybalbarren. Neat mis mei. In jier as wat dêrfoar kaam der in skuonmakker yn Ternaard 
wenjen en dy woe in fuotbalklup oprjochtsje. Dat slagge noch net al te bêst, mar is der 

úteinlik wol kommen. In 
soad jonges mienden doe 
dat it moaier wie om tsjin in 
bal oan te skoppen dan dy 
mei de hannen te spyljen. En 
dat is, tink ik, it begjin fan’e 
ein fan DOS wurden, omdat 
der troch famkes noch net 
fuotballe wurde koe, hoewol 
it dat net allinne wie. In 
protte leeftiidsgenoaten 
hienen op in bepaald stuit 
harren skoallediploma helle 

(optocht yn Gary) en gienen fuort út it  doarp. Iksels ek; earst yn tsjinst en doe oan it wurk 
om fierens.Yn “ús” tiid wienen der oeral kuor-balferienings: Wierum (earst twa, letter ien), 
Nes, Peasens-Moddergat, Moarre-Ljussens, Anjum, Metslawier, Engwierum, Hantum, 
Brantgum, Burdaard, De Geast, Damwâld (2) Dokkum, Reitsum, Wânswert, Hallum en 
plakken fierderop. Allinne Dokkum, Hantum, Damwâld en Burdaard/De Geast binne 
oerbleaun. Jammer dat der net mear binne, mar 
it is net oars. It moaie fan de kuorbalsport is, dat 
it de iennichste, echte sport is, wêr’t jonges en 
fammen mei-elkoar spylje. Der binne hiel wat 
relaasjes út fuort kaam en komme der noch út 
fuort. It spul sels is folle oantrekliker wurden 
no’t der noch mar yn twa fakken spile wurdt 
(toernooi yn Ternaard) en dat der in fjild- en 
sealkompetysje is. 
De earste sealwedstriden waarden spile yn’e 
feilinghallen yn Ljouwert en letter yn’e hal wêr’t 
freeds de kij ferhannele waarden. Dêr falle die 



wol sear en jo hiene kâns op sykte! No steane der oeral sporthallen en yn Dokkum sels twa. 
Yn Ternaard hienen wy ek ien kear yn it jier in toernooi. Dan waarden ploegen út Aldebildtsyl 
(DTG), Warten (KSW), somtiden Wierum (Wês Wis) en Hallum (Frisia) útnoege om mei te 
dwaan. (DTL út Hantum bestie noch net.) Dat wie in feestlik barren, want nei ôfrin namen wy 
de spilers út de oare doarpen mei nei hûs om by de spilers fan DOS te iten. De ploegen út de 
oare doarpen wienen oer it algemien sterker, mar dat fûnen wy net slim. Hiel wat DOS-ers 
binne yn dy tiid troud mei spilers fan DTG.  
Der hat altyd in grutte rivaliteit bestien tusken DTL (Hantum), Wês Wis (Wierum) en DOS. Dat 
waard foaral dúdlik op’e Gemeentlike Sportdei. As Hantum drige te ferliezen fan DOS, dan 

waarden spilers fan WW frege om 
harren ploech te fersterkjen, want 
dan wie der, saneamd, ûnferwachts 
in spiler (as mear) net goed wurden. 
Wierum hie oer it algemien de 
sterkste ploech en dus ek de 
sterkste spilers. Yn Wierum spilen 
wy faak (foardat sy dêr in sportfjild 
krigen) op in fjild dat foar in grut 
part oan’e bûtenkant by de seedyk 
op lei. Hast net ien ploech koe dêr 
fan Wês Wis winne. De Wierumers 
wienen hiel goed yn it sjitten fanôf 
de seedyk. Se stienen dan heger as 
de koer. (troudei fan Doeke 
Hartmans en Pytsje;  links foar  stiet 
Jikke Braaksma-de Graaf en rjochts 
foar    Lieuwe Gulmans, sweager fan 
Ids en Tsjikke Bosch) In 

skiedsrjochter fan ús moast wol ris in wedstryd fluitsje yn Wierum. Op’e brêge stienen dan in 
pear ‘fans’ fan Wês Wis op him te wachtsjen en seinen: “Tink der om jonkje, wy winne en 
oars leist aanst hjir yn’e feart!” Hy wie bliid dat Wês Wis dan de measte punten helle, hoewol 
it allinne, tink ik, mar grutte wurden wienen. 

 (yn gebrûknimming fan it nije kuorbal- en 
keatsfjild yn’e jierren 60, doe noch de helte 
lytser as no) 
No fiert, yn 2018, SVT har jubileum (fan 7-11-
1977). Moai dat der safolle animo is foar sawol 
gymnastyk as follybal. Lokwinske dêrmei! 
 
Tekst en foto’s Oane Talsma 

De namme fan de ynstrukteur/tambourmaître 
fan de eardere drumband fan Euphonia is 

Broer van der Wal. 

 



