
THUNAWURD 
DE DORPSKRANT VAN TERNAARD EN OMSTREKEN 

DECEMBER 2018 – NR. 4 

 

 

 

 

39e jaargang    



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 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, bedankt voor de input en 
reacties die wij ook het afgelopen jaar mochten ontvangen m.b.t. de 
dorpskrant van Ternaard en omstreken. Gezien de reacties blijkt dat de 
dorpskrant gelezen wordt dus mocht je een advertentie, foto of bericht 
willen plaatsen; redactie@ternaard.nu. Veel lees en kijkplezier gewenst. 
Wij wensen iedereen hele fijne kerstdagen toe en een gezond en gelukkig 
2019.                    Gr. Wietske en Alicia 
 

VAN DE VOORZITTER  

Alweer bijna een jaar voorbij. Tijd om terug te kijken wat we het afgelopen 
jaar hebben gedaan: Vergaderen over Spiker. Wat we wilden behouden is 
niet gelukt, maar toch bereikt dat we nu bezig zijn met een nieuwe 
bestemming op het terrein van Spiker. Ook de gaswinning heeft veel tijd in 
beslag genomen, waarvan de uitkomst nog steeds onzeker is. In ieder geval 
zal het omgevingsproces wel doorgaan. Tevens hebben we de nieuwe 
werkgroep toerisme en recreatie opgestart. Dit geeft mij weer nieuwe 
inspiratie om nieuwe dingen te ontwikkelen. Je zou denken: gebeurt er op 
het bedrijventerrein nog wel wat? Jazeker! Maar ook dit vordert langzaam. 
De AED is dit jaar meerdere keren gebruikt en een aantal keer met succes. 
Er zijn levens mee gered.  Omdat een AED maar een aantal jaren mee gaat, 
heeft dorpsbelang een nieuwe aan moeten schaffen. Omdat zo’n AED toch 
wel aardig duur is, willen we als dorpsbelang een inzamelingsactie starten. 
Als iedere dorpsbewoner nou € 1,00 geeft, is de AED weer betaald. U hoort 
hier nog van… Ook zijn we nog op zoek naar nieuwe bestuursleden, of 
mensen die in een werkgroep plaats willen nemen.                                              
Zoals u elders in de dorpskrant kunt lezen zal er een dorpscoöperatie 
moeten worden gevormd. Deze zal moeten onderzoeken welke kant we 
verder op gaan met zorg, kerken, dorpshuis, ontmoeting, welzijn enz. 
Genoeg uitdaging voor het komende jaar! Ik wens u allen goede kerstdagen 
en een voorspoedig 2019. Groeten, Jan de Graaf 



VAN HET SECRETARIAAT 

Omgevingsproces Ternaard: Zoals nu de ontwikkelingen zijn, gaat het 
omgevingsproces door. Hoe dit precies er gaat uitzien is nog niet bekend. 
De nieuwe gemeenteraad heeft daar ook nog een stem in. Intussen heeft 
de waddenvereniging erbij de informateur voor het nieuwe college van 
Noardeast-Fryslân op aangedrongen om niet met het omgevingsproces 
verder te gaan. Dorpsbelang blijft op de hoogte van de ontwikkelingen via 
de gesprekken met gemeente, Dorpsbelang Wierum en Fêste Grûn.  Op de 
site van Fêste Grûn wordt u op de hoogte gehouden van de laatste 
ontwikkelingen op het gebied van de gaswinning. 
N358: U hebt heeft vast wel gemerkt, de werkzaamheden zijn begonnen. 
Echter nog niet alles is gereed. De kruisingen moeten nog worden 
aangepast. Het werk zou voor 1 december j.l. klaar moeten zijn, maar dit is 
niet gelukt. De werkzaamheden worden in het voorjaar voortgezet. 
Kerstbomen: Evenals voorgaande jaren worden de kerstbomen weer 
centraal verzameld. U kunt uw kerstboom meegeven aan de kinderen, die 
hiervoor een tegoed bon ontvangen, of eventueel zelf inleveren. De 
inzameling vindt plaats op zaterdag 5 januari a.s. tussen 10 en 11 uur op 
het parkeerterrein bij AWT Rijwielen aan de Holwerterdyk. 
Dom 2.0: Dorpbelang heeft mee gedaan aan een pitch om aanmerking te 
komen voor subsidie voor diverse projecten in het dorp. De DOM richtte 
zich in het verleden vooral op dorpen met een beschermd dorpsgezicht, 
zoals Holwerd, Metslawier en Ee. Ondanks een sterke pitch, samen-gesteld 
door Rinske Boonstra en Ellen Tabak, zijn wij niet gekozen. Volgens het 
rapport komen wij alleen een heel eind. M.a.w. Ternaard redt zich prima.  
Sense of place: Intussen is op de zeedijk bij Holwerd het eerste beeld 
geplaatst, genaamd “Wachten op hoog water”, De Camera Batavia bij 
Ternaard laat nog even op zich wachten, binnenkort heeft dorpsbelang 
overleg met Sense of place over de verdere uitvoering van de plannen. 
St. Dorpsmolens Ternaard: De eerste stappen zijn gezet voor het 
vervangen van de molen bij de boerderij van de fam. Hiemstra. Met de 
aankoop van een nieuwe molen, wordt een nieuwe fase voor de stichting 
ingeluid. De komende tijd zal er meer duidelijkheid komen hoe en wanneer 
dit plaats zal vinden. De stichting is blij met deze ontwikkeling, ook met het 



oog op de transitie van gaswinning naar andere vormen van 
energiewinning. Ternaard heeft sinds de jaren 90 een 5-tal windmolens en 
mede dankzij deze windmolens en de opbrengsten van deze molens, heeft 
de stichting in het dorp kunnen investeren. Ook voor de toekomst willen 
wij graag via de stichting een positieve bijdrage leveren aan het dorp. 
Binnenkort zullen wij u hier meer over informeren. 
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 

