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Jubilea  
Wij besteden graag aandacht aan een 50-, 60- of 65-jarig jubileum. Viert u, of 
iemand binnen uw familie op kennissenkring binnenkort een jubileum geeft u 
dit dan door aan Ellen Tabak via leden@ternaard.nu/221207. 
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VAN DE REDACTIE 

Beste lezers en adverteerders van Thunawurd, 
Gezien de reacties die het bestuur dorpsbelangen en de redactie van de 
Thunawurd heeft mogen ontvangen blijkt dat het aanpassen van de 
dorpskrant naar A5 en in kleur een positieve wijziging is geweest. Ook een 
groot deel van de adverteerders heeft zijn/haar advertentie aangepast en 
in een vernieuwde versie aangeleverd. Het blijkt dat de dorpskrant toch 
veel wordt gelezen dus mocht je iets willen delen met je dorpsgenoten en 
buurdorpsgenoten mail dan je input naar redactie@ternaard.nu. Veel 
lees en kijkplezier gewenst. Gr. Wietske en Alicia 
 

VAN DE VOORZITTER  

Je kon er de afgelopen week niet omheen in (onze) vakbladen en kranten: 
de landbouwvisie van Minister Schouten. Waar moet de landbouw over 10 
jaar staan? Kringlooplandbouw wordt het genoemd. Wat houdt dit in? 
Meer producten van eigen land gebruiken, dus een verdere samenwerking 
tussen veehouder en akkerbouwer. De (vaste) mest naar de akkerbouwer 
en de afvalproducten van de akkerbouwer naar de veehouders, zodat de 
koeien dit op kunnen eten. Minder kunstmest gebruiken 
(kunstmestfabrieken zijn grootverbruikers van aardgas). Het is ook van de 
zotte dat we mest moeten afvoeren en kunstmest moeten aanvoeren. 
Minder producten uit andere landen importeren, dus minder CO² uitstoot. 
Niet steeds groter en meer, maar kwalitatief beter. Allemaal hele goede 
voorstellen, maar Nederland exporteert nog steeds 75% van z’n producten. 
Dit is wel goed voor de economie. We zullen meer voor ons voedsel 
moeten betalen, maar is dat erg? We geven nu maar 30% van ons loon uit 
aan voedsel, dit was 40 jaar geleden nog 70%. We zullen zien of dit gaat 
gebeuren, de inzet van de minister is prima. 
 
Groeten, 
Jan de Graaf 



VAN HET SECRETARIAAT 

Spiker: Zeer geslaagde bijeenkomst over zorglandschap Ternaard en 
omstreken. Op woensdag 4 juli jl. werd er in dorpshuis Tunawerth een 
bijeenkomst georganiseerd voor Ternaard en de omliggende dorpen. Doel 
van deze avond was om met inwoners van gedachten te wisselen over de 
toekomstige ouderenzorg in en rondom Ternaard. De bijeenkomst werd 
bezocht door 52 personen uit het dorp en omliggende dorpen. Nu 
verzorgingshuis Spiker eind 2018 gaat sluiten is het nodig om te komen tot 
een nieuwe vorm van ouderenzorg die voldoet aan de vraag en de wensen 
van deze tijd. Om een en ander verder in kaart te brengen en uiteindelijk 
te komen tot een conceptvoorstel, is bureau PAU uit Groningen ingehuurd 
door betrokken partijen. Dit zijn KwadrantGroep, De Friesland 
Zorgverzekeraar, wooncorporatie Thus Wonen, Gemeente Dongeradeel en 
de Wurkgroep Âldereinsoarch Ternaard. Het project wordt geleid door dhr. 
Jan Kleine van bureau PAU. Samen met een team van deskundigen zal hij 
conceptplannen maken die ook praktisch uitvoerbaar zijn. Naast de 
projectgroep is er ook nog een stuurgroep. In beide groepen zitten 
vertegenwoordigers uit alle betrokken partijen. Na een inleiding en 
presentatie over mogelijke woonvormen en oplossingen die elders al zijn 
gerealiseerd, werden de aanwezigen in vijf groepen van ongeveer tien 
personen ingedeeld. Per tafel werden de woon- en zorgwensen, suggesties 
en ideeën voor zorglandschap Ternaard en de kwaliteiten van het dorp 
besproken. Alles werd nauwkeurig genoteerd en na de sessie aan een 
eerste analyse onderworpen. Opvallend is wel dat de voorkeur uitgaat naar 
het realiseren van voorzieningen op de huidige locatie van Spiker. De 
verzamelde meningen/wensen/ideeën op deze avond worden 
meegewogen in het vervolgtraject van de projectgroep. Uiterlijk eind 
oktober worden de conceptplannen gepresenteerd. Tussentijdse 
vorderingen zullen waar mogelijk via diverse media met het dorp worden 
gedeeld. Deze avond werd over het algemeen door de aanwezigen als zeer 
constructief en positief ervaren. Zie Ternaard.nu voor de 
link naar de Presentatie Dorpsbijeenkomst Ternaard 4 juli 2018 
 
 



Van het secretariaat.. 
Intussen zijn er diverse bijeenkomsten geweest van project- en stuurgroep. 
Door de vakantieperiode is het tijdspad iets verruimd, in november zullen 
de conceptplannen worden gepresenteerd.  
Omgevingsproces Ternaard: Er is nog geen duidelijkheid over hoe het nu 
met het omgevingsproces gaat aflopen, ondanks eerdere afspraken dat er 
zo snel mogelijk duidelijkheid wordt geschapen, echter de brief van 
minister Wiebes over de kleine aardgasvelden riep zoveel vragen op, dat 
Wetterskip, Provinsje en gemeente een brief naar de Tweede Kamer gaan 
schrijven om opheldering. De hoop wordt uitgesproken dat er dit jaar nog 
duidelijkheid komt over het omgevingsproces……. 
Sportkooi: Van de sportkooi wordt intussen goed gebruik gemaakt, helaas 
kwamen er in het begin nogal wat ballen bij de buren in de tuin. Om dit 
zoveel mogelijk te voorkomen is er een ballen vangnet geplaatst.  
Ondanks dit puntje van zorg is de sportkooi een mooie aanwinst voor het 
dorp en wordt er op een goede manier gebruik van gemaakt. Dank ook aan 
de vrijwilligers die meegeholpen hebben bij het plaatsen van het vangnet. 
N358: Zoals u hebt kunnen lezen, worden de kruisingen aangepakt tussen 
Ternaard en Metslawier. De snelheid op de kruispunten wordt terug-
gebracht naar 60 km per uur en voor fietsers en voetgangers komt er een 
aparte oversteekplaats. Ook de t-splitsingen worden aangepast. Op de 
kruisingen heeft straks het verkeer van rechts voorrang. Met de 
werkzaamheden wordt medio september begonnen. 
Diverse zaken: Zo nu en dan komt het toch weer terecht bij dorpsbelang, 
hondenpoep. Ondanks dat er door hondenbezitters de poep in de daarvoor 
bestemde bakken wordt gedeponeerd, komt het jammer genoeg ook nog 
regelmatig voor dat kinderen met besmeurde schoenen thuiskomen, 
omdat er bij speeltoestellen of stukken groen gebruikt is als uitlaat plek 
voor de hond. Is toch niet zo moeilijk om dit te voorkomen? 
 
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. 
 



VAN HET DORPSHUIS 

We begonnen als vanouds met maat-biljarten op 6 januari en op 27 januari 
kon men weer sjoelen. In februari was er bingo en kids-bingo. 
Dan in maart de pub quiz (als vervanger voor het slimste dorp) Diverse 
teams streden voor de overwinning en moesten vragen beantwoorden 
over muziek, geografie, algemene kennis etc. In april was er een 
inloopavond van Jemako en een kinderkleding/ speelgoedbeurs. 
Eind april was der de 2e editie van "Koningsnacht" met een optreden van 
Jan Nota troubadour. In mei hadden we dan de eerste vrij-mi-bo 
(vrijdagmiddagborrel) onder het genot van een hapje en drankje even 
bijpraten. Bedoeling is om dit iedere 1e vrijdag van de maand te laten 
plaatsvinden. 2 juni was er de elf dorpshuizen fietstocht. Op 21 juli was er 
weer de wielerronde van Ternaard, met na afloop muziek van dj pieter 
Hiemstra (decibel) en was het tot in de vroege uurtjes gezellig. Eind 
augustus was er nog de ‘wyldetulpentocht’.  

Op het programma staan nog: 
 
21 september   - greppeltocht 
6 oktober   - slimste dorp van Friesland 
15 t/m 17 november - kan iedereen weer de vogeltjes bewonderen van  
    volière vereniging Zang en Kleur uit Dokkum. 
december   - biljarttoernooi  

 

VAN HET GROENE HART 

- 13 oktober livemuziek. 