Stand van Zaken Windmolens 2018 
De windmolens draaien de laatste jaren met verlies. De stroomprijs van de terug geleverde 
stroom die wij krijgen, is te laag, 4ct/KWh, de consumenten van elektriciteit/ eindverbruikers 
betalen 15 ct. bij met verschillende belastingen, tot een totaalprijs van 19-20 ct./KWh. We 
zijn bezig met een nieuwe molen bij Hiemstra. De molen daar is te veel beschadigd om te 
repareren. We hebben lang geaarzeld, wat we zouden doen. We zijn nu bezig met een 3 m 
hogere molen, die 10x stroom levert dan de oude. (Deze was 31 m hoog) de nieuwe wordt 
34,5 m. De nieuwe molen levert stroom voor 700 gezinnen. Er is subsidie voor aangevraagd, 
echter of dit uiteindelijk financieel uitkomt, is twijfelachtig. De zogeheten SDE_ subsidie vult 
de terug geleverde stroomprijs aan tot 5,2 ct./kwh. Het probleem zit in de systematiek van 
berekenen van de SDE+. Voor 2018 is de SDE netto 3 ct./KWH, uitgaande van een basis 
terugleverprijs van stroom van 2,2 ct. De actuele terugleverprijs is op dit moment 4,3 ct., 
zodat de SDE) 0,9 ct/Kwh zou bijbetalen per Kwh (5,2-4,3). Dit is geen vetpot. Mogelijk 
moeten we toch naar een andere financiering, die financieel meer zekerheid geeft. Er zijn 
alternatieven, die ook voor de inwoners van Ternaard en omstreken interessant kunnen 
worden. In het bestuur wordt het een en ander afgewogen. De SDE is recent aangevraagd en 
bij toekenning willen bij bekijken of we er mee doorgaan. Het winddebat is zo langzamerhand 
aan het kantelen. De noodzaak voor energietransitie wordt nu algemeen erkend. 
Windenergie speelt hierbij een hoofdrol. Wij vinden, dat er een mogelijkheid bestaat dit op 
een kleinschalige, “dorpsniveau ”te laten plaatsvinden. In Friesland zijn tientallen 
coöperaties, verenigingen en stichtingen op gelijke wijze met deze materie bezig. Het grote 
voordeel van onze situatie is, dat wij in principe 5 molens kunnen vervangen, iets, dat elders 
in Friesland nauwelijks mogelijk is. Daarbij levert de molen, waar wij mee bezig zijn, jaarlijks 
evenveel stroom als 8000 zonnepanelen. 
 

Rink van der Velde-priis voor Willem Schoorstra 
 
Vrijdagmiddag 15 juni kreeg Willem Schoorstra de Rink van der Veldepriis uit handen van de 
wethouder cultuur van de gemeente Smallingerland en van de voorzitter van het Frysk 
Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum. Willem kreeg de prijs voor 
zijn boek “De nacht fan Mare”. Op het terrein naast de Skriuwersarke was 
een gezellig tentje opgezet waar de toespraken werden gehouden. Die ark 
ligt aan een petgat tussen de Wylgen en de Feanhoop en was vroeger 
eigendom van schrijver en journalist Rink van der Velde. Tegenwoordig is de 
ark eigendom van It Fryske Gea en wordt in de zomermaanden ter beschikking 
gesteld aan schrijvers, om in alle rust te kunnen werken. Zo te horen gaat 
Willem geen gebruik maken van de ark – hij schrijft liever aan de 
keukentafel, thuis, in Ternaard.  Er waren 26 inzendingen, waaruit 3 
schrijvers genomineerd werden voor deze prijs. Maar de naam van de 
winnaar was al eerder gepubliceerd, terwijl dat natuurlijk niet de 
bedoeling van de jury was.  De jury was zeer lovend over het werk van 
Willem, goed verhaal, geaf frysk en boeiend geschreven; deze prijs is een 
mooie aanvulling op de prijzen die hij al gewonnen heeft! 



Jaarverslag ENCOTER 2017: De voortvarende start die in 2015 door Encoter (Energie 

Coöperatie Ternaard u.a.) is gemaakt en de pas op de plaats waartoe besloten in 2016, heeft 

zich in 2017 voortgezet. De reden hiervoor is dat Encoter financieel nog afhankelijk is van z’n 

moeder “de Stichting Dorpsmolens Ternaard”. Om de start te kunnen maken is destijds door 

St. Dorpsmolens een lening verstrekt aan Encoter. Voor het jaar 2017 is ervoor gekozen om 

in plaats van verdere uitbreiding te sparen voor de af te betalen lening. Dit mede in verband 

met mogelijk positieve ontwikkelingen binnen de St. Dorpsmolens wat betreft vervanging 

van de eerste molen, waarvoor dan alle middelen moeten worden ingezet, dus ook de 

lopende lening. Dat dit voor de belangstellenden die op de wachtlijst staan minder 

aantrekkelijk is wordt zeker onderkend en zodra andere mogelijkheden tot uitbreiding in 

zicht komen zal daar direct op gereageerd worden. Verder is er vorig jaar een wervingsactie 

voor energie afname van NLD (Noordelijk Lokaal Duurzaam) geweest, deze heeft echter niet 

het beoogde resultaat gehad en moet als mislukt beschouwd worden. Toch is afname van 

energie bij deze leverancier voor Encoter van belang door de financiële ondersteuning die 

per aansluiting geboden wordt. Momenteel zijn er zes woningen die als klant geregistreerd 

zijn, dit mag gerust uitgebreid worden. Een andere activiteit die in 2017 in onderzoek is 

gegaan, is om met meerdere aangrenzende energie coöperaties langs de waddenkust te 

komen tot zgn. “Postcoderoos” constructies, waarbij u zich misschien afvraagt wat dit 

inhoud. Een postcoderoos kan gevormd worden, door op bijvoorbeeld een dak van een 

boerderij ca.  200 panelen te plaatsen. Deze panelen worden naar behoefte door gebruikers 

gekocht, zij maken dan geen gebruik van het eigen dak. De investering wordt terugverdiend 

door gedurende 15 jaar een gegarandeerde korting van ca. € 0,12 op de KWh prijs van de 

gekochte energie. De gebruikers moeten in het postcodegebied of in de aanliggende 

postcodegebieden wonen. Ook dit is voor potentiële gebruikers een aantrekkelijke 

mogelijkheid om over te gaan naar duurzaam energie gebruik. De huidige methode blijft van 

kracht afhankelijk van wettelijke dan wel landelijke regelgeving, die voor zover nu bekend in 

ieder geval tot en met 2020-(3) gelijk blijft, hierna kan mogelijk een langere termijn van 

afbetaling nodig worden. Voor nadere informatie kunt u terecht bij Encoter (Energie 

Coöperatie Ternaard u.a) per mail bereikbaar via: encoter01@gmail.com. 