De ‘vrijmibo’ (vrijdagmiddagborrel) onder het genot van een hapje en 
drankje even bijpraten, is inmiddels een vaste regel op iedere eerste vrijdag 
van de maand. Op 21 september werd een ‘greppeltocht’ voor jong en oud 
georganiseerd, dit blijkt wel aan te slaan en dus zal hier wel een vervolg op 
komen. Op 6 oktober stond het slimste dorp van Friesland op het 
programma, na een spannende strijd kwamen als winnaars uit de bus: 
Klaas Johan, Hendrik Bauke, Klaas Durk, Jelle Jan en Johannes. Zij zullen ons 
dorp vertegenwoordigen tijdens de voorronde op 15 februari a.s. welke 
wordt gehouden in dorpshuis Thunawerth. Vanaf 15 t/m 17 oktober kon 
iedereen weer de vogeltjes bewonderen van volière-vereniging Zang en 
Kleur uit Dokkum. Op 24 november kwam de goedheiligman aan in 
Ternaard en werd ontvangen in het dorpshuis waar vele kinderen met hun 
ouders zich hadden verzameld.  

Programma:  
22 december  ‘faute kerstpartie’  
29 december  biljarten A, B en C klasse,  
4 januari  vrijmibo,  
5 januari  maat-biljarten 
Bestuur ‘Thunawerth’  



VAN HET GROENE HART - JAARVERSLAG 

Stichting Het Groene Hart van Ternaard Het 
jaar 2018 gaat de boeken in als een positief jaar 
waarin vooral de camping een hele opkikker heeft 
gehad m.b.t. het aantal overnachtingen en het aantal 
bezoekers. Deels zal dit te maken hebben gehad met 
Leeuwarden, Culturele Hoofdstad van Europa.  

De Camping: Wat betreft het weer hadden we helemaal niet te klagen. 
Misschien niet direct een geweldig voorseizoen, maar wel een prachtige 
zomer en niet te vergeten een warme herfst. De gasten kwamen weer, 
naast veel medelanders, uit verschillende landen van Europa, met de 
camper, de caravan of op de fiets met een tentje op de bagagedrager. Een 
aantal gasten uit Hoogeveen hadden hun tent gedurende het hele seizoen 
opgezet en waren regelmatig aanwezig 
om te genieten van het mooie weer en 
de rust op de camping. Dat laatste punt 
is iets wat alle gasten heel erg 
waarderen. Wel moest een aantal 
jeugdigen een paar keer worden 
verzocht die rust niet te verstoren. 
Sommigen van hen denken dat de 
camping een openbare speelplaats is, maar dat is niet de bedoeling. En het 
is ook geen doorgang naar de school en terug. Voor volgend jaar hebben 
een aantal gasten opnieuw geboekt voor het hele seizoen en dat is 
vanzelfsprekend wel prettig. Het Sportveld: Naast de beide 
kaatsverenigingen, VVV en It Moat Kinne, heeft ook de voerbalvereniging 
een aantal weken gebruik gemaakt van het sportveld, omdat hun eigen 
terrein niet altijd beschikbaar was vanwege het feit dat het hoofdveld, na 
de droogte, opnieuw moest worden ingezaaid. Het kan wel tot volgend jaar 
duren voordat dit weer gebruikt mag worden. Er vonden alleen trainingen 
plaats en slidings waren niet toegestaan. Het veld op zich lag er goed bij, 
alleen door de droogte en doordat de ‘eerste snee’ met een zwaardere 
maaier dan normaal werd gemaaid en het gras moest worden afgevoerd, 



zaten er eigenlijk het hele kaatsseizoen sporen van de maaier op het veld. 
Oorzaak: het gras was in het voorjaar te nat om te maaien met onze eigen 
maaier en dat werd toen lang uitgesteld waardoor het te lang werd. 
Volgend jaar beter, zullen we hopen. Er zijn weer verschillende 
kaatswedstrijden gehouden door beide verenigingen en er waren 
Federatiewedstrijden voor de schooljeugd. SVT organiseerde, vanwege 
haar jubileum in 2017, buurtvolleybalwedstrijden die heel goed verliepen. 
Zo blijkt ook nu weer dat Het Groene Hart door iedere vereniging kan 
worden gebruikt om haar activiteiten te ontplooien. 
De Kantine: De kantine is een plaats voor ontmoeting en dat bleek vooral 
ook uit de geweldige deelname aan de disco-avonden voor de 

basisschooljeugd, georganiseerd 
door de Kids’ Club. Steeds waren 
er veel kinderen aanwezig, met 
vooral bij de jongste groep de 
(groot)ouders als toeschouwers.  
Aukje Kingma van ‘Bloemen 
Doorn Roosje’ uit Burdaard is een 
graag geziene gast met haar 
Workshops: met Pasen, in de 