 



VAN DE DORPSBIBLIOTHEEK 

Onder de Italiaanse zon - Santa Montefiore: Een verhaal over verloren liefde en nieuwe 
kansen tegen de achtergrond van het prachtige Toscane. Een Italiaanse kookcursus in een 
Toscaans palazzo heeft verstrekkende gevolgen. Als de achtenzestigjarige weduwe Gracie 
een advertentie voor een kookcursus in een Toscaans castello ziet, boekt ze de reis zonder 
aarzelen. Iedereen in het gehucht in Devon waar ze woont is stomverbaasd: Gracie is al 
veertig jaar haar dorp amper uit geweest. Vooral haar dochter Carina kan haar oren 
nauwelijks geloven. Om een oogje in het zeil te houden besluit ze mee te gaan, en ze 
neemt haar eigen zeventienjarige dochter ook mee.  
Amos Decker 4, Doodskleur – David Baldacci, een Amos Decker-thriller: Wanneer FBI-
agent Amos Decker en journaliste Alex Jamison op bezoek gaan bij Jamisons zus in 
Baronville, een stadje in Pennsylvania dat betere tijden heeft gekend, raken ze op de 
eerste dag al betrokken bij een moordonderzoek. Die avond ziet Decker in het raam van 
een verderop gelegen huis een flikkerend licht, gevolgd door vlammen. Nieuwsgierig 
geworden gaat hij op onderzoek uit, maar wat hij ontdekt is veel meer dan een 
beginnende brand.... Zomaar weer een greep uit een aantal (nieuwe) boeken in de 
Dorpsbibliotheek: 

 

Openingstijden: elke donderdagavond 18.45 tot 19.45 uur en elke 
vrijdagmiddag van 15.45 tot 16.45 uur 

Blum, J. Het familieportret 08-'18 
Groen, H. Pogingen iets van het leven te maken 08-'18 
Groot, T. Vlam van verzet 08-'18 
Noort. S Stromboli 08-'18 
Rijn, E. van  Mijn ontvoering 08-'18 
Sundstol Minnesota trilogie deel 2 de doden 08-'18 
Sundstol Minnesota trilogie deel 3, de raven 08-'18 
Ven – Rijken, R. van der Lieve vrede 07-'18 
Rozendal A.M. De fluchtste blanke 05-'18 
Beeck, G. op de Sa it lân derhinne leit 05-'18 
Schoorstra, W.  De nacht fan Mare 05-'18 



VEEL STRIJD TIJDENS OMLOOP VAN TERNAARD 

Junior renner Steyn Lamberink uit Bergentheim is zaterdagmiddag winnaar 
geworden van de eerste 'De Omloop van Ternaard' voor junioren en 
nieuwelingen. Amateur renner Bas Bosma uit Meppel werd zaterdagavond 
winnaar bij de amateurs en sportklasse. 

 
Stralend weer: Met een felle zon aan de hemel werden om 16.00 uur de 44 
renner weggeschoten voor een strijd over 22 ronden van 2,5 kilometer. 
Overbuurman van de start/finishlijn Jan Waaksma kreeg de eer om de 
junioren en nieuwelingen weg te schieten en wenste de wielrenners een 
sportieve wedstrijd toe. Het parcours voerde door het centrum van 
Ternaard over de Wjuk en langs de oude zeedijk, de Kooiwei. 
Kopgroep: Junior renner Steyn Lamberink uit Bergentheim werd 
zaterdagmiddag winnaar bij de junioren.  Hij versloeg solo Jan Spenkelink 
op de meet. Dit nadat er een kopgroep ontstond 10 ronden voor het eind, 
de kopgroep bleef het peloton ruim 50 seconden voor. In de laatste twee 
ronden kwamen de ontsnappingen waarbij Steyn Lamberink aan het 
langste eind trok. Als derde kwam Mike Vliek over de streep. De omloop 
werd tevens verreden door nieuwelingen hierbij finishte Mike Schuch als 
eerste, ook hij ging solo over de streep. Hij liet Lars Stienstra ver achter zich 
die tweede werd Johan Veenstra werd derde bij de nieuwelingen. De 
eerste drie van de junioren en nieuwelingen werden op de finishlijn 



gefeliciteerd door ronde miss Jannet Meijer. Deze omloop werd voor het 
eerst verreden voor de junioren en nieuwelingen in totaal kwamen 44 
wielrenners aan de start voor de omloop door dorp en langs de zeedijk, 
met een straffe noordoostenwind was het voor menig wielrenner afzien en 
stapten enkele eerder uit de koers.  
Amateur en sportklasse: Deze 5de Editie van ‘De omloop van Ternaard’ 
werd onder ideale omstandigheden verreden en telde een deelnemersveld 
van dik 70 wielrenners bij de amateurs ook zij koersten door het dorp en 
langs de zeedijk, door de straffe noordoostenwind werden er 
achtervolgende groepen gevormd en met enige pech werd een groep op 
een ronde gereden. Knallende finale: Amateur renner Bas Bosma uit 
Meppel werd zaterdagavond winnaar van ‘De Omloop van Ternaard' voor 
amateurs en 
sportklasse. Hij 
versloeg in een 
massa sprint van de 
kopgroep Cor Visser 
uit Munein op de 
meet. Als derde 
kwam Arjen Bos uit 
Bolsward over de 
streep. De finale 
werd gestart met 
een kopgroep van 13 
deelnemers. Na de scherpe bochten in het dorp werd er via de oude 
zeekering met het wuivende riet in de sloot koers gezet naar de finish. Het 
tempo werd aardig opgeschroefd op het lange rechte eind richting finish 
en met enkele centimeters voorspong werd het Bas Bosma die de fiets als 
eerste over de meet bracht. Gevolgd door Cor Visser en Arjen Bos zij 
ontvingen de kussen en bloemen van ronde miss Jannet Meijer.   
Dit jaar stond er geen dames wedstrijd gepland voor Ternaard, zij hadden 
elders een wedstrijd. Als het aan Hendrik Talsma van de organisatie ligt 
gebeurd dat volgend jaar wel weer. 'Vorig jaar was mooi, helaas konden de 
vrouwen dit jaar niet, daarentegen hebben wij een mooie koers van de 
junioren gezien’, ‘misschien kan de dameskoers er wel bij gepland worden, 
de weg is toch afgesloten. Aldus Hendrik Talsma. 



 

Na 66 jaar valt het doek definitief! 
Tot het laatst toe heeft het bestuur van de Christelijke 
Plattelandsvrouwen Bond, afdeling Ternaard en Hantum, 
geprobeerd de vereniging in stand te houden, maar het is niet 
gelukt. En dat is jammer, want er waren ongeveer evenveel 
leden als bij de oprichting op 10 maart 1952! 
Al een aantal jaren probeerde het bestuur vervanging te vinden voor diverse 
bestuursfuncties, maar niemand voelde zich geroepen en omdat drie van de vier 
bestuursleden al meerdere jaren hadden bijgetekend, kwam toch het moment 
dat men niet meer de motivatie kon opbrengen om nog weer een of meerdere 
jaren door te gaan. Dat opvolgen in het bestuur heeft ook, zonder meer, met 
‘vergrijzing’ te maken. Veel leden hadden nl. in het verleden al eens een 
bestuursfunctie vervuld, dus wilde men zich niet nog weer een aantal jaren 
binden aan zo’n functie.  

Toen de afdeling werd 
opgericht, werden veel 
vrouwen (jong en oud) lid, 
want het was een gezellig 
uitje met sprekers van 
diverse pluimage en het 
had allemaal(?) te maken  

Å  CPB 25 jaar 

met het platteland. Daar 
kwam nog bij dat de plaats 
van de vrouw in het gezin 
was en de meeste vrouwen 
overdag geen baan buiten 
eigen huis hadden. Dat is 
nu heel anders. Meer 
vrouwen hebben een baan 
en ook nog een gezin 
waarvoor gezorgd moet 
worden. En dan zijn ze vaak 
ook nog lid van een 
sportvereniging of doen ’s 
avonds aan fitness en 
willen ook nog vrije tijd 



 

voor zichzelf overhouden. Met een bestuursfunctie blijft er minder vrije tijd over 
en dan brengt men die liever thuis door met de familie en vaak voor de TV of PC. 

Op 10 maart 1952 is het dan zover: de Christelijke Plattelands Vrouwen en 
Meisjes Bond van de Afdeling Westdongeradeel wordt opgericht en gaat van 
start met 35 leden. De leiding is deze eerste avond in handen van mevrouw 
Meinsma van Nes. Het onderwerp van deze avond wordt ingeleid door mevr. 
Kramer-Bruggenkamp, de bondspresidente. Het gaat over: “Wat meitsje wy fan 
ús libben?’ Het blijkt dat de taak van de vrouw nogal verschilt met die van deze 
tijd: de vrouw was toen in eerste instantie huisvrouw en vaak moeder.  