Nieuws van de OVT 
De ondernemersvereniging Ternaard is van plan om dit jaar behalve de nieuwjaarsborrel en 
de jaarvergadering een leuk bedrijfsbezoek te organiseren. Het is de bedoeling om in het 
najaar met een bus op pad te gaan. De leden ontvangen hier uiteraard nog bericht over. Bent 
u nog geen lid en wilt u wel lid worden – stuur dan een mailtje naar 
massagepraktijkbabs@gmail.com  

 

 

mailto:massagepraktijkbabs@gmail.com


Survival Ternaard zeer geslaagd 
Ternaard Vrijdag werd er weer gestreden om de felbegeerde 1ste prijs van survival Ternaard. 
Deze twee jaarlijkse survival werd voor de 12de keer georganiseerd. Deze nachtelijke tocht 
en opdrachten werd door veel mensen weer bezocht.  Met ruim 100 deelnemers was deze 
survival weer een groot succes te noemen, de organisatie had weer vier mooie routes 
uitgezet door Ternaard, en de driehoek Hantum, Nes en Ternaard.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drie routes moesten met de benenwagen worden gedaan en de vierde werd gestart op de 
fiets.  De spreiding in leeftijd was mooi verdeelt, er waren deelnemers van het eerste uur, 
veteranenteam, en er waren deelnemers die voor het eerst kennismaakten met de survival.  
De start van de survival was in de schuur van Jan Waaksma aan de Aldbuorren, Elke 
deelnemer kreeg bij aanvang een Shirt van Survival Ternaard 2018 aangeboden door Muta 
Sportswear. Vanaf 21.00 uur werd er om de 8 minuten een survivalploeg op pad gestuurd, 
iedereen mocht hier langskomen om de survivalgroepen aan te moedigen. En ze te volgen 
naar de opdracht posten. 
 
Opdrachten en routes 
De deelnemers konden zich uitleven in het 
doolhof, zich een echte verhuizer wanen met het 
verhuisspel, samenwerking testen met de kar 
met touwspel, droog blijven bij het oversteken 
van een sloot in survivalnet, wateroversteek met 
drijvend vlot. Verdeelt over 4 routes; zoals foto-
, streepjes-, touw- en abc-route liepen of 
fietsten de groepen door de omgeving. Met als 
middelpunt de schuur van Jan Waaksma.  
Hier kregen de deelnemers de nieuwe routes 
uitgereikt. Met doe- en denkspellen, was het een het een survival waar 
zowel fysiek als mentaal veel van de deelnemer werd gevraagd. De eerste groep arriveerde 
rond 04.00 uur bij de eindcontrole en de laatste 07.00 uur. Deze nachtelijke dwaling zorgde 
voor veel bleke en vermoeide gezichten, waarbij je het ene been bijna niet meer voor de 
andere kon krijgen. Na deze lange avond en nacht was en heerlijk kopje soep, broodje en wat 
drinken een aangename versnapering.  



Prijsuitreiking 
Zaterdag middag, na voor sommigen een kort 
slaapje, mocht iedereen, deelnemer, vrijwilliger en 
organisatie zich weer melden in de loods van 
akkerbouwbedrijf van der kooi voor de 
prijsuitreiking. Bij de jeugdgroepen wonnen; 
Margriet van der Meulen, Esther van der Kooi, Gerda 
Hoekstra, Arwout Werkhoven en Tjerk de Jong   met 
de prijs naar huis. Bij de volwassen waren, voor de 
tweede keer achtereen; Erik Folbert, Mark Folbert, 
Goasse Venema, Pieter Wytse Venema, Meindert 
Rensma en Theo Keegstra. Het beste en gingen met de eeuwige roem en beker en oranjekoek 
naar huis. 

 
Bericht van It Boartersplak Ternaard  

Wethouder Esther Hanemaaijer leest op peuterspeelzaal It Boartersplak in Ternaard het 
boekje ”Bananen foar Tomke” voor. Woensdag is wethouder Esther Hanemaaijer op bezoek 
geweest bij de peuterspeelzaal It Boartersplak. De 9 peuters waren allemaal erg enthousiast. 
De peuterleidsters Grietje Hesseling, Nynke Schoorstra en Annette Koopmans gaan deze 
week samen met de peuters 
allerlei leuke activiteiten doen 
uit de lesbrief zoals fairtrade 
cup cakes bakken, het liedje 
zingen, proeven, kleuren en 
stickers plakken enz. 
De DDFK-gemeenten 
ondersteunen eerlijke handel 
en dragen dat mede uit door 
het project “Bananen foar 
Tomke” uit te voeren in alle 
DDFK-gemeenten. 

 
De Nationale voorleesdagen 2018 
Ssst! De tijger slaapt het prentenboek van het jaar 2018 stond 
in maart centraal op de peuteropvang. Er werden werkjes 
gemaakt: o.a. geverfd, geplakt en gekleurd. Liedjes werden 
gezongen en er werd verteld en voorgelezen uit het boek. De 
peuters vonden het prachtig. 
Liedje Slaap lekker tijger: Slaap lekker tijger, Slaap lekker tijger, 

Slaap lekker tijger, De dag is weer voorbij. Wij gaan naar het dromenland, dromenland, 
dromenland,  Wij gaan naar het dromenland, Tot de zon ons wekt. 
Op www.youtube.com Liedje slaap lekker tijger, zingen met gebaren. 

http://www.youtube.com/
https://plus.google.com/photos/110182227367499146015/album/6560734787235713633/6560734788689515074?authkey=CKKEhaa755OxJQ