Herfst en straks met de Kerst. Er worden dan prachtige bloemstukjes 
gemaakt door zo tussen de 15 en 20 deelneemsters. Anderen die gebruik 
maakten van deze accommodatie waren buurtverenigingen en 
vriendenclubs. Soms werden clubwedstrijden van diverse verenigingen 
afgesloten met een heerlijke BBQ. Ook de klaverjassers konden hun hart 
ophalen met het Maatklaverjassen en de Darters met het darten. In het 
winterseizoen komen de darters eens in de twee weken bij elkaar om hun 
pijlen te gooien. Zij spelen hun wedstrijden in competitieverband tegen 
andere dartclubs. Belangrijke voetbalwedstrijden werden gevolgd op het 
grote scherm. En een van de onlangs georganiseerde avonden was het 
optreden van Rintje Kas wel een hoogtepunt. De wanden van het 
kantoortje zijn opnieuw bekleed, maar nu met het onderhoudsvrije Trespa. 
We hebben de kaatsverenigingen gevraagd om dat ook te doen bij hun 
bergingen. De Huisjes: Een van onze 3 huisjes wordt permanent het hele 
jaar bewoond en 1 huisje meestal gedurende een langere periode, meestal 
omdat de tijdelijke bewoners een huis laten bouwen. Dat betekent dus dat 



er nog 1 huisje volledig in de verhuur zit samen met een paar huisjes van 
andere eigenaren. Anneke 
de Vries heeft jarenlang 
huisjes voor ons en andere 
eigenaren verhuurd, maar 
heeft het stokje 
doorgegeven aan Carla 
Kampstra, die ook de 
schoonmaak voor haar 

rekening neemt, omdat Letty Keegstra en Jannie Bandstra tegelijk met 
Anneke zijn gestopt met hun werkzaamheden voor HGH. Gasten komen 
overal vandaan, tot uit de Verenigde Staten. Twee van onze eigen huisjes 
zijn voorzien van CV en we zijn van plan in ons derde huisje ook CV aan te 
laten leggen. Een aantal vrijwilligers verzorgen hand- en spandiensten bij 
het onderhoud van erf en heggen. We zijn heel blij met deze vrijwilligers, 
want zij nemen ons veel werk uit handen, niet alleen bij de huisjes, maar 
ook op de camping, het sportterrein en in en bij de kantine. Het bestuur wil 
dan ook alle medewerkers van Het Groene Hart van Ternaard bedanken 
voor hun geweldige inzet!  
 

DE WYLDE TULPENTOCHT 2018 

De opkomst viel wat tegen maar zowel 
de wandelaars als de organisatie 
hadden een fijne dag. Alles verliep naar 
wens en het was prachtig weer. De 
opbrengst was € 600,00 die naar Palm 

Tree 
gaat.  
Palm 

Tree is een kleinschalig opvanghuis in 
Amanzimtoti in Zuid-Afrika, waar 15 
kinderen en kleuters uit het omliggende 
township, wordt gezorgd. 
 



HERFST-WORKSHOP IN HET GROENE HART 

In Het Groene Hart van Ternaard 
heerst, op woensdag 10 oktober, weer 
een heel gezellige sfeer. 
19 dames zijn onder het toeziend oog 
van Aukje Kingma, van ‘Bloemen Doorn 
Roosje’ uit Burdaard, bezig met het 
maken van een sfeervol herfststukje. 
De deelneemsters komen uit de hele 
omgeving, tot uit Dokkum toe.  

Het mooiste is, dat er niet 
alleen oude bekenden komen 
van de vorige workshops, 
maar dat er ook steeds nieuwe 
gezichten worden ontdekt. En 
dat is natuurlijk heel fijn, want 

het betekent wel dat deze 
workshops goed aanslaan! 
Dat het niet altijd van een leien 
dakje gaat is duidelijk te 
bespeuren, maar onder het 
toeziend oog van Aukje en zo nu 
en dan een helpende hand, lukt 
het allemaal best. Gelukkig is er 
heel veel materiaal aanwezig en 

staat er aan het eind van de avond een prachtig kunstwerkje, bedoeld om 
thuis mee te pronken.  

 



RINTJE KAS TE GAST IN HET GROENE HART 

Het is zaterdag, 13 oktober, als ’s avonds rond de klok 
van negen de kantine van Het Groene Hart vol begint te 
stromen met liefhebbers van de zang en muziek van 
Troubatainer Rintje Kas. Als Rintje begint met zijn 
optreden, is het net alsof er een hele band staat te 
spelen. Zijn optreden is geen enkele keer hetzelfde. Hij 
speelt in op het publiek en of het nu ‘Goud van Oud’ is, 
Top 40, Smartlap of Rock ’n Roll, het maakt hem niet uit. 
Hij beheerst alle genres. In een mum van tijd heeft hij de 

zaal ‘te pakken’, want hij speelt actief in op het publiek en dat is een van 
zijn charmes. Met zijn feestband LAYS is Rintje een geziene gast op allerlei 
feesten in binnen- en buitenland. Hun optredens vinden plaats in: 
Engeland, Turkije, Spanje en zelfs in Texas. Hier in Het Groene Hart was zijn 
optreden ook weer als vanouds: geweldig mooi! Zeker voor herhaling 
vatbaar. 
 

VAN DE DORPSBIBLIOTHEEK 

Janny den Besten, 'Verborgen bloem'; Ellis Rozengaarde is dol op haar 
oma Bette, naar wie ze vernoemd is. Zowel kleindochter als oma zetten 
zich in voor Syrische vluchtelingen die in het dorp zijn komen wonen.  
Ellis’ verloofde, Tom, kan echter maar weinig enthousiasme opbrengen 
voor Ellis’ belangstelling voor vluchtelingen. Tijdens een van Ellis’ bezoekjes 
aan oma komt het gesprek op oma’s jeugd. Bette vertelt dat haar verloving 
aan het begin van de Tweede Wereldoorlog een andere wending kreeg. Zij, 
haar familie en duizenden anderen moesten per kolenschuit vanuit 
Veenendaal evacueren naar het Westen van het land.  
De gebeurtenissen uit het leven van oma werpen een nieuw licht op Ellis’ 
relatie met Tom. Durft ze het aan om gemaakte keuzes opnieuw te bezien?  
'Zwart water' van Dee Henderson; is het eerste deel in een serie rond de 
getalenteerde rechercheur Evie Blackwell, die een nieuw cold cases-team 



heeft opgezet. Rechercheur Evie Blackwell verruilt de stad Chicago voor het 
platteland van Carin County, waar ze zich samen met de plaatselijke sheriff 
Gabriel Thane stort op twee oude, onopgeloste vermissingszaken. Terwijl 
ze door het oude bewijsmateriaal gaan, doet Evie een verrassende 
ontdekking, wat een spoor op lijkt te leveren naar een derde cold case-
zaak. Maar het wordt past echt gecompliceerd als sheriff Thane en zijn 
familie meer lijken te weten. Evie bijt zich in de zaak vast en besluit Carin 
County niet te verlaten voordat ze elke steen heeft omgedraaid en alle 
zaken zijn opgelost. Dee Henderson weet als geen ander mysterie, 
romantiek en familiedrama met elkaar te verweven.  
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 