Hetzelfde jaar komt dokter Elzinga langs en houdt een pleidooi voor een 
Christelijk Ziekenhuis in eigen omgeving, En zoals bekend, is, mede dankzij hem, 
ziekenhuis “De Sionsberg’ tot stand gekomen. Een verscheidenheid aan 
onderwerpen passeert in de loop der jaren nog de revue.  

Ook wordt ieder jaar het kerstfeest gevierd en zijn er diverse uitstapjes naar o.a. 
de Libelle Modeshow, het P.E.B. in Leeuwarden, de Politieacademie in Drachten, 
te veel om op te noemen.  

De ‘Biningsdei’ in Drachten is ook altijd een prima uitstapje geweest, vooral het 
etentje na afloop werd erg gewaardeerd.  

It motto fan de lêste Biningsdei (2018): Wat wie, hat west! 

De eerste avond van het nieuwe seizoen begon steevast met een ontspannen 
bijeenkomst, afwisselend georganiseerd door een afdeling uit het noorden van 
de provincie. 

De maandelijkse bijeenkomsten worden in het begin niet alleen in het 
Hervormde Gebouw in Ternaard gehouden, maar ook wel in andere dorpen van 
de gemeente. Meestal worden de notulen in het Nederlands geschreven, maar 
als mefr. S. Dotinga-Deelstra secretaresse is geworden, verschijnen deze in het 
‘Frysk’.  (Hoe kin it ek oars mei in Frysksinnich man as master Dotinga.) 

Zo wordt er ook steeds aandacht geschonken aan jubilea en dat gaat door tot 
het 60-jarig bestaan. Maar dan reeds vormen zich donkere wolken boven het 
voortbestaan. De afdeling Westdongeradeel is inmiddels al lang geslonken tot 
de afdeling Ternaard-Hantum, hoewel het aantal leden slechts aan (meestal) 
kleine schommelingen onderhevig is. De bijeenkomsten worden zoveel mogelijk 
om beurten gehouden in Ternaard en Hantum.  

Er is ook altijd aandacht geweest voor bijzondere gebeurtenissen bij de leden 
thuis: geboorte, ziekte, jubilea en overlijden. Geboorten kwamen bij de leden 
zelf de laatste jaren niet meer voor vanwege de hoge leeftijd van de dames en 
er geen nieuwe, jonge aanwas meer kwam. De meesten werden groot- of 
overgrootmoeder. 



 

Elke avond werd steevast met het lezen uit de bijbel, het zingen van een psalm 
of gezang en gebed begonnen. Vaak werd er een mooi gedicht voorgelezen als 
afsluiting. De laatste twee jaren van haar bestaan, verzorgden groepjes leden de 
bijeenkomsten. Ze zochten dan zelf een spreker met heel uiteenlopende 
onderwerpen: van modeshow tot reizen, van schilderen tot beeldhouwen. Het 
bestuur hoefde zo’n avond niets of weinig te doen. De avonden vielen zeker in 
de smaak en op deze manier had men nog wel heel lang door willen gaan, maar 
als vereniging heb je een bestuur nodig.  

(foto van het 60-jarig bestaan van de afd. Ternaard-Hantum. Op de voorste rij zitten leden die 
in 2018 meer dan 60 jaar lid waren!) 

  

Uiteindelijk heeft het bestuur aangegeven toch echt te willen stoppen, net zoals 
het hoofdbestuur van de CPB van de provincie Fryslân, want ook daar heeft men 
geen opvolging kunnen vinden. Verschillende afdelingen gaan nog gewoon door, 
maar voor de afdeling Ternaard-Hantum is het doek gevallen, na een 
toepasselijke voorstelling van ‘Klún en Knoffelhakke’ uit Hantum, waarbij onder 
andere inspiratie werd geput uit het lange bestaan van de afdeling. 

Dat is Libje! 

Wy litte de jierren troch ús fingers glydzje                                                                                                   
As in strieltsje droech, glinsterjend sân,                                                               

opfongen yn ús oare hân.                                                                                                                  
En wat wy sjogge, binne heapkes bliidskip, fertriet en besef.                                            

Dat is pas libje, ljocht en skaad ferbine. 

        (út it programmaboekje 2000-2001 ôfd. Ternaard-Hantum) 



COLLECTANTEN AL RUIM 45 JAAR OP STAP VOOR 
HET WILHELMINA FONDS 

Het was maandagmorgen een beetje feest aan de Albertus Nautastrjitte in 
Ternaard. Drie collectanten van de Nederlandse Kankerbestrijding 
(Koningin Wilhelmina Fonds), werden in het zonnetje gezet omdat zij al 
meer dan 45 jaar ‘lopen’ voor het KWF. Coördinator Ellen Tabak 
overhandigde namens het KWF aan Wimmie Dijkstra, Alie van der Kooi en 
Jannie Boonstra een dankbetuiging.   
Deze ging vergezeld van een zilverkleurige mini-collectebus en een grote 

bos bloemen. Alie 
van der Kooi is niet 
alleen collectant, 
maar verzorgd 
samen met Ellen 
Tabak ook de 
coördinatie van de 
collectes. 
Het KWF speelt nu al 
jarenlang een niet 
meer weg te denken 
rol in de bestrijding 

van kanker in Nederland. De sterfte al gevolg van kanker daalt geleidelijk. 
Er wordt steeds meer aandacht gevraagd voor preventieve maatregelen. 
Zo wordt er nadrukkelijk gewezen op de nadelen van roken en alcohol, en 
de voordelen van regelmatig bewegen en goede voeding. KWF is mede-
initiatiefnemer van Oncode Instituut. Oncode Institute brengt de top uit 
het Nederlands kankeronderzoek samen om versneld de code van kanker 
te kraken. Het baanbrekende, virtuele instituut verbindt fundamentele 
doorbraken met klinische uitdagingen. Dit mondt sneller en vaker uit in 
nieuwe, betere en betaalbare methoden om kanker op te sporen en te 
behandelen. Deze strategie sluit naadloos aan bij de vastberadenheid van 
KWF Kankerbestrijding om kanker zo snel mogelijk te verslaan.  
De collecte heeft dit jaar in Ternaard € 1174,08 opgebracht. 



VAN ‘OANE RÂNE’ – BEZOEK AAN DE EINEKOAI 

14 juli was het weer een gezellig samenzijn op de Coert 
Lambertusstraat. ‘s Middags hebben de buurtgenoten een 
bezoek gebracht aan de ‘einekoai’ en aansluitend werd er 
gebarbequed in de straat. 
Het bezoek aan de einekooi, welke al meer dan 350 jaar oud is, 
startte met een gezellige fietstocht. Circa 15 volwassenen en 10 
kinderen verzamelden bij 
de speeltuin op de Coert 
Lambertusstraat. 
Aangekomen bij de 
Einekooi kregen ze een 
prachtige rondleiding van 
Dhr. ten Klooster. Hij is al 
jarenlang kooiker in 
Ternaard en verzorgt 
boeiende rondleidingen. 
We hebben genoten van 
prachtige verhalen. In 
Friesland zijn jammer 
genoeg nog maar weinig kooikers, maar gelukkig heeft Ternaard 
er nog één met veel ervaring. Het is een aanrader om de 
einekooi eens te bezoeken. Na de excursie weer terug naar de 
Coert; klaarzetten voor bbq. Samen met veel buurtgenoten 
hebben we genoten van heerlijk eten en een lekkere borrel. De 
kinderen (en enkele volwassenen) hebben prachtig gespeeld in 
het springkussen en er is veel gelachen. Voor herhaling vatbaar! 
 



 

Foto’s Kuorbalklup DOS                                
(Door Oefening Sterk) 

 

 

Eefkes in feroaring foar de troufoto yn it ferhaal ‘Sportyf 
Ternaard’. 

It breidspear op dizze foto is Jan en Jikke Talsma en net               
Doeke en Pytsje Hartmans 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op dizze foto steane Doeke en Pytsje 
Hartmans 

 

 

 

Dit is in foto fan it earste team út de jierren ‘60  

Achteroan: Ytsje Streekstra, Mame Braaksma, Harm 
Wiersma, Jitze de Beer, Lieuwe Gulmans en Gosse 
Terpstra 

Yn’e midden: Jikke (-Braaksma) de Graaf, Jantsje 
Sinnema, Anne de Graaf, Ytsje (Meinema-) 
Machiela,  

Foaroan: Pytsje(Waaksma-) van der Meer, Tsjikke 
(Bosch-) van der Kooi 

 



VAN DE SPIKER 

 

Na 53 jaar sluit ‘Spiker’ eind 2018 de deuren. Dit willen wij niet 
ongemerkt voorbij laten gaan.  