UITSTAPJE: De peuters maakten een uitstapje naar de bibliotheek in Dokkum waar Christien 
v.d. Meulen het boek voorlas en de peuters zelf actief mee konden doen. De peuters hadden 
allemaal hun rugzakje met eten en drinken mee en voor de ouders was er koffie en thee. De 
peuters kregen allemaal een luisterdiploma mee. Jaarlijks een leuk uitje. 
Foar memmedei en heitedei ha de pjutten wat moais makke. Grutsk giet it mei nei hûs en 
wurdt it faak thùs ferstoppe ûnder it bêd…. 
We binne no dwaande mei it tema ferkear ên it boek;  
In moai opsisferske is:  
Oebele boebele bot, 
de bus giet fuort. 
Oebele boebele bei,  
de bus rydt oer de wei. 
Oebele boebele bobbeltsje, 
 de bus rydt oer in hobbeltsje. 
Oebele boebele bil, 
 de bus stiet stil. 
Ut: Tûzenpoatsjes fan Geartsje Douma 
Oanmelding nije pjutten op www.kinderopvangfriesland.nl  
Groetnis fan de liedsters Nynke Schoorstra, Annette Koopmans en Grietje Hesseling 

 
Sportkooi geopend 
Na 2,5 jaar van overleggen met verschillende mensen en partijen, plannen maken en geld bij 
elkaar zien te krijgen, is het dan gelukt. De sportkooi staat er en inmiddels kunnen ook alle 
speeltoestellen weer gebruikt worden. Op Koningsdag werd er een 4x4 toernooitje 
georganiseerd en de winnaars gingen naar huis met een basketbal. 

Iedereen ontzettend bedankt voor het vertrouwen en de giften! 
Helaas belanden er ballen over schuttingen van bewoners aan de Herweystrjitte en dit 
betreuren wij. Achteraf gezien hadden we nog meer geld bij elkaar moeten zien te krijgen 
om een hoger hekwerk te kunnen financieren echter dit kunnen we niet meer terugdraaien.  
Zoals vantevoren al 
afgesproken, zullen er nog 
bomen en struiken geplant 
worden. Daarmee verwachten 
wij dat het probleem in de 
toekomst opgelost zal zijn. De 
bomen en struiken zijn alleen 
niet meteen hoog en we zijn 
daarom in gesprek over de 
financiering van een oplossing 
om de ballen tegen te houden. 
Wij hopen voor iedereen op een snelle oplossing. 
Hartelijke groet, 
Dorpsbelang  

http://www.kinderopvangfriesland.nl/


Samen TegenGas Harlingen 2 juni 
Zaterdag 2 juni was er een grote 
manifestatie in Harlingen met meerdere 
actie-en Belangengroepen, politieke 
partijen en betrokken en bezorgde 
bewoners! Schiermonnikoog, Terschelling, 
Woerden, Eesveen, Warfstermolen, De 
Groninger Bodem Beweging, Gasvrij 
Waddenzee, Pieter Douma (google zijn 
naam maar eens) hij is op weg naar Den 
Haag via Harlingen. Sandra Beckerman 2de 

Kamerlid SP. FNP, GL, PvdD, PvdA. Top en Twel, Nij Beets, 
Ternaard, Moddergat. Rinze Post van Winamer Belang. 
De Waddenvereniging, Milieudefensie, Friesland, Tranen 
uit Groningen, Drenthe, Overijssel, Utrecht, Noord-
Holland. Roel Sluiter burgemeester van Harlingen. 
Michiel Schrier gedeputeerde (SP). Ze waren er allemaal. 
Betrokken en solidair. Een manifestatie om samen een 

vuist te maken richting Den Haag en duidelijk te maken dat de grens is bereikt, soms al is 
overschreden! Mijnbouw is schadelijk en veroorzaakt ook schade aan gebouwen aan de 
natuur en in de hoofden van mensen. Schade die tot op heden meestal niet wordt erkend en 
niet wordt vergoed. Gestapelde schade, verzakkingen, waardevermindering van je woning, 
scheuren in het vertrouwen in de overheid. We pikken het niet langer! Niet van Vermillion, 
niet van Frisia en niet van de NAM en zeker niet van Wiebes. Specialist in het uitdelen van 
oud gebak en gebakken lucht. De Leeuwarder Courant, Het Friesch Dagblad, Omrop Fryslan, 
Dagblad van het Noorden, RTV Drenthe, Algemeen Dagblad. Ze hebben ons gehoord en onze 
boodschap verspreid. We hebben Frisia, de NAM en Vermillion alle drie een rode kaart 
gegeven. Blijf van onze Waddenzee af! Vergoed veroorzaakte schade. Ga samen, met het 
Waterschap naar Winaam en ruim je rommel op, repareer de huizen, herstel de Andreaskerk, 
help de boeren! Toon je sociale gezicht. Stop met het veroorzaken van nieuwe gaten in de 
ondergrond. Hoe durven aandeelhouders van mijnbouwbedrijven het geld belangrijker te 
vinden dan de toekomst van onze kinderen. Investeer in de toekomst van de kinderen van 
onze kinderen! De aanwezige 2de Kamerleden hebben ons beloofd de boodschap mee te 
nemen naar Den Haag. We hebben als betrokken mensen iets bijzonders in beweging gezet.... 
verzet…mienskip......zorg om de Toekomst!! 
Namens Laat Friesland Niet Zakken en namens de organisatie Samen Tegengas 
Allemaal bedankt en tot de 
volgende actie!!  
 