BUURT-BAKJE 

Vanuit de PG Ternaard is er een mogelijkheid om elkaar als dorpsgenoten 
te ontmoeten bij het ‘BUURT-BAKJE’.  
De bedoeling is onderlinge ontmoeting, even 
‘buurten’ en samen koffie of theedrinken. We 
hebben al een aantal keren een genoeglijke 
ochtend gehad. In december stoppen we even 
om weer te beginnen op donderdag 10 januari 
en daarna elke 2e en laatste donderdag van de 
maand in de bibliotheek van Ternaard. 

Iedereen is van harte welkom! Neem gerust iemand mee. 
De koffie staat klaar tussen half 10 en 11 uur. Je kunt gewoon in en uit 
lopen. Vind je het leuk om af en toe gastvrouw/heer te zijn? 
Eventuele inlichtingen en opgave bij Marianne Folbert tel. 0519-571819 
 



GOUDEN K VOOR TANYA VAN DER WOUDE  

Zaterdag 10 november werd tijdens de Nationale Kunstweek in Nieuwegein 
een Gouden K uitgereikt aan Tanya van der Woude uit Ternaard. Gouden K's 
worden toegekend aan personen die zich op uitzonderlijke wijze 
verdienstelijk hebben gemaakt voor beeldende kunst en/of beeldend 
kunstenaars. Van der Woude is voorgedragen door 
de gemeente Dongeradeel. Wite Kninen Tanya van 
der Woude heeft het (amateur) kunstenaars-
collectief ‘Wite Kninen’ bij elkaar gebracht. Haar 
doel was om samen met de mienskip een 
kunstexpositie op te bouwen in het kader van 
Leeuwarden Fryslân 2018. In de voormalige sportzaal aan de Hoedemakers-
polder in Dokkum realiseerde ze in oktober een expositie over de 
karakteristieken van de Noordoost Friese gemeenschap en het landschap. 
Activiteitencentrum Tanya van der Woude heeft zich in het recente 
verleden ook ingespannen om een activiteitencentrum open te houden dat 
met sluiting werd bedreigd. Met succes. Het centrum is verkocht aan een 
private partij, maar nog steeds worden er culturele-activiteiten 
georganiseerd voor kwetsbare mensen in de samenleving. Tanya van der 
Woude verzorgt daar onder andere lessen keramiek en schilderen. 
 

ACTIE – ACTIE - ACTIE 

Hallo dorpsgenoten, In de zomer van 2019 gaan wij 
(Renske Riemersma en Rebecca van den Berg) met World Servants 
naar Sierre Leona en Bolivia. Hiervoor voeren we actie met de actiegroep 
Dokkum, maar willen we ook graag actievoeren in Ternaard. Wij hebben 
een flessenbonactie in de Spar van Ternaard, hier staat een bakje waar u 
uw flessenbonnetje kunt inleveren. Johannes Herder verdubbelt het 
opgehaalde bedrag!! Natuurlijk kunt u ons ook sponseren via 
www.worldservants.nl/dokkum of bij onszelf. 
Alvast heel erg bedankt, Renske Riemersma en Rebecca van den Berg 



VOGELTENTOONSTELLING ZANG & KLEUR 
15-17 NOVEMBER 2018 

Voor het derde jaar op rij organiseerde Volièrevereniging Zang en Kleur uit 
Dokkum en omstreken haar jaarlijkse vogeltentoonstelling in Dorpshuis 
Tunawerth in Ternaard. 
 
Met een grote verscheidenheid aan vogels, van 
zebravinken en kanaries tot grote parkieten. 
Natuurlijk werden alle vogels weer gekeurd door 
keurmeesters van de NBVV. De zeer goede 
kwaliteit van de vogels werd door de 
keurmeesters meerdere malen aangehaald. Na 
veel wikken en wegen werden de prijswinnaars 
uitgezocht.  
 
S. Elzinga  agaporniden   95 punten 
A. Boonstra  fife fancy   93 punten 
T v/d Meij  zebravink   93 punten 
S. de Graaf  Magelaansijs   94 punten 
I.T. v/d Wagen   Stellenkampioen 189 punten 
H. Greydanus  Stammenkampioen 368 punten 
 

Ook brachten de kinderen van 
basisschool It Harspit uit 
Ternaard weer een bezoek 
aan de vogeltjes. Hier was 
voor de kinderen een 
kleurwedstrijd georganiseerd. 
Dus voor de keurmeesters de 
taak om ook hier een winnaar 
uit te zoeken. De winnaars 
werden Marit Boonstra en 

Hilde v/d Kooi. Het bestuur kan spreken van een zeer geslaagde show. 