Daarbij organiseren wij op Vrijdag 16 November voor 
vrijwilligers, dorpsgenoten en een ieder die belangstelling 
heeft een afscheid van ‘Spiker’. 

U bent hierbij van harte uitgenodigd vanaf 15.30 tot 17.30 uur. 
We willen deze periode afsluiten met koffie, foto’s en een 
prijsvraag. 

 

Op Zaterdag 17 November is er een reünie voor al het 
personeel wat in ‘Spiker’ heeft gewerkt. 

Jullie zijn hierbij uitgenodigd vanaf 15.00 uur. Op deze dag 
willen wij herinneringen ophalen d.m.v. video’s en foto’s. Ook is 
er live muziek, een prijsvraag en tot slot een buffet. 

Kosten voor het buffet zijn €10,- p.p.  

 

Wil je je hiervoor opgeven? Stuur dan een mail voor 1 
november naar afscheidspiker@hotmail.com of geef je op bij 
Foekje Wiersma, Tineke Visser of Greta Kingma. 



VAN OM D’ALD FEART - ZONNEBLOEMWEDSTRIJD 

In april hebben wij onze buurtgenoten uitgenodigd om mee te doen aan 
een zonnebloem groei wedstrijd! Een groot succes! Op 14 juni is de eerste 
meting gedaan door het bestuur. METEN IS WETEN......... 
Geweldig om te zien hoeveel buurtgenoten hieraan mee gedaan hebben en 
hoeveel tijd en aandacht eraan werd besteed. Fanatiek! Er zijn een aantal 
zonnebloemen geweest die de harde wind niet hebben overleefd. Alle 
andere zonnebloemen (hoogste 135 cm, maar ook de laagste 13 cm) deden 
nog volop mee in de race. Tussenstand hoogste zonnebloem 14 juni 2018, 
top 3: 

1. 135 cm Attie van der Zwaag 
2. 125 cm Fam. R.D. Hoekstra en Fam. v.d. Bent 
3. 116 cm Jasper Schutter en Anouk Bakcsy 

Op 17 juli hadden wij de 2e en tevens 
laatste meting van de ZONNEBLOEM! 
Wat was het spannend! De 
uiteindelijke top 3: 

1. 253 cm Edith Werkhoven 
(Nijbuorren12) 

2. 230 cm Jasper Schutter en 
Anouk Bakcsy (Stasjonswei 31) 

3. 233 cm Fam. E. Folbert 
(Stasjonswei 21) 

 

In overleg met de winnaar werd een datum geprikt om de prijs in ontvangst 
te nemen. Omdat wij gesponsord werden door Welkoop Dokkum, vond de 
bedrijfsleider het leuk om dan zelf ook de prijs te overhandigen. Wegens 
succes volgend jaar wederom deze wedstrijd!  



JEU DE BOULES 

Op het moment dat dit verslag wordt geschreven is de zomercompetitie 
alweer bijna ten einde. De maandag voor de bospartij in Veenklooster is de 
laatste speeldag. Op maandag 9 juli werd het pearkeboulen gehouden. 
Door loting werden de koppels samengesteld en zij bleven dan ook de 
gehele avond samen spelen. Omdat er 11 koppels waren, was het wat een 
ongunstige loting. Hierdoor moesten op een baan drie koppels tegen elkaar 
spelen hetgeen nogal wat meer tijd koste dan werd verwacht. Maar rond 
de klok van 22.30 uur konden de prijswinnaars bekend worden gemaakt. 
De eerste prijs was voor het duo Tineke en Leendert. De tweede prijs was 
voor Katja en Ulbe, terwijl de derde prijs werd gewonnen door Turki en 
Johan. 
Vrijdag 24 augustus werd er een ledenpartij met aansluitend een barbecue 
gehouden op het recreatiecentrum De Zilveren Maan in De Westereen. 
Hier hadden zich 15 personen voor opgegeven. Ook partners konden deze 
middag/avond mee voor de barbecue. Na drie rondes kon de balans 
worden opgemaakt. De prijzen werden als volgt verdeeld: Jan en Jannie 
Bandstra de derde prijs, Susan de tweede en Lucas de eerste prijs. Eenieder 
genoot na afloop van het boulen van een heerlijke barbecue.  
Op zaterdag 1 september werd in Holwerd de allerlaatste Dongeradeel 
partij gespeeld. Hieraan deden in totaal 28 personen, onder wie 12 uit 
Ternaard, mee. Er werden drie voor gelote partijen gespeeld onder prima 
weersomstandigheden. De banen lagen er ook weer prima bij. Na de drie 
rondes bleken er zes spelers te zijn die alles hadden gewonnen. De drie 
prijswinnaars werden bepaald door het aantal pluspunten. De derde prijs 
werd gewonnen door Turki met 15 pluspunten. De tweede prijs was voor 
Hille Dijkman met 16 pluspunten. De eerste prijs was voor Lucas met 23 
pluspunten. Alle prijswinnaars gingen met een mooi vleespakket naar huis. 
Dit jaar staan er nog vier wedstrijden op de kalender, waaronder de 
bospartij in Vledder en Veenklooster. Verder hebben we nog twee leden 
partijen. In november start weer de wintercompetitie. 
 
 



TERNAARD TOEN (5, NOU JA.. 4B) 

 
 
Een merkwaardige titel en een plaatje dat de oplettende lezer al eerder 
onder ogen kreeg. Tja, zo krijgt de brave schrijver de kolommetjes wel 
vol. Dit is de vijfde aflevering van Ternaard toen, maar eigenlijk had ik dit 
stukje ‘editie 4b’ moeten noemen. Dat zit zo: in de vorige dorpskrant 
schreef ik over een foto uit februari 1938, de ‘Christelijke 
Jongelingsvereniging Jonathan’ viert dan haar gouden jubileum. Ik voegde 
naast een beschrijving van het feest wat informatie toe over dominee 
Hoekstra. Kort na het verschijnen van het blad ontving ik een mail van 
Jitske Braaksma-de Graaf. Zij schreef in haar reactie: 
“Met belangstelling heb ik uw artikel over Ds. Hoekstra gelezen in de 
dorpskrant Ternaard. Ik heb deze foto ook, maar ik mis enkele namen. De 
vier personen boven links op de foto weet ik niet. Misschien kunt u mij 
helpen. Bij voorbaat mijn dank”  



Ik wil Jitske natuurlijk graag van dienst zijn, maar hoe? Nu bezit ik wel de 
foto’s in de knipselmap, maar dat maakt mij nog niet tot een deskundige. 
Daar komt bij, dat wij natuurlijk nog maar net in Ternaard wonen. Kort en 
goed, ik ken de namen van de afgebeelde personen niet. Geen nood. De 
oplossing is simpel en ligt dichtbij, zoals vaak in het leven. Natuurlijk 
zullen er meer dorpsgenoten familieleden op de foto hebben herkend. 
Daarom hebben Jitske en ik in goed overleg besloten uw hulp in te 
roepen. De vraag luidt dan ook: wie kan de ontbrekende namen 
aanvullen? We beginnen bij het begin en dat is de mail van Jitske met 
daarin de namen die op dit moment bekend zijn: 
 
“Hier volgen de namen die ik heb van de foto van C.J.V. Jonathan 1887-
1937. Voorste rij, van links naar rechts: Jacob Elzinga, Auke de Vries, 
Pieter van der Heide, Ds. J. Hoekstra, Nutte de Jong, Jan Jans de Graaf en 
Willem de Graaf. 
Tweede rij, van links naar rechts: Klaas Sipma, Tjisse van der Wal, Dirk 
van der Weide. Hessel van der Heide, Luutzen Riemersma, Pieter Jacobs 
Posthumus, Hendrik Postma, Harm de Jong, Hendrik van der Heide, 
Willem Streekstra, Bertus van der Kooi, Sape van der Heide, ? , ?  
Derde rij, van links naar rechts: Pieter L. van der Kooi, ?  ?  ?  Keimpe van 
der Heide, Hibbe van der Ploeg, Hendrik Schoorstra 
Bovenste rij, van links naar rechts: Harm de Graaf, ?  ?  ?  ?  Ette de Beer, 
Jurjen Sipma, Reinder Hartmans, ?  ?  Taeke Kloosterman, Sjolle 
Hartmans, ?” 
 
Tot zover. Mede namens Jitske: hartelijk dank voor het meepuzzelen. 
Prijzen vallen niet te winnen, ook eeuwige roem zal u niet ten deel vallen, 
maar we hopen toch op respons. Antwoorden, suggesties en reacties kunt 
u mailen via woudwise@gmail.com, maar u mag uw bijdrage uiteraard 
ook aan de Stasjonswei 33 in onze prachtige Bokke Waaksma postbus 
deponeren.  
 