 
 
 
 



Ternaard overtuigend naar winst tegen GRC Groningen 

03-06-18 Voor VV-Ternaard begon afgelopen zaterdag de nacompetitie thuis tegen GRC 
Groningen. Ternaard had zich al vroeg in het seizoen verzekerd van nacompetitievoetbal door 
de eerste periode naar zich toe te trekken. Tegenstander GRC Groningen had dit ook gedaan en 
was ook nog de beste in de tweede periode. Beide clubs kwamen elkaar nog niet eerder tegen 
in competitie verband en waren dus onbekenden van elkaar. Het eerste kwartier was dan ook 
vooral aftasten. Ternaard had wel direct een klein overwicht maar tot echte grote kansen leidde 
dit niet. GRC Groningen had misschien wel de grootste kans toen er vanaf rechts een voorzet 
kwam, welke over Taeke Jan Keegstra ging en belande bij de linksvoor. Deze dacht de bal direct 
op de pantoffel in de verste hoek te schieten maar raakte tot tevredenheid van Ternaard de bal 
niet goed, zodat Ternaard kon uitverdedigen. Ternaard bleef toch wel de betere ploeg en kreeg 
ook kansjes. Zo was het Remko van der Kooi die een voorzet vanaf links zou in schieten, maar de 
bal stuiterde iets te hoog op waardoor hij niet lekker tegen de bal aan kon lopen. In de 34ste 
minuut was het dan toch raak. Gosse Reinder Kingma maakte zich aan de rechterkant breed en 
troefde zo zijn tegenstander af. Hij zocht vervolgens de achterlijn op en gaf een puntgave voorzet 
op de geheel vrijstaande Jacob van der Veen. Deze wist wel raad met de ruimte en schoot het 
leer in de verste hoek, 1-0. Een mooie opsteker zo richting de rust. Ternaard bleef voetballen en 
kreeg net voor rust een mooie beloning. Dat hier wel een buitenspel luchtje aan zat mocht wel 
duidelijk zijn. Maar ja, een scheidsrechter is nog 
niet direct een grensrechter en zo mocht 
Remko van der Kooi doorgaan en schoot 
beheerst de 2-0 tegen de touwen. Dit was ook 
de ruststand. Na de thee was het GRC 
Groningen die op jacht ging naar de 
aansluitingstreffer. Voor Ternaard was het even 
schakelen, omdat Taeke Jan Keegstra licht 
geblesseerd het veld moest verlaten en David 
de Vries voor hem de rechtsback positie 
overnam. Na enige plaagstootjes van GRC 
Groningen nam Ternaard toch weer het spel 
over en kwam door goed werk van Remko van 
der Kooi op 3-0. De keeper van GRC Groningen 
werd door Remko goed onder druk gezet na 
een terugspeelbal en ontfutselde de bal van de keeper. Hij gaf de bal daarna prima voor op mede 
spits Gosse Reinder Kingma die wel raad weet met dit soort ballen, 3-0. Wedstrijd gespeeld.  
Ternaard kon de wedstrijd hierna mooi uitspelen en wist de score nog verder op te voeren. In 
de 77ste minuut maakte de goed spelende Simon van der Weg er 4-0 van. Hij ging goed door 
over rechts en omspeelde een aantal tegenstanders en schoot de 4-0 zeer beheerst binnen. 
Trainer Kootstra wisselde hierna Remko van der Kooi en Jan Pieter Prins voor Hendrik Talsma en 
Arnold Kingma. In de 88ste minuut kwam Ternaard nogmaals tot scoren. Jacob van der Veen 
leverde een fantastische voorzet af op de goed inlopende Danny Post. Deze schoot de bal hard 
en goed in een keer binnen 5-0, en zo mocht Ternaard nogmaals juichen. Hierna kabbelde de 
wedstrijd naar het einde en scheidsrechter Pol blies na 93 minuten voetbal voor de laatste keer 
op zijn fluit deze middag. Volgende week volgt voor Ternaard de tweede ronde uit tegen MSC 
uit Meppel. De winnaar van deze wedstrijd mag zich opmaken voor een avontuur in de vierde 
klas.  



SVT opent jubileumweekend met volleybaltoernooi 
 
Donderdag werd er door de 
jubilerende Sport Vereniging 
Ternaard (SVT) een 
mixvolleybaltoernooi 
georganiseerd op het Groene 
Hart van Ternaard, in totaal 
deden er 16 teams mee aan het 
toernooi met als winnaar ’T 
Skoar. Deze buurtvereniging 
won de finale van ‘de Kneusjes’ 
met 19-25. Zij kregen de 
felbegeerde wisselbeker en 
levensmiddelenpakketten van 
Spar Herder. 
 
Bij aanvang heette voorzitter Gaston Waterval alle deelnemers welkom bij het 
mixvolleybaltoernooi, de 16 teams werden verdeeld over de vier velden en begonnen 
fanatieke te spelen, in de warme ondergaande zon. Na spannende voorrondes werden de 
eerste acht hoogstgeplaatste teams opgeroepen voor de 1/8 finale. Ook tijdens de 1/8 finales 
werden de punten opgeteld en mochten de hoogste vier door. Na een drink pauze, waarbij 
het gerstenat al rijkelijk vloeide, want bij een jubileumfeest hoort nu eenmaal een drankje’ 
aldus het publiek werd er begonnen aan de halve finales. De spanning en de rivaliteit namen 
zienderogen toe, bij een gelijk stand werd zelf nog verlengd o tot een ware winnaar van de 
partij te komen. En de verlening bood uitkomst, team de Kneusjes mocht het in de finale 
opnemen tegen ’T Skoar.  
 

De finale werd gespeeld met 25 uit en 
minimaal 2 punten verschil over 1 set. 
Het spelen van 1 set werd bepaald op 
de stand van de zon, deze was namelijk 
al aardig achter de horizon verdwenen. 
Beide teams waren goed aan elkaar 
gewaagd, wat tot resultaat had een 
gelijk op gaande stand tot op een 
gegeven moment ’T Skoar zomaar drie 
punten achter elkaar maakte en de 
stand op drie punten verschil zette, dit 
werd door team de Kneusjes niet meer 

recht gezet en zo verloren zij de finale met 19-25.  



Zij kregen in het dankwoord van de 
voorzitter alle lof, dit jeugdig team 
is een aanwinst voor de sport en 
dorp, na de uitreiking van de 
levensmiddelenpakketten door 
Metsje Zijlstra kregen zij een groot 
applaus.  
 