AFSCHEID VAN DE SPIKER 

Na 53 jaar sluit verzorgingshuis ‘Spiker’ eind 2018 de deuren. Om dit 
onopgemerkt voorbij te laten gaan had de reünie commissie een vrijdag 
‘Afscheid Spiker’ georganiseerd. Veel belangstellende kwamen langs om 
nog een keer de sfeer van Spiker te beleven. Puzzelen op de gang: Door 
middel van een prijsvraag werden de belangstellende door het verzorging 
huis geloodst, alle vragen die ze onderweg voorbijkwamen hadden 
betrekking op 53 jaar Spiker Ternaard. De antwoorden op de vragen 
konden worden gevonden in het verzorgingshuis. Ook hingen overal foto’s 
van de afgelopen jaren Spiker Ternaard. Na het maken van de prijsvraag 
kon worden genoten van een bakje koffie en cake in de grote zaal van het 
verzorgingshuis, hier werden verschillend oude verhalen opgehaald, maar 
er werd ook vooruitgekeken. Hoe nu verder met de zorg in Ternaard? Veel 
kamers waren al leeg, het gebouw was voor 70 zorgeenheden. Nu waren 
er nog maar 6 kamers bezet. Veel onderdelen waren al gesloten, zo zijn de 



keuken en het winkeltje al een tijdje dicht. Door veel mensen werd er 
nagepraat over de tijd die was, ‘Helpen in ‘it Winkeltje’, wandelen met de 
ouderen, spelen van koersbal of helpen bij de verschillende uitjes’ bijna 

iedereen in het dorp had iets met Spiker. 
Reünie personeel: Zaterdag kwamen 120 
oud- en personeelsleden naar het 
afscheidsmoment, ook voor hen lag de 
puzzel prijsvraag klaar Na afloop werden zij 
op een buffet getrakteerd gemaakt door de 
kok van verzorgingshuis Dongeraheem. Ook 
hier werden de verschillende belevenissen 
met elkaar gedeeld. Met deze 
afscheidsmomenten hoopt de reünie 
commissie toch nog een positieve draai aan 
afscheid Spiker te hebben gegeven. De 

laatste week van november worden op twee dagen de laatste bewoners 
naar hun nieuwe woonlocatie gebracht. En dan sluit op 1 december ‘Spiker 
Ternaard’ definitief zijn deuren. 

 
EERSTE PLANNEN VOOR ‘ZORGLANDSCHAP’ 
TERNAARD GEPRESENTEERD 

Uitgangspunt bij de plannen is de krachten te bundelen als het gaat om 
zorg, welzijn en maatschappelijke 
ondersteuning. Professionals, vrijwilligers en 
mantelzorgers stemmen hun inzet af en 
zorgen er zo gezamenlijk voor dat de 
leefbaarheid in Ternaard verbeterd wordt.  
Ouderenwoningen en ontmoetingsruimte 
De ideeën voor het zorglandschap Ternaard 
gaan uit van een aantal moderne 
ouderenwoningen in een hof-vorm op het 
terrein van Spiker. In de plannen gaat het om 
woningen die levensloopbestendig zijn en er 



kan zorg aan huis verleend worden. In het plan is opgenomen dat er bij de 
woningen een ontmoetingsruimte komt voor onder meer dagopvang voor 
ouderen. Het buitenterrein zou geschikt gemaakt kunnen worden voor 
gezonde buitensport. In het voorstel staat ook een tijdelijke 
ontmoetingsruimte op het terrein van Spiker. Deze tijdelijke ruimte kan 
gebruikt worden tot de permanente ontmoetingsruimte er is. Op deze 
manier blijft de dagopvang doorgaan en kunnen mensen uit het dorp 
elkaar op een vast plek blijven ontmoeten. Ook wordt voorgesteld 
onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een concentratie van 
publieke accommodaties in het dorp, gecombineerd met de te realiseren 
ontmoetingsruimte. Dat onderzoek houdt ook een studie in naar de 
mogelijkheid tot verplaatsing van het huidige dorpshuis naar het terrein 
van Spiker. Hier zouden dan ook activiteiten op het gebied van zorg en 
maatschappelijke ondersteuning kunnen plaatsvinden. Hoe nu verder 
Over de plannen voor de woningen, de ontmoetingsruimte en het 
dorpshuis is maandagavond met de aanwezigen gesproken. De input wordt 
gebruikt om het voorstel definitief te maken en een plan van aanpak te 
maken. Dat plan van aanpak wordt in december aan de opdrachtgevers 
aangeboden zodat die er een besluit over kunnen nemen. 

 
WOON-WELZIJN-ZORGLANDSCHAP ‘NIJE SPIKER’  

Op 26 november 2018 is er in het dorpshuis een zeer drukbezochte avond 
geweest, waarin het bureau Pau de mogelijke plannen ontvouwde voor het 
terrein van de Spiker. De presentatie van dit bureau sprak de meeste 
aanwezigen zeer aan en er werden de nodige vragen beantwoord en na de 
pauze ontstond aan verschillende tafels een geanimeerde discussie over 
deze plannen. De conclusie van de avond was zeer kort samengevat: 
“eindelijk iets concreets” en was men zeer ingenomen met deze 
vooruitgang. Voor ons als werkgroep vormden deze gepresenteerde 
plannen een goede uitgangspositie voor de verdere ontwikkeling ervan, 
maar dat betekent ook dat deze nu een meer definitieve vorm dienen te 
krijgen en een plan van aanpak met tijdschema dient te worden opgesteld 
tot verwezenlijking ervan. Op 11 december 2018 is hierover verder 