- Nico van der Woude - 
 
 
 



DE WYLDE TULPENTOCHT 2018 

‘Mooi wandelweer’ Met een deelnemersveld van dik 100 wandelaars is 
de organisatie niet echt tevreden maar de lovende woorden na afloop 
deed de organisatie weer goed. Zo werd zaterdag de 6de Wylde tulpen 
gehouden een wandeltocht over verschillende afstanden in Ternaard. 
Met deze wandeltocht werd geld ingezameld voor het goede doel: Palm 
Tree, kleinschalig opvanghuis in Amanzimtoti in Zuid-Afrika.  
 
Het deelnemersveld was goed te spreken over deze tocht. Waarbij door 
velen werd opgemerkt 'Wat een mooi landschap om in te wandelen en om 
van te genieten'. Start en finish waren bij dorpshuis Tunawerth. De routes 
liepen onder andere via de plaatsen Hantum, Wierum, Oosternijkerk 
Wetsens. Historische wandelpaden en betonpaden door de weilanden 
werden niet ontzien, op deze manier kregen de wandelaars een mooi beeld 
van Noordoost Fryslân. 
 
Natuurwandeltocht 
Om 07.30 uur werd er gestart voor de tocht van 40 km, later in de ochtend 
was er mogelijkheid om te starten voor de afstanden 20 en 10 en 5 km. 
Onderweg werden de wandelaars getrakteerd op de mooie natuur van 
noordoost Fryslân. Bij de stempelposten kon men genieten van een bakje 
koffie of een andere versnapering. Na de wandeltocht kreeg eenieder een 
aandenken, en kon men op het terras van Dorpshuis Tunawerth nog 
nagenieten van de gelopen kilometers. 
Boodschappen doen! Onderweg 
konden de boodschappen ook nog 
worden gedaan, zo kochten de Neeltje 
en Janke Riemersma bloemkool en 
broccoli bij de boer. De twee dames 
werden het laatste stuk vergezeld door 
Jelle Eelkema, er volgend heerlijke 
gesprekken in de heerlijke natuur. 
Op dit moment was de opbrengst voor Palm Tree, kleinschalig opvanghuis 
van Be-More nog niet bekend. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sinds 1965 is de naam ‘Spiker’ een begrip in onze regio. De naam, die al 
honderden jaren -een beetje anders gespeld- gebruikt werd, zei de vroegere 
inwoners van Ternaard niet zoveel, behalve dat de naam hoorde bij het huis 
en erf van Auke Wierda. In de volksmond werd het meestal aangeduid met “it 
âlde slotsje’. Toen het afgebroken werd om plaats te maken voor een nieuw 
gebouw, was er geen commissie die probeerde het prachtige huis met 
stucplafond te redden van de ondergang; het was nog geen eeuw oud. Als dit 
vandaag nog moest gebeuren, ging de afbraak vast niet door. Maar zo zijn er 
wel meer dingen die nu niet zouden zijn gebeurd. Denk maar aan: het dempen 
van de vaart door het dorp, en het afbreken van de oude burge-
meesterswoning naast de Hervormde Pastorie tegenover de ‘Grutte Tsjerke’. 

 

De Spijcker.                                    Van Aylva State, tekening út 1723, J. Stellingwerf 

Laten we beginnen met een stukje geschiedenis. We komen de naam Spijcker al 
eeuwenlang tegen in verschillende spellingen. De naam Spiker komt van het 
Latijnse Spicarium dat Korenaar betekent, maar in ons land vaak wordt gebruikt 
voor Korenschuur. 



 

In 1640 staat in Ternaard op de plaats fan Spiker een 

boerderij genaamd ‘De Spijcker’. De boerderij wordt in 

die tijd verhuurd aan Hette Jankes. Waarschijnlijk is het 

dezelfde boerderij, die in 1511 werd bewoond door 

Janke Ballingsz. Eigenaar is Grietman (soort burge-

meester) Douwe van Aylva (uitgesproken als ‘aalua’), 
die zelf op ‘Herwey’ woont, een state aan de Herewei 

(Stasjonswei) naar Dokkum. 

(familiewapens van de Van Aylva’s, uit: Wapenregister →         
van de Nederlandse adel, Hoge Raad van Adel 1814 - 2014) 

Alhoewel Douwe grietman van Leeuwar-

deradeel wordt, blijft hij in Ternaard op 

Herwey wonen. Hij laat voor zijn zoon Ernst 

Sicco van Aylva een nieuw huis bouwen, vlakbij 

boerderij De Spijcker. Dit huis wordt Aylva State genoemd en daar is ook een 

brouwerij bij. Na Ernst Sicco wordt de ene na de andere Van Aylva bewoner of 

eigenaar van Aylva State en de boerderij. 

Maar de manlijke kant van de Van Aylva’s sterft uit en vervolgens wordt De 
Spijcker en Aylva State ‘met hof en singels’ verkocht aan Tjeerd Rienks 
Koopmans. 

Enkele andere bewoners waren o.a.:                                                                                                                                             

Dokter Tjaarda (1832)                                                                                                                                      

Dokter Bokma de Boer (1848)                                                                                                                               

Notaris Kuipers (laat een nieuwe woning bouwen in 1858)                                                                         

Notaris Witteveen (laat ook weer een nieuwe woning 

bouwen( in 1883)   De laatste bewoners zijn dan Douwe 

Wierda en Akke Anema en na hen zoon Auke Wierda en 

Maaike Terpstra (tot 1961) 

    

Soms 

woonde in een ander deel 

van het grote huis tijdelijk 

ook een andere familie. Ik 

herinner mij nog dat de 

familie  Nijman er woonde en 

later het gezin van meester 

Braaksma. 

Het plafond van de voor-

kamer van het laatste huis 

bestond uit een prachtig met stucwerk versierd plafond, dat de vier jaargetijden 



 

uitbeeldde. Daarvan resten ons alleen nog een paar fraaie foto’s. Heel erg 
jammer dat dit plafond werd vernield! 

En dan gaan we naar het jaar 1965. Opening van het Bejaardenhuis Spiker.  
Voordat de opening plaats kon vinden, moest er heel wat water door de 
Ternaarder vaart stromen. Die vaart was overigens al gedempt vanaf ongeveer 
de Fiskbuorster Brêge tot aan de Pelmûnewei en later tot aan de familie de 
Jong. Maar, bij wijze van spreken…… 

En dan wordt de ‘Stichting tot Oprichting en Instandhouding van éen of meer 
rusthuizen voor bejaarden in de gemeente Westdongeradeel’ in het leven 
geroepen. Op 2 september 1963 roept notaris Eeltje Straatsma de getuigen 
bijeen, die mee moeten tekenen. Dat zijn: burgemeester Doeke Bekius, de 
landbouwers Jan Tilma en Daniël Bekker (Hantum), timmerman Jan Gulmans 
(Ternaard) en de diaconieën van Gereformeerde, Doopsgezinde en Hervormde 
gemeenten uit bijna alle dorpen in Westdongeradeel. De Diaconieën nemen alle 
een bedrag van ƒ 100,00 in contanten mee om daarmee een ‘klein vermogen’ op 
te bouwen. 

Westdongeradeel heeft vanaf 1961 een voortvarende burgemeester, Doeke 
Bekius, die zich met hart en ziel inzet voor de bouw van een bejaardentehuis in 
Ternaard en ook in Holwerd, want het ‘armenhuis Nijhof’ voldoet niet meer aan 
de eisen van die tijd.  

Iedereen is ervan overtuigd dat er ‘Rusthuizen’ moeten komen voor de 
bejaarden. Misschien was het toen ook wel veel meer nodig dan nu om een 
‘rusthuis’ te bouwen, want heel veel mensen hadden lang en zwaar genoeg 
gewerkt en wilden van hun oude dag genieten.  



 

Vandaag, anno 2018, moeten we er niet aan denken dat we op 65-jarige leeftijd 
al naar een rusthuis zouden gaan verhuizen. Toen was het heel gewoon, maar 
nu voelen de 65-plussers zich nog lang niet ‘bejaard’. Rusthuizen bestaan er 
trouwens niet eens meer! Het zijn allemaal ‘verpleeghuizen’ geworden. 

Het wordt ook een Christelijk Rusthuis, want dat lezen we in de Statuten. In 
artikel 2 staat: ‘De oprichting van de Stichting vindt plaats en haar arbeid wordt 
verricht in dankbare gehoorzaamheid aan Gods Woord, als enig richtsnoer voor 
geloof en werk. Gehoor gevend aan de opdracht van Christus, werken in deze 
Stichting de deelnemende kerkelijke gemeenten enzovoort samen ten dienste 
van de zorg voor de bejaarden in deze omgeving’.  