 
 

De eerste prijs werd vervolgens uitgereikt aan 
team ’t Skoar, zij kregen naast de pakketten 
de wisselbeker die zij de komende tijd mogen 
bewaren. 

  
 
 
 
 
 
 

Jubileumweekend 
Het mixvolleybaltoernooi was de start van het jubileumweekend, er volgden nog 
spellencircuit voor de volleybaljeugd en uitvoering door de gymnastiek, hier kwamen de 

ouders en pake’s en 
beppe’s kijken naar de 
verrichten van de 
kinderen.  
 
De kinderdisco van 
zaterdagmiddag trok 
veel kinderen naar 
dorpshuis Tunawerth 
hier vermaakte DJ PC 
de jonge jeugd. 
Zaterdagavond was er 

voor leden en oud legen nog een gezellige feestavond met muziek van Chris, hier werden 
oude ‘sportieve’ herinneringen opgehaald, gelachten en gedanst. Met de klanken ‘We Are 
the Champions’ werd het jubileumweekend van SVT  afgesloten, ‘Op naar de 50 jaar’ aldus 
de voorzitter.  

 



Ouderenzorg in Nagyajta, Roemenië 
 

De Federatie Doopsgezind-Gereformeerd Ameland heeft sinds 2010 een partnerschap met 
de Unitarische Gemeente in het dorp Nagyajta (Roemeens: Aita Mare). Dit dorpje ligt in 
Transsylvanië, ongeveer 50 km van Brasov en bijna 500 km ten oosten van de Hongaarse 
grens. Transsylvanië behoorde vroeger tot Hongarije en de bevolking is er voor het grootste 
deel Hongaars. Sinds 1 januari 2016 is dit partnerschap uitgebreid met de Doopsgezinde 
Gemeenten van Holwerd-Blija-Ternaard, Hallum en Stiens en heet nu “Klavertje vijf” ofwel in 
het Hongaars “Lóhere öt” Deze 5 gemeenten ondersteunen een diaconaal ouderenproject. 
Het ouderenproject helpt ongeveer 50-60 ouderen in Nagyajta, ongeacht kerkelijke 
achtergrond. En is gericht op de verbetering van de zorg voor zieken en bejaarden. Veel 
ouderen kunnen niet beschikken over primaire medische- en paramedische voorzieningen.  
Het project wordt gedragen en gefinancierd door de 5 genoemde kerken samen en is 
ondergebracht in het kerkelijk diaconale werk van de provincie Kovasna. 
Ouderenzorg staat in Roemenië in de kinderschoenen en werd vanouds door de eigen familie 
geregeld. Veel kinderen vertrekken van het platteland om elders werk te vinden of gaan naar 
het buitenland. Ouderen blijven zo onverzorgd achter. In Nagyajta zijn 2 thuiszorgwerkers 
actief, die de hulpbehoevende ouderen bijstaan. 
Tot nu toe is de materiaalopslag voor de thuiszorgwerkers en het kantoortje van de diaconie 
gevestigd in de vochtige kelder van het gemeentehuis van de burgerlijke gemeente Nagyajta. 
Er zijn plannen gemaakt om het diaconale centrum onder te brengen in het nog te bouwen 
medisch centrum van Nagyajta. Een monumentaal pand in vervallen staat, wat ooit als 
kazerne heeft dienstgedaan, zal voor dit doel worden verbouwd. 

De zorg in Roemenië is voor velen bijna onbetaalbaar. AOW-ers krijgen ongeveer 80 euro 
(350 Roemeense lei) per maand.  Hulpmiddelen zijn vaak duur of niet te verkrijgen.  
Tijdens ons recente bezoek (12 tot 15 mei jl.) bleek dat er in Nagyajta (Aita Mare) een grote 
behoefte is aan incontinentiemateriaal en absorberend verband. In mindere mate is er ook 
behoefte aan hoog-laag bedden. 
Daarom willen wij een beroep op u doen om ons te helpen. In Nederland mogen overtollige 
en dus ongebruikte zorgmaterialen niet opnieuw worden gebruikt, maar moeten veelal na 
inlevering worden vernietigd. Doodzonde natuurlijk, want de mensen in Roemenië kunnen 
hier prima mee worden geholpen. 



U KUNT HELPEN! 
 
Wij willen u daarom vragen om overtollig ongebruikt incontinentiemateriaal en absorberend 
verband beschikbaar te stellen. U kunt de overtollige spullen bij ons langsbrengen, maar 
natuurlijk willen wij ze ook bij u thuis komen ophalen. Wij zorgen er dan voor dat de spullen 
in Roemenië terecht komen.  
 
Voor vragen en verdere informatie mag u ons natuurlijk altijd benaderen.  
Bij voorbaat onze hartelijke dank! In Nagyajta zeggen ze dan in het Hongaars: Isten Aldjon 
(God zegene je) 
 
Jelke en Anneke van der Meer – van der Schaaf 
Gysbert Japiksstrjitte 6 
0519 - 571261 
 