vergaderd met de verschillende partijen, zijnde gemeente Dongeradeel, 
Thús Wonen, Kwadrant, Friesland Zorgverzekeraar en de Wurkgroep 
Âldereinsoarch. Het bureau Pau heeft het eindresultaat van haar 
inspanningen aangeboden, welke rapportage (zelfde als gepresenteerd op 
26 november) als uitgangspunt door alle partijen werd aangenomen. 
Hiervoor zijn de volgende afspraken gemaakt: 
a. Bureau Pau wordt ook betrokken bij de volgende fase van uitwerking en 
realisering, waarbij de kosten van deze begeleiding door de vier genoemde 
partijen (gemeente, Thús Wonen, Kwadrant en zorgverzekeraar) worden 
gedragen. 
b. De Wurkgroep Âldereinsoarch zal in overleg met Dorpsbelang met spoed 
stappen ondernemen om te komen tot de oprichting van een 
dorpscoöperatie als juridisch partner bij de verdere ontwikkeling van de 
plannen rond de Nije Spiker. U zult als dorpsbewoners begin volgend jaar 
daarover meer informatie krijgen. 
c. Verder is er een ontwikkelstrategie vastgesteld voor de vervolgstappen, 
die als basis van de financiële en organisatorische haalbaarheid zal kunnen 
dienen. 
d. Alle partijen hebben hun steun en ondersteuning uitgesproken bij de 
verdere uitwerking van het gehele proces. Al met al geeft dit meer dan 
voldoende vertrouwen dat allen met inzet en vertrouwen de plannen 
verder zullen ontwikkelen en dat eventueel fasegewijs de realisering van 
de Nije Spiker tot stand te komen. Een flinke stap voorwaarts is gezet, maar 
vele inspanningen zullen nog gepleegd moeten worden om tot 
concretisering over te gaan. Het vertrouwen is er, maar zonder 
inspanningen (ook van het dorp) zal het niet lukken. Wij gaan er daarbij 
vanuit dat vanuit het dorp onze inspanningen zullen worden ondersteund 
en velen hun bijdrage zullen willen leveren tot verwezenlijking van de 
voorgelegde plannen. 
 
Namens de Wurkgroep Âldereinsoarch, Bert Folbert. 
 

 



JEU DE BOULES 

Op zaterdag 6 oktober zijn we met zes leden (Wendelien en Louis, Susan 
en Tineke en Jannie en Lucas) naar Vledder geweest voor de jaarlijkse 
bospartij. Er stonden weer vijf voor gelote wedstrijden op papier. 
Wendelien en Louis vielen dit jaar in de prijzen. Zij waren de beste met 
twee gewonnen partijen. Op zaterdag 20 oktober stond de Veenklooster 
bospartij weer op het programma. Deze werd voor het eerst samen 
gespeeld met de Holwerder boulers. Zij hadden ons gevraagd of het 
mogelijk was om dit gezamenlijk te doen. Er hadden zich in totaal 19 
deelnemers (12 Ternaarders en 7 Holwerders) opgegeven. In het bos werd 
in een van de pauzes weer even genoten van een bakje koffie, dat werd 
geleverd door de beheerders echtpaar van het slot en het bos.  Na afloop 
werd in het Ontmoetingscentrum van het Groene Hart een stamppot 
buffet genuttigd. Nadat eenieder was bekomen van de maaltijd werden de 
prijzen bekend gemaakt. Willie Roelofs werd 1e met 3 gewonnen partijen 
en 24 pluspunten, 2e Jelle Haaima met 3 gewonnen partijen en 23 
pluspunten en Hillie van der Weij werd 3e met 2 gewonnen partijen en 9 
pluspunten. De poedelprijs was voor Gerrit Hoekstra met 0 gewonnen 
partijen en -20 punten. In de loop van de avond ging eenieder tevreden 
naar huis. Men was van mening dat dit voor herhaling vatbaar is. 
Op maandag 5 november zijn er veertien personen weer begonnen aan de 
jaarlijkse wintercompetitie. Tot nu toe zit het weer redelijk goed mee en 
zijn de onderlinge verschillen zeer klein. Maandag 17 december is de 
laatste boules avond van het jaar. In 2019 starten we dan weer als alles 
goed gaat op maandag 7 januari. Het bestuur wens eenieder goede 
kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2019 toe. 
 

 

 
 



NIEUWJAARSFUIF TERNAARD 

De oudejaarscommissie is ondertussen alweer druk bezig met de 
voorbereiding van de nieuwjaarsfuif om het jaar 2019 weer feestelijk te 
beginnen. De organisatie bestaat dit jaar uit acht man. Arnold Kingma is 
gestopt en zodoende willen wij Arnold graag bedanken voor zijn inzet de 
afgelopen jaren en wij hopen Arnold dan dit jaar aan de andere kant van 
de bar te mogen treffen. De feesttent zal zich weer bevinden op de 
parkeerplaats van de V.V. Ternaard. Ook dit jaar zal de tent ‘s middags weer 
open zijn van 15.00 tot 19.00 uur. Vanaf 15.00 uur zijn alle mensen welkom 
voor een broodje en een drankje in de tent. Nadat iedereen elkaar een 

gelukkig en gezond nieuwjaar heeft gewenst, 
zal de tent weer geopend zijn vanaf 00:15 tot 
06:00 uur. De muziek zal dit jaar weer worden 
verzorgd door Herman Denkers en consorten. 
Er kan dit jaar gepind worden in de tent. We 
hopen er met z’n allen weer een grandioos 
feest van te maken. Als organisatie hopen wij 
dat er niets vernield wordt, want het feest is 
elk jaar weer moeilijk te organiseren vanwege 
het kleine budget en het zou dan zonde zijn dat 
er geld moet worden uitgegeven voor zoiets 
onnodigs. Na het succes van de vuurwerkshow 

van vorig jaar willen wij dit graag doorzetten. Dit jaar zal ook de ‘’vrienden 
van de vuurwerkshow’’ weer worden georganiseerd, U kunt uw bijdrage 
aan één van de leden van de oudejaarscommissie overhandigen, maar u 
kunt uw bijdrage ook doneren op het volgende nummer: NL07 INGB 0659 
2886 21 op naam van ‘’aldierscommissie Ternaard’’. Uw naam, met het 
bedrag van uw donatie, zal dan op onze facebookpagina verschijnen.  
Met vriendelijke groeten, De oudejaarscommissie Wytze Vellinga,  
Hayo Greydanus, Mark Rijpstra, Kevin Rijpstra, Justin de Vries,  
Tjeerd de Vries, Anne Hellinga en Jan-Pieter Prins  
P.S. Er zal, net zoals afgelopen jaar, een ID-controle plaats vinden bij de 
deur. Belangrijk dus dat jij jezelf kan identificeren. We vragen hiervoor 
jullie begrip. 