Er moet ook een bestuur komen. Dit bestaat uit:                                                                                   
a. een stichtingsraad (18 personen)                                                                                                                                         
b. een algemeen bestuur (9 personen)                                                                                                                                     
c. een dagelijks bestuur (4 personen) 

Tenslotte wordt de akte ondertekend door Doeke Bekius, Jan Tilma, Daniël 
Bekker en Eeltje Straatsma met als getuigen de heren Hielke Terpstra (tuinman) 
en Willem Broeijer (procuratiehouder). 

De oude statuten worden in 1988 opnieuw vastgesteld op 2 september 1988 en 
verleden door een notaris in Wolvega. Waarom dat helemaal in Wolvega moest 
gebeuren, is mij niet duidelijk, maar daar zal vast een reden voor zijn geweest. 

Mede door toedoen van burgemeester Bekius wordt architect Niesten uit 
Leeuwarden aangetrokken om de plannen voor de bouw van het tehuis uit te 
werken. Er komt een prachtige bouwtekening van zijn tekentafel en ‘it koe 
heve!’. De bouw kon van start gaan. 

                                                                            In die tijd is het al niet anders dan nu: 
overschrijding van het budget! Als er weer eens wat extra’s moet gebeuren, 
waardoor het bouwen weer wat duurder wordt, probeert men ergens anders 
wat te bezuinigen, zodat de prijs uiteindelijk niet teveel uit de hand loopt.   

 



 

53 jaar geleden- 6 oktober 1965 

 Het is zover! Het Rusthuis Spiker wordt geopend op woensdag 6 oktober 1965 
door niemand minder dan onze commis-saris van de koningin in Fryslân, Mr Henri 
Peter (Harry) Linthorst Homan. Hij krijgt de sleutel overhandigd door twee 
jongedames. De sleutel hangt aan een lintje dat om een bosje korenaren is 
gewikkeld; heel toepasselijk.                              

             Mr H.P. Linthorst Homan→  

Het mes snijdt aan meerdere kanten: a. de mensen worden wel 
ouder en zullen dan misschien toch wat hulp kunnen gebruiken en 
b. het zorgt voor een toenemende werkgelegenheid in een regio 
waar steeds minder werk is en c. de middenstand is er ook blij mee. 
Ook al namen we toen het woord ‘krimp’ nog niet in de mond; het 
was er wel! 

De meeste mensen die in aanmerking kwamen, konden zich best nog wel redden. Ze 
waren over het algemeen nog ‘recht van lijf en leden en helder van geest’.  

Burgemeester Bekius was heel tevreden over de medewerking die 
men van alle kanten kreeg. Hij was de voorzitter van de 
bouwcommissie en werd ook wel de ‘bouwpastoor’ genoemd. 
Binnen twee jaar was alles in kannen en kruiken. En dit was niet 
alleen in Westdongeradeel het geval: overal in de provincie rezen de 
rusthuizen als paddestoelen uit de grond.                      Doeke Bekius → 

En dan staat daar Spiker. Drie verdiepingen hoog. Niet voor te stellen. Wie moeten 
daar nu gaan wonen? Daar wordt niet moeilijk over gedaan, want niet alleen de 
eigen bewoners uit de gemeente Westdongeradeel tonen belangstelling, maar ook 
inwoners van andere gemeenten, omdat op dat moment in hun omgeving geen 
bejaardentehuizen worden gebouwd. En het zijn ook niet alleen maar 
alleenstaanden, maar juist veel echtparen die Spiker komen bevolken.  

We gaan 27 jaar verder: 1992-1993. Het gebouw is verouderd en aan renovatie toe. 
De 3e verdieping wordt afgebroken en de noordelijke arm van het gebouw wordt 
uitgebreid met kamers aan de andere kant van de gang, die te smal is. Ook de deuren 
moeten breder. De oppervlakte van de kamers gaat van 22m² naar 28m², een hele 
verbetering. De totale kosten zijn dan uiteindelijk vier miljoen gulden. 

Om dit bedrag in de hand te houden moet er zo nu en dan wel diep worden 
nagedacht, maar het lukt. We kunnen weer 20 jaar verder, aldus een oud-direkteur! 

Het aantal bewoners kan dan van 65 naar 72. De dependance van Spiker, ‘Nijhof’ in 
Holwerd, wordt afgestoten en daar komen 15 ‘zorgwoningen’ in.   

Per 1 januari volgt een fusie met ‘Dongeraheem’ in Dokkum en ‘De Skûle’ in 
Metslawier onder de naam ‘Zorgcentra Dongeradeel’.  



 

Op waardige wijze wordt door personeel, bestuur en vrijwilligers van Spiker, met 
een heerlijk etentje en een gezellig samenzijn, afscheid genomen van de 
Interkerkelijke Stichting.  

Hoe het Spiker verder is vergaan? We kennen de historie: de wasserij die in 1972 tot 
stand komt, verdwijnt, want het wassen wordt uitbesteed. Vaak tot grote frustratie 
van de bewoners, want regelmatig is er was zoek. De prachtige keuken wordt 
gesloten, weer geopend en nog eens weer gesloten. Dat betekent echter wel, dat de 
middenstand van Ternaard een goede klant verliest. Veel later wordt het winkeltje, 
gerund door vrijwilligers, gesloten. Een soort ‘Sip en Tryn- winkel’ voor Spiker. Je kon 
er fijn even kletsen met de vrijwilligers en met andere bewoners.  

In de hal staat nu een brievenbusje waar je het boodschappenbriefje in kunt 
stoppen, waarna Spar Herder de boodschappen bezorgt. Geweldige service van Spar 
Herder.  

De bibliotheek, vol met grootletterboeken zal straks ook de deur moeten sluiten. Op 
dit moment maken nog twee bewoners gebruik van de bibliotheek en zolang dat het 
geval is, blijft de deur open en zijn er vrijwilligers die paraat staan om te helpen. In 
2000 won Doet nog ƒ 2500,00 van PTT Post om een hele serie van die 
grootletterboeken te kunnen kopen. Zij had haar aanvraag goed op poten gezet. 
Vervolgens reed zij eens in de drie maanden naar Leeuwarden waar in de 
bibliobussen de grootletterboeken, die afgeschreven waren, konden worden 
gekocht voor ƒ 1,00 per stuk. Deze werden na een poosje speciaal voor Doet bewaard 
en wat er overbleef, was voor andere gegadigden. Geweldig! Zo sprokkelde zij 1345 
grootletterboeken bij elkaar. De planken in de bibliotheek staan er mee vol! 

Wie nog wat van die boeken wil lezen, en dat doen ook mensen van de dagbesteding, 
kan ze ophalen en hoeft ze niet terug te brengen. Ook gaan er wel boeken naar De 
Skûle, want daar hebben ze nu ook een bibliotheek die draait op vrijwilligers. 

Door de strenge toelatingseisen komen er niet veel bewoners meer naar Spiker, 
behalve als ze kortstondig even de hele dag toezicht en hulp nodig hebben. Thuis 
kunnen ze 24/7 hulp niet krijgen. Vaker blijven kamers leegstaan na het overlijden 
van een bewoner, tot op een dag de zuidelijke bovenverdieping helemaal leeg komt 
te staan. En dan gaat het door, ja, want over een paar jaar gaat Spiker sluiten, is de 
boodschap. Voldoet niet meer aan de eisen van brandveiligheid. Waarom er bij de 
renovatie geen brandwerend dak is geïnstalleerd is niet helemaal duidelijk. 
Overhaast verhuizen is niet nodig, maar het duurt niet lang of de eerste bewoners 
vertrekken naar De Skûle in Metslawier en naar Foswert In Ferwert en naar 
Dongerahiem in Dokkum, vaak op aanraden van de familie: “No is der plak!”  

 

 

 



 

 

Bron: HisGis ‘Ternaard in 1853’ 
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Wat was het altijd fijn in Spiker. Er werd veel gedaan voor de bewoners: echte 
vakanties naar uiteenlopende bestemmingen; varen op de Friese meren; noem maar 
op. Ouden van dagentochten werden als hoogtijdagen beleefd. En bezoekjes aan 
bedrijven in de buurt vonden altijd veel bijval bij de bewoners, maar ook de 
vrijwilligers genoten hiervan.  

Zo werden bezoekjes gebracht aan o.a. ‘Groentebedrijf Roorda’, de boerderij 
‘Ydlaert’ en B&B ‘Groot Medwert’. Ook een simpele wandeling door het dorp viel 
altijd in de smaak. Deze wandelingen gingen meestal via de tuin van vrijwilligers of 
De Waard van Ternaard, waar genoten werd van een kop koffie of thee met wat 
lekkers erbij.                    

Alle eendjes huilen in het water. 