Jeu de Boules 
De wintercompetitie is weer afgesloten op traditionele wijze. Deze keer heeft Pino weer voor 
een uitgebreide maaltijd gezorgd. Eenieder was weer zeer tevreden. Ook werden deze avond 
de prijzen uitgereikt aan de drie beste spelers uitgereikt. 
Op maandag 9 april was de eerste jeu de boules avond voor de start van de zomercompetitie 
op maandag 23 april. Men kon er weer even in komen na een lange winterstop. Op maandag 
16 april werd de jaar vergadering gehouden. Vooraf kon men even een balletje gooien. De 
vergadering werd door 16 leden bijgewoond.   
De eerste competitie avond was op maandag 23 april. Er waren die avond 23 leden aanwezig 
en er werd direct alweer fanatiek gespeeld.  We zijn nu alweer 7 avonden verder en de 
spelers doen niet voor elkaar onder en het onderlinge verschil is nog maar klein. 
Op Koningsdag werd er weer de Koningsdag partij gespeeld. Deze was voor zowel leden als 
niet leden. Er deden 24 boulers deel aan deze wedstrijd. Na drie rondes kon de eindstand 
van deze middag worden opgemaakt.  De eerste prijs werd gewonnen door Gerrit Rijpstra, 
de tweede prijs was voor Jannie Boonstra, terwijl Jelle-Jan Schoorstra de derde prijs won. De 
prijzen werden deze middag beschikbaar gesteld door Het Groene Hart van Ternaard. 
Op maandag 28 mei werd de eerste ledenpartij gehouden. Hiervoor hadden zich 20 leden 
opgegeven. Na drie rondes bleek dat er drie personen waren die alle wedstrijden hadden 
gewonnen. Het saldo moest uit maken wie er met de eerste, tweede of derde prijs ging 
strijken. Nadat als in de computer was gezet bleek dat Janke Bosgra met 19 pluspunten derde 
was geworden. Louis de Wit werd tweede met 21 pluspunten. De eerste prijs was voor Lucas 
van der Meulen met 26 pluspunten. Na afloop werd er nog even gezellig na gezeten in het 
ontmoetingscentrum. 
Op zaterdag 2 juni was er weer de jaarlijkse ontmoeting met Holwerd. De wedstrijd werd 
ditmaal in Holwerd gespeeld.  Met tien leden werd er naar Holwerd getogen.  Ook hier 
werden drie rondes gespeeld. Deze dag gingen de Holwerders met de eer strijken. Gerrit 
Hoekstra viel net buiten de prijzen, omdat hij iets minder pluspunten had dan de derde 
prijswinnaar.    
 



KAMPIOENEN! 
 
Ze zeggen wel eens dat voetbal geen sport is voor vrouwen, maar wij, vrouwen van vv 
Ternaard hebben dit tegendeel bewezen want zaterdag 12 mei zijn we kampioen 
geworden! 
 
Met 20 vrouwen is het voor de leiders Rienk en Klaas niet altijd makkelijk geweest, maar 
met 32 punten behaald in 12 wedstrijden mogen zij zeker trots zijn. De andere 4 punten 
moesten we laten liggen bij Oudwoude wat niet helemaal terecht was.  
 
Naast het behaalde kampioenschap zijn we ook tot de kwartfinale gekomen in de beker, 
wat ook een hele prestatie op zich is. Twee keer moest het na gelijk spel eindigen in 
penalty’s, de eerste keer gewonnen van BVC Vrouwen 2 en de tweede verloren van SDS-
vrouwen, hierdoor eindigde het voor ons helaas in de beker. 
 
Zaterdag 12 mei was het dan zover, onze kampioenswedstrijd. Vroeg in de ochtend om 9 
uur vetrokken we naar BCV Burgum vrouwen 3. Burgum deed er alles aan om van ons te 
winnen en hadden daarom ook een sterk team op het veld staan. Omdat we het vrouwen 2 
van BVC uit hadden geschakeld in de beker waren de vrouwen van BVC Burgum nog meer 
gebrand om van ons te winnen. De zenuwen speelden bij ons ook grotendeels mee en 
hierdoor was het een lastige wedstrijd. Gelukkig floot de scheids af met de eindstand 1 - 2 
voor vv Ternaard. De ontlading was groot en de champagne vloog ons op de oren. Hierna 
volgde een geslaagd feest met z'n allen in de voetbalkantine, met nog een rondje door 
Ternaard op de platte kar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Via deze weg willen de vrouwen van V.V. Ternaard trainer Rienk en leider Klaas nogmaals 
bedanken voor hun inzet. We mogen terugkijken op een mooi seizoen, en op naar de derde 
klasse! 
 

Vrouwen V.V. Ternaard 

 



Brassband Euphonia wint Gouden Spiker Festival! 
Op zaterdag 21 april werd in Ureterp het Gouden Spiker Festival gehouden. Met 7 
deelnemers was de vierde divisie, waarin brassband Euphonia Ternaard uitkomt, goed bezet. 
Vanwege ziekte van de eigen dirigent Paulus de Jong, was het Chris van der Veen uit Ternaard 
die de band dirigeerde tijdens het festival. Onder zijn leiding werd er op het podium heerlijk 
muziek gemaakt in o.a. de mars The Cossack en het prachtige koraal Hymn for Diana. De 
beide juryleden uit Engeland waren zeer onder de indruk en beloonden het totaalprogramma 
van Euphonia daarom met de eerste prijs; De Gouden Spiker Bokaal! Daarnaast won alt-
soliste Wiebrig Reitsma de tweede prijs voor haar uitvoering van het gedragen Demelza en 
kreeg de band de prijs voor de beste uitvoering van het verplichte werk: Saint Lambert. Al 
met al was het dus een zeer succesvol festival voor Euphonia. Een prestatie waar wij zeer 
trots op zijn. 
 
 
 
 
 
 
 

 
SimmerBrass op zaterdag 30 juni 
Op zaterdag 30 juni organiseert Brassband Euphonia een uniek openluchtconcert op het 
parkeerterrein bij het voetbalveld. Met een knipoog naar het festival ‘Grutsk’ dat deze zelfde 
dag in onze culturele hoofdstad Leeuwarden wordt georganiseerd, wil Euphonia laten zien 
dat ze Grutsk zijn op hun eigen dorp en de inwoners van Ternaard trakteren op een muzikaal 
feestje. Op het programma staat een mix van lekker in het gehoor liggende muziek. 
Daarnaast hebben we 2 lokale gasten uitgenodigd; Yvonne Veenstra (zang) en Yme Dijkstra 
(gitaar). Samen zullen zij enkele nummers ten gehore brengen en Yvonne zal ook een paar 
nummers met Euphonia uitvoeren. Verder schuiven deze avond onze leerlingen aan. In een 
drietal nummers zullen zij de brassband versterken. En als klap op de vuurpijl zullen de 
leerlingen die mee hebben gedaan aan het schoolproject laten horen wat zij in 6 weken 
hebben geleerd! 
SimmerBrass belooft een prachtig muzikaal spektakel te worden en dat allemaal gratis en 
lekker in de buitenlucht. Er zijn enige stoelen aanwezig, maar wilt u zeker zijn van een 
zitplaats, dan kunt u het beste uw eigen stoel meenemen. Het concert begint om 20.00 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ondernemer aan het woord…. 
 