NIJS FAN PJUTTEOPVANG ‘IT BOARTERSPLAK’ 

 
SKF lit pjutten kennis meitsje mei M.C. Esher. Under 
begelieding fan Marjan Beuker ha de bern fan It 
Boartersplak wurke oan keunst. Yn oktober hat Marjan 
elke freed mei de bern oan it eksperimentearen west. 
De keunstwurkjes dy’t makke bin wiene de hiele 
moanne november te sjen yn it Keramiekmuseum 
Princessehof. 
 
   
 
 

Zon Zee Strand 
Na de zomervakantie werd er 
geplakt met zand, het strand; 
schepjes, emmertjes of een strandbal werden ingekleurd. De zee werd 
geverfd en de visjes beplakt met gescheurde stukjes papier. Wolkjes 
werden in de lucht geplakt en er werden vliegers mooi ingekleurd.  
Het resultaat van een mooi 
groepswerkje was prachtig. 
Met het mooie weer kon ook nog 
volop buiten worden gespeeld. 

 
 
 
 
Het 
thema Herfst leverde ook mooie werkjes op en 
de peuters konden op een ochtend even onder 
de paraplu in de regen. Voor de herfstvakantie 
werd er nog een uitstapje gemaakt naar het bos 
in Driesum. 
 



Op 4 december vierden alle peuters met hun ouders/verzorgers het 
Sinterklaasfeest. Er waren veel hulppietjes, de peuters mochten verkleed 
komen.Er werden spelletjes gedaan en ook werden we verrast door twee 

Zwarte Pieten, die met veel 
plezier hebben meegespeeld. 
Helaas kon sinterklaas er niet 
bij zijn. Voor alle peuters was 
er een mooi cadeautje. 
 
Nieuwe peuters zijn van harte 
welkom, aanmelding op 
www.kinderopvangfriesland.nl  
 
De leidsters: Annette 

Koopmans, Nynke schoorstra, Grietje Hesseling 

 
 



SINTERKLAAS VERGEET TERNAARD NIET 

Sinterklaas heeft zaterdag een bezoek gebracht aan Ternaard, samen met 
zijn pieten maakte de Goedheiligman een rondgang met paard en wagen 
door het dorp. De optocht werd muzikaal begeleid door Brassband 
Euphonia Ternaard. Na de 
optocht was er feest in 
dorpshuis Tunawerth 
waar DJ PC de kinderen 
vermaakte samen met de 
hulp van de Pieten. In de 
middag was er nog 
Sinterklaas Bingo voor de 
oudere groepen van de 
basisschool.  
 

PIETENVOLLEYBAL BIJ SVT3 

Op woensdag 5 december kwam Piet meetrainen met het 
jongste team van SVT. Piet deed fanatiek mee met overgooien 

en vangen, dat laatste 
was nog wel een beetje 
moeilijk voor Piet. 
Gelukkig werd Piet 
geholpen door de meiden 
en door trainer Bianke en 
toen kwam het helemaal 
goed! Na de training kregen alle 
meiden een diploma en een 
chocoladeletter. 

 



HIEMSTRA BENOEMD TOT LID IN DE ORDE VAN 
ORANJE NASSAU 

Tijdens de bijzondere openbare raadsvergadering van de Gemeente 
Dongeradeel werd afscheid genomen van de gemeenteraad en werd aan 
de heer Martinus Hiemstra een Koninklijke Onderscheiding opgespeld door 
Burgemeester Magda Berndsen.  
 
Onderscheiding voor drie raadsperiodes Burgemeester Magda Berndsen 

nam in kort slotwoord nog de 
vrijwillige inzet van de raadsleden 
voor en korte of al langere tijd in 
de gemeenteraad. Een persoon 
die al drie raadsperiodes lid was 
van de raad is Martinus Hiemstra 
(71) uit Ternaard. Voor de 
vervulling van deze taak ‘Heeft het 
zijne Majesteit behaagt’ Martinus 
Hiemstra te benoemen tot Lid in 

de Orde van Oranje-Nassau. Martinus Hiemstra was raadslid voor het CDA 
van 2 mei 2002 t/m 14 maart 2006, 5 december 2008 t/m 27 maart 2009 
en van 11 maart 2010 t/m 31 december 2018. Daarnaast was het lid van 
het college van beheer van de PKN-gemeente Ternaard en bestuurslid van 
de begrafenisvereniging ‘De Laatste Eer’ van Ternaard. De heer Hiemstra 
kreeg de Koninklijke versierselen uitgereikt door waarnemend 
burgemeester Magda Berndsen van de gemeente Dongeradeel, tijdens de 
laatste raadsvergadering in de oude samenstelling.  
Per 1 januari 2019 fuseert de gemeente Dongeradeel met de gemeenten 
Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. tot gemeente Noardeast-Fryslân. 
 