Ooit konden de eenden om Spiker heen zwemmen (zie de kaart boven). Je kon alleen 
het terrein op over een brug. Maar toen het rusthuis gebouwd werd, werd een deel 
van de gracht gedempt en bleef alleen de gracht aan de noord- (gedeeltelijk), west- 
en zuidkant over om in te zwemmen. Het water was vroeger ook veel schoner dan 
de laatste jaren. Toch zien we dagelijks jeugd bezig met een schepnetje om kikkers, 
visjes en salamanders te vangen. Het verwondert je dat er niet meer van hen een 
snoekduik in het vieze water maken, want vies is het. Gelukkig zijn de meeste 
kinderen ingeënt tegen allerlei ziektes, waardoor b.v. de ziekte Van Weil geen vat op 
hen heeft, tenzij ze open wondjes hebben, dan moeten ze uitkijken. 

Eenden zijn er over het algemeen genoeg. Er is altijd wel een bewoner van Spiker die 
hen komt voeren met ‘âlde bôle’. Een dame spaart voor een deel haar eigen eten uit 
de mond om de eendjes te kunnen voeren: zij wil wat lichter worden. De eenden 



 

weten precies wanneer het voedertijd is, want zodra de deur van Spiker opengaat, 
zo rond de klok van negen, komen ze aanwaggelen. Tot een paar jaar terug was het 
Jan van Dijk die de eenden voerde. Nu hebben andere bewoners het van hem 
overgenomen. Binnenkort is er niemand meer die de eenden gaat voeren en zullen 
de beestjes hun voedsel ergens anders moeten zoeken. Dat kunnen ze best. 

Het is straks (tijdelijk?) allemaal verleden tijd. Of de voedertijd terugkomt is maar de 
vraag, want er zal toch eerst een ‘nieuwe Spiker’ moeten komen om de gracht en 
vijver ook nieuw leven in te blazen. Dan kan er misschien weer gezongen worden: 
“Alle eendjes zwemmen in het water!”  

                                                                                                                                                             
Een Christelijk tehuis voor bejaarden. 

In 1985 zijn de statuten opnieuw vast-
gelegd en worden ook dan, net als in 1963, ‘de Statuten van de Interkerkelijke 
Stichting Bejaardencentra genoemd’. Omdat het een christelijk tehuis is met veel 
bewoners die gewend zijn om ’s zondags naar de kerk te gaan, willen zij ook graag 
een kerkdienst op zondag, maar dat willen de dominees niet, want die moeten elke 
zondag al twee keer preken en drie keer is toch een beetje te veel. Daarom wordt 
besloten op woensdagmiddag een dienst voor de bewoners te houden en dat is nu 
nog zo. De groep is alleen veel kleiner geworden.  

Elke woensdagmiddag komt een dominee of pastor van éen van de kerken in 
Dongeradeel langs om met de bewoners een kerkdienst te houden, behalve als die 
vergeet te komen. Dat gebeurt ook wel eens, maar dan wordt er alleen gezongen. 

En wanneer het Heilig Avondmaal wordt gevierd in de Grutte Tsjerke om 09:30u, dan 
is om 10:45u Spiker aan de beurt om dit met de bewoners te delen. 

Ook kunnen de bewoners tegenwoordig in ‘It Terskhûs’ de diensten op zondag-
morgen ‘live’ volgen via een groot televisiescherm. Eerst zonder beeld, maar nu met 
beeld. Er zijn nog wel eens wat storinkjes, maar over het algemeen zien en horen de 
bewoners van Spiker hetzelfde als wanneer ze in de kerk zouden zitten. Het voordeel 
in Spiker is, dat er onder de dienst gewoon een kopje koffie kan worden gedronken 
en dat kan in de kerk niet. De mensen vinden het fijn om zo bij elkaar te komen, want 
ze horen er weer bij, voelen zich echt betrokken bij de eredienst. 

Elke zondagmorgen zijn er een aantal vrijwilligers aanwezig om hen te begeleiden. 
Maar ook hier wordt de spoeling dun: van ongeveer 10 naar 3 bezoekers. We gaan 
door, ook al blijft er maar 1 over! 

Als je als ouderling bij kerkleden (ook bij niet-leden) in Spiker op bezoek kwam, 
hoefde je niet van tevoren te vragen of het paste, want je was altijd welkom.  

Ander bezoek werd soms weggestuurd, wat natuurlijk niet de bedoeling was. Wat 
dan opviel, was, dat ze vaak beter thuis waren in de bijbel dan jij. Op de meeste tafels 
lag een bijbel -vaak nog de trouwbijbel-, stukgelezen en met beduimelde bladzijden. 



 

Dan wist je, dat er heel veel in was en nog werd gelezen. Het was vaak hun enige 
houvast in soms moeilijke omstandigheden. Vaak hoorde je hen ook zeggen tijdens 
een moeilijke periode: “De Here mag mij hier wel weghalen, het hoeft van mij niet 
meer.” Maar je hoorde ook wel andere geluiden.  Als je na een bezoek bij iemand 
wegging die al heel lang in Spiker woonde en afscheid van haar nam met de 
woorden: “Oant sjen!”, dan kreeg je steevast als antwoord: “Dat hoopje ik al, want 
dan binne wy der teminsten noch!”  

Die laatste zin is soms iets waar ik vaak aan moet denken, want in mijn ambtsperiode 
van 4 jaar als ouderling, heb ik ongeveer 25 bewoners naar hun laatste rustplaats 
mogen begeleiden. Dat is best wel heftig, want je maakt hen vaak ook mee tijdens 
hun laatste levensdagen en die zijn vaak niet gemakkelijk, vooral als er ziekte in het 
spel is. De dood is dan vaak een uitkomst.                                                                                         

Spiker en feestjes.  

In Spiker val je van het ene uiterste in het andere. 
Feestjes en vooral ook jubilea vieren, was altijd iets wat 
met veel plezier werd gedaan. Niet alleen feestjes voor 
de bewoners, maar ook voor het personeel, waren 
gebeurtenissen waar men naar uitkeek en die met heel 
veel plezier op poten werden gezet. De voorpret was 
vaak mooier dan het feest zelf. 

Vooral de lustrums werden groots gevierd, vaak met 
een reünie voor ieder die op wat voor manier dan ook 
maar bij Spiker betrokken was of was geweest. Men 
genoot ervan, met name ook de bewoners, want die 
werden nooit vergeten.  

Heel vaak kwam het voor dat iemand 25 jaar bij Spiker had gewerkt, ook dan werd 
er een feestje gevierd. Dit komt echter niet veel meer voor, omdat de personele 
bezetting nog wel eens aan wisseling onderhevig is.  

Hieruit blijkt dat het personeel in het verleden heel tevreden was met zijn of haar 
baan. Dit betekent niet, dat het personeel dat nu niet is, maar met de komende 
sluiting van Spiker kiezen sommigen er toch voor om eerder te vertrekken, omdat ze 
elders op dat moment een baan kunnen krijgen met meer zekerheid.  Dit vroegtijdig 
vertrek is jammer, want het komt niemand in Spiker ten goede, zeker de bewoners 
niet. “Het voelt,” zei éen van vertrekkende dames, “alsof je het zinkende schip 
verlaat, maar dat is het niet!” 



 

Het feest, met op het terrein een heuse draaimolen, ligt nog vers in het geheugen. 
Terecht werd toen gezegd: “Als de draaimolen vroeger, toen we jong waren, op het 
sportterrein stond, was die voor ons taboe. Als jongen van de ‘finen’ bleef je daar 

zover mogelijk bij vandaan! De draaimolen was alleen 
voor de ‘iepenbiere piken.’ Zo noemden we elkaar:  
finen en iepenbiere piken! Wat is het fijn dat je nu 
zomaar in de draaimolen plaats kunt nemen om je te 
laten ronddraaien! Een hele belevenis. En dan ook nog 
luisteren naar Corrie Konings die speciaal voor ons komt 
zingen. Geweldig!” 

Er kwamen veel meer bekende personen langs: Anneke 
Douma, Agnes Sambrink, Griet Wiersma en niet te 
vergeten Lytse Teake (van der Meer). En dicht bij huis 
waren er o.a.: Brassband Euphonia uit Ternaard en 
Shantykoren uit o.a. Wierum en Holwert.  

Sinterklaas en Kerst waren hoogtijdagen voor de bewoners. Het personeel zette alles 
in het werk om het hen naar de zin te maken en de bewoners deden allemaal mee. 
Verkleden, schminken, versieringen maken: het hoorde er allemaal bij. Je kon geen 
plekje in Spiker vinden waar geen versiering was aangebracht. En het personeel keek 
dan ook niet op een paar uurtjes extra ‘werken’. 

Ook de tientallen vrijwilligers uit de hele regio werden nooit vergeten, want zij 
vormden samen een onmisbare schakel in het geheel. En of je dan eten bezorgde bij 
de mensen thuis, meehielp bij de diverse activiteiten, verkoopster was in het 
winkeltje, hielp bij het middageten of in de bibliotheek, het maakte niet uit: je was 
bij Spiker betrokken. Wat zal dat ‘leeg’ voelen, als dit straks allemaal voorbij is.  