Ik zal mij even voorstellen: 
Mijn naam is Gesiena Sipma en ben bijna 20 jaar werkzaam als schoonheidsspecialiste.  
Ik heb bij verschillende mooie schoonheidssalons gewerkt en daar veel kennis en ervaring 
opgedaan. Mijn wens was altijd om een eigen salon te beginnen…. Twee jaar geleden zijn wij 
verhuisd naar de Albertus Nautastrjitte, in een woning waar een ruimte was om dit te 
realiseren. Na toch nog een tijdje erover te dromen, heb ik in maart de stap gezet. 
 
Na jaren op verschillende plekken te hebben gewerkt, heb ik veel methodes mogen ervaren. 
Mede hierdoor heb ik mijn eigen werkwijze kunnen creëren. Of het nu om een 
harsbehandeling gaat of een uitgebreide gezichtsbehandeling, de klant verdient alleen het 
beste. De behandelingen zullen altijd in rust, ontspanning en met volle aandacht worden 
uitgevoerd. 
Mijn interesse gaat uit naar 100% natuurlijke huidverzorging. Je hebt maar één lichaam en 
het is belangrijk om deze op de beste manier te verzorgen. In de salon gebruik ik de 
producten van Bio2You. Deze producten zijn vrij van alcohol, bevatten geen parabenen en 
zijn dierproefvrij. Ook de make-up van BoHo, is natuurlijk en hypoallergeen. 
 
U bent welkom voor een heerlijke gezichtsbehandeling en ook voor epileren, harsen, het 
verven van wimpers en wenkbrauwen kunt u bij 
schoonheidssalon Gesiena terecht. Zoekt u een 
huidverzorgingsproduct of make-up, dan bent 
u van harte welkom voor advies! 
Bent u nieuwsgierig geworden, dan 
verwelkom ik u graag in mijn salon op de 
Albertus Nautastrjitte 6 in Ternaard. Ook is 
het mogelijk dat ik bij u langskom, om de 
behandeling uit te voeren.  
De openingstijden zijn woensdag en 
donderdag van 9:00 uur tot 17:30 uur. In 
overleg zijn eventueel ander dagen ook 
mogelijk. 
Hartelijke groeten van  
Gesiena Sipma-Zijlstra 
Albertus Nautastrjitte 6 
9145 TC Ternaard 
Telefoonnummer 06-48271344 
Kijk voor meer info op Facebook & 
Instagram van Schoonheidssalon 
Gesiena 

 
 



 
 



Buurtvereniging Oane Râne      
 
Zaterdag 31 maart hebben we een gezellige middag op onze 
buurt gehad, de kinderen mochten eerst peaske pykje sykje. 
Nadat alle pykjes waren gevonden kregen de kinderen een 
heerlijke chocoladepaashaas.  
 
Daarna was het aan de oudere jeugd om te aaigoaien! Wat een hilarische middag hebben 
we gehad. Na een spannende wedstrijd waren Johan Dijkstra en Pieter Joost Bos de 
winnaars, ook voor de winnaars was er een heerlijke paashaas, en natuurlijk eeuwige roem!  

         
                                          
 
 
 
 
 
Op zaterdag 2 juni hebben we een viswedstrijd georganiseerd voor de jongste buurtgenoten. 
Er waren 14 deelnemers en er is veel vis gevangen. De winnares was Fenna Schoorstra met 
5 vissen.  

                     



* Privénummer 

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

Naam Contactpersoon telefoonnumm
er 

e-mailadres 

Basisschool ‘It Harspit’ Marianne Sollie 571472 / 
(0511) 465483* 

harspit@arlanta.nl 
 

BenThuis Ternaard Willem van der Bent 06 14564827 benthuisternaard@gmail.com 

Biljartvereniging Harm Brander 571489   

chill@tuna chill@tuna 
activiteitenteam 

 chilltunaa@gmail.com 
Facebook Chill at Tuna Ternaard 

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 Jan de Graaf 571219 voorzitter@ternaard.nu  

Dorpsbibliotheek  Anneke de Vries 571733 annekedevries07@hotmail.com 

Dorpshuis Tunawerth, 
beheerder 

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  

Gem.wurk Dongeradeel  Meldpunt  14 0519 gemeentewurk@dongeradeel.nl 

Groene Hart, Stichting ‘t Oane Talsma 346460 secretaris@hetgroene-hart.nl 

Gymnastiekvereniging SVT  Gaston Waterval 571237 gastonwaterval@gmail.com 

IJsclub ‘Nooitgedacht’ Goasse Venema 06-27210437 goassevenema@hotmail.com 

Jeu-de-boulesver. ‘De 
Ketsers’ 

Lucas van der Meulen 571505 Meulen52@gmail.com 

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

Koersbalvereniging Ulbe Boonstra 571415  

Ondernemersver.Ternaard  Babs Alberts 571075 massagepraktijkbabs@gmail.com  

Peuterspeelzaal ‘It 
Boartersplak’ 

Nynke Schoorstra 571202 w.schoorstra@home.nl  

Plattelandsvrouwenbond 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  

Ver voor Volksvermaken Hendrikus Hoekstra  C. Lambertusstrjitte 20 

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

Voetbalver 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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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 Aaltsje Hoekstra Rd.hoekstra@knid.nl 06-52274796 

Halbertsmastrjitte+  
van Aylvastrjitte 

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

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