En wat te denken van de cliëntenraad en de werkgroep die zich enorm hebben 
ingezet voor het behoud van Spiker. Allemaal waren ze heel bewust bezig zich in te 
zetten voor de oudere medemens in onze regio, niet alleen voor de huidige 
bewoners, maar ook voor eventuele toekomstige bewoners en die zouden er vast 
genoeg zijn! 

Bouwen en Verbouwen. 

Bouwen en verbouwen was een vast onderdeel dat regelmatig terugkwam. Als er 
niet uitgebreid werd, dan werd er wel gerenoveerd. 15 jaar na de opening in 1965 
krijgt Spiker een prachtige recreatiezaal van een slordige half miljoen. Het podium 
wordt ook meteen ingewijd, want twee dames nemen afscheid, te weten: Mevr. 
Streekstra (direktrice) en Mevr. Douma (adjunct-direktrice).  

Datzelfde podium is ontzettend vaak gebruikt om van alles en nog wat op uit te 
voeren. De laatste jaren deed het meer dienst als opslagplaats voor stoelen e.d., 
want er bleef vaak geen tijd over om iets leuks op de planken te brengen. 



 

De recreatiezaal wordt ook gebruikt om er kerkdiensten in te houden en de Soos 
neemt ook geregeld bezit van de zaal, want er staat een biljart en een prachtige 
piano, een cadeautje van de kerken. De piano staat er de laatste tijd alleen als 
versiering.  

Het orgel wordt gebuikt tijdens het zanguurtje op vrijdagmiddag, waar ook 
dorpelingen hun stem mogen laten horen. Nu zit de Soos in een kleiner vertrek, want 
er zijn niet genoeg biljarters meer en het aantal leden loopt terug. Er is geen nieuwe 
aanwas. Datzelfde is ook het geval bij de Koersbalclub. Overal slaat de ‘vergrijzing’ 
toe, zoals we dat dan noemen. Jongeren hebben vaak heel andere ideeën over het 
opvullen van hun vrije tijd. Maar wat is het altijd gezellig! 

Er wordt nog wel iedere dag koffiegedronken, maar o wee, als je op de stoel ‘van 
een ander’ gaat zitten, want dat kan niet! Een van de leidinggevenden zei eens 
daarover: “Laat ieder steeds op een vaste plek gaan zitten, want als iemand begint 
te dementeren, blijven de ‘buren’ toch vertrouwde gezichten om je heen.” Wat is 
der wat ôffoetere, as immen op in oar syn stoel sitten gie.  

Er wordt ook een kamer geschikt gemaakt (april 2006) voor de kapster, die 
tegenwoordig uit Minnertsga komt en ’s maandags komt er een dame om bloed te 
prikken voor onderzoek. Zo zijn er allerlei nevenactiviteiten in Spiker. Tegelijk is er 
een nieuwe logeerkamer beschikbaar gekomen en is een pantry en een kantoor voor 
de teamcoördinatoren ingericht. De Skeaf heeft een nieuw uitgiftebuffet gekregen; 
boven het biljart zijn nieuwe lampen opgehangen en de geluidsinstallatie is 
vernieuwd. De hal beschikt vanaf die tijd over een nieuwe balie. De verbouwing 
wordt afgesloten met ’s middags een feestje voor de bewoners en belangstellenden 
met een optreden van Aukje Timmerman en ’s avonds een gezellig feestje voor de 
medewerkers met een optreden van Agnes Sambrink. Op de openingsdag hangen in 
de gang tekeningen, die speciaal gemaakt waren door de kinderen van de 
basisschool, van het personeel en door de kleinkinderen van de bewoners als 
resultaat van een teken- en kleurwedstrijd ter gelegenheid van de heropening.  

Ter afsluiting een leuke anecdote, vertelt door Detsje Schroor. 

Detsje Schroor en Spiker: ‘Se hearre by elkoar as twa trommelstokken!’  

Als je 43 jaar in Spiker hebt gewerkt en er nu al een paar jaar ook woont, mag je 
rustig zeggen dat deze twee goed bij elkaar passen. Als dank voor zoveel jaren 
trouwe dienst, mocht ze in Spiker twee kamers betrekken. Het is haar gegund. Het 
is bij haar altijd een komen en gaan van bezoekers en anders legt zij zelf wel een 
bezoekje af, tot in Rotterdam toe.  

Detsje kan ook smeuïg vertellen over allerlei dingen die ze meegemaakt heeft in 
Spiker. Detsje moet volgende week maandag op sollicitatiebezoek in Drachten, maar 
vlak voor het weekend breekt haar gebit. Wat nu?  



 

 

 

 

Harm Wiersma (klusjesman) weet wel raad. “Ik ga ermee naar Wip in Dokkum en 
vraag of hij jouw gebit z.s.m. wil repareren.”  

 

Zaterdagmiddag een telefoontje van ‘Wip’: “Helaas kan ik het niet voor elkaar 
krijgen. Het gebit wordt pas na het weekend gerepareerd!” Paniek bij Detsje, want 
met een lege mond naar Drachten? Onmogelijk! Dan hoort ze plotseling de stem van 
Harm: “Heb ik je even mooi te pakken! Ik ben het, Harm, en het gebit is weer heel.” 
Wat een opluchting. Harm had een doek over het mondstuk van de telefoon gelegd 
waardoor Detsje zijn stem niet herkende. Zo haalde Harm wel meer van die fratsen 
uit!  

En dan is het nu echt allemaal voorbij. Geen ‘Âlde Spiker’ meer. Straks een nieuwe 
Aylva State? 

 

‘Wês tankber foar juster; hâld moed foar hjoed en fertrou op moarn!’ 

 

Ternaard, november 2018.                       Oane Talsma 

 

 



NIJS FAN PJUTTEOPVANG ‘IT BOARTERSPLAK’ 

TOMKE: de fryske Foarlêswike juny 2018. TOMKE it 
jierliks fergees temaboekje foar pjutten. Tema ‘Tomke 
en syn freontsjes’. In juny kaam Anneke van der Schaaf 
fan Brantgum foarlêzen ut it nije 
Tomke boekje. Beskuten mei 
sûker, in moai ferhaaltsje. De 
pjutten ha ek in lekkere beskût 
opsnobbe. En foar alle pjutten dit 
moaie boekje (wer in ferskaat 

oan ferhaaltsjes in stiet) mei nei hûs. 
 
KINDERBOERDERIJ  Donia State Stiens 
 

Op woensdag 4 juli gingen alle peuters met 
ouders/verzorgers en juffen naar de kinder-
boerderij in Stiens. Eerst werd er een wandeling 
door het kabouterbos gemaakt om vervolgens 
lekker te spelen in de speeltuin en even bij de 
boerderijdieren te kijken. De geiten werden 
geaaid en geknuffeld. Voor alle peuters was er 
wat lekkers, voor de ouders koffie of thee. Er 

werd volop genoten. Het weer was prachtig. 

                       
Aanmelding van nieuwe peuters op www.kinderopvangfriesland.nl  
Groet Annette Koopmans, Nynke Schoorstra, Grietje Hesseling 
 



DORPSTUIN TERNAARD 

De zomer zit er weer bijna op 
en er is druk geoogst op alle 
dorpstuintjes. En nu is iedereen 
bezig om de tuintjes een beetje 
winterklaar te maken zodat de 
grond even kan rusten en ons 
volgend jaar weer heerlijke gewassen en bloemen kan schenken. Ook 
de tuinders kunnen dan even rusten en opladen voor een nieuw 
vruchtbaar jaar!  

Helaas er stoppen steeds meer 
tuinders. Daarom dit berichtje 
in de dorpskrant. We zoeken 
nieuwe enthousiaste mensen. 
Je hoeft geen groene vingers te 
hebben en ook de huurkosten 
zullen de pret niet drukken! 

Voor 10 euro per jaar krijg je een mooi stukje grond tot je 
beschikking. Wie gaat de uitdaging aan! Lekker buiten bezig zijn is 
goed voor lichaam en geest. Ook samen met de kinderen is het leuk 

om gewassen en bloemen te 
zien groeien en bloeien. Wordt 
dit jou of jullie plekje? Heb je 
interesse loop even langs bij de 
buurvrouw van de dorpstuin, 
Ankje Sinnema. 



 
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 rh.devries@knid.nl 0519-572143 
Gysbert Jolanda Kalma degysbert@hotmail.com 06-40199298 
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 van der 

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 
 



 

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 
 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 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   info@vvternaard.nl 
Volleybalvereniging SVT Gaston Waterval 571237 gastonwaterval@gmail.com 
Meldingen openbare 
ruimte en afval  

Telefonisch of digitaal 
iets melden? 

 Ga op www.dongeradeel.nl  naar 
Meldpunt Gemeentewurk 