 

 



TERNAARD TOEN 6 

Als de boeren niet meer klagen 
en de pastoors niet meer 
vragen, dan nadert het einde 
der dagen. Een cliché, 
natuurlijk, maar het verwijst 

naar het onderwerp van deze aflevering. Hierin enige woorden over het 
idyllische boerenland rond Ternaard en de geleidelijke schaalvergroting, 
over het met boerenverstand schipperen tussen natuurbehoud en 
bedrijfsvoering. Uitgangspunt van dit stukje is namelijk deze foto uit mijn 
knipselmap van Ternaard: Er staat een onderschrift bij de afbeelding: “Te 
Ternaard werd een demonstratie gehouden met aardappelsproeimachines 
georganiseerd door de R.L.V.D. voor Noord-Friesland, welke met 
belangstelling werd gevolgd.” Het kenteken op de tractor is duidelijk te 
lezen en met enig speurwerk komen we te weten dat het voertuig met 
nummer B-33325 eigendom is van Geert Minnes Fokkema, wonende in 
Ternaard, gemeente Westdongeradeel. De papieren zijn afgegeven op 19 
maart 1948 (bron: http://kentekens.tresoar.nl/index.php?t=0&nummer=33325). 
De foto komt ook voor in de collectie van de Friese vereniging voor 
historische landbouw AFRON en daar vinden we nog de volgende 
informatie bij vermeld: “Deze Ford Dearborntrekker met een 
poederverstuiver neemt deel aan 
een demonstratie 
spuitwerktuigen in juni 1949 te 
Ternaard.” Gewapend met die 
gegevens is het niet moeilijk om 
een aankondiging van de 
demonstratie te vinden: 
Leeuwarder courant, d.d. 4 juni 
1949 Wanneer we met een 
moderne blik naar de foto van de demonstratie kijken, dan fronsen er 
denkelijk wenkbrauwen. De arbodienst zou op zijn zachtst gezegd niet blij 
zijn met de vervaarlijk hobbelende en bobbelende positie van de man 
achterop - en wat te denken van het goedje dat men daar op de aardappels 



spuit? Is dat geen dodelijke wolk? Allemaal 
makkelijk praten natuurlijk, 
anachronistisch geneuzel, want in de 
opbouwjaren na de oorlog had productie 
voorrang. In onze dagen kijken we, wat een 
luxe, met andere ogen naar het landschap 
om ons heen. We lezen vrijwel wekelijks in 
de krantenbijlage over boerenverdriet, 
groen asfalt en landschapspijn. Naast de 
soms onnavolgbare oekazes uit de Haagse 
en Brusselse wereld van het landbouw- en 
milieubeleid zijn er gelukkig ook goede 
geluiden. Boeren doen tegenwoordig aan, 
jawel, natuurbeheer. De 
spreekwoordelijke domme boer was en is 
een mythe, een verzinsel. Het beeld klopte 
nooit, maar tegenwoordig al helemaal niet 
meer. Wanneer ik spreek met mijn 

overbuurlui, dan blijken het niet alleen kneiterharde werkers, het zijn meer 
dan volwaardige ondernemers. Er komen investeringen aan te pas waarvan 
de brave schoolmeester bleek weg zou trekken. De voortschrijdende 
mechanisatie vergt een wagen- en werktuigenpark waar je u tegen zegt. 
Hoe indrukwekkend zijn de massieve landbouwwerktuigen, waar de leek 
voorzichtigheidshalve en met ontzag de berm voor in stapt en waarvan 
zelfs met de nodige fantasie niet direct duidelijk is wat hun functie is, maar 
ontzagwekkend zijn ze. Een moderne trekker is een grommend groen en 
geel monster, dat gerust 500 of meer paardenkrachten onder de motorkap 
heeft. 500! Daar kan bles niet tegenop. Al die dingen hebben natuurlijk hun 
ontwikkeling gehad. De landbouw-mechanisatie neemt na de oorlog een 
hoge vlucht, niet in het laatst danzij de Marshallhulp. De schaalvergroting 
bereikt ook de Friese contreien, de foto uit de knipselmap is er een fraaie 
momentopname van. Nieuwsblad van Friesland. Hepkema’s courant, d.d. 
12 juni 1950. Nico van der Woude 
 
 



LEDENVERGADERING IJSCLUB NOOITGEDACHT 

Op 7 december is de ledenvergadering van ijsclub Nooitgedacht weer 
gehouden. Met 7 leden en het bestuur is er onder het genot van een hapje 
en drankje weer heel wat besproken in het Groene Hart. Dit keer niet 
alleen over schaatsen, maar ook over de volkstuinen…. In maart van dit jaar 
hebben we een paar dagen schaatsplezier gehad. Er zijn heel wat rondjes 
geschaatst en we hebben weer eens wat nieuwe leden mogen 
verwelkomen. De muziek is afgelopen jaar door Peter Christiaan Veenstra 
verzorgd, dit is prima bevallen. Het hekwerk is inmiddels vervangen en het 
is dan ook belangrijk dat we met elkaar ervoor zorgen dat het netjes blijft. 
Nu zijn de lichtmasten aan de beurt om te worden vervangen. Dit kunnen 
nieuwe zijn zodat we weer jaren vooruit kunnen, de indeling van de baan 
wordt dan wel anders, en het is ook een flinke investering. Misschien is er 
hier of daar een bijdrage te regelen of mogelijk zijn er goede tweedehands 
masten beschikbaar. Om dit soort uitgaven te kunnen betalen is het 
belangrijk om hier geld voor te reserveren. Uit de kascontrole door Anton 
Keegstra en Bote Sape Schoorstra kwam dan ook naar voren dat we hier 
iets mee moeten doen. Na overleg is besloten om de contributie en de huur 
van de volkstuinen te verhogen. We begrijpen dat het een behoorlijke 
verhoging is, maar aan de andere kant was de prijs als jarenlang hetzelfde.  
-De contributie voor een gezin wordt verhoogd naar € 7,50, en voor 1 
persoon naar € 5,-- per jaar. De huur van de volkstuinen komt per jaar op 
€ 15, -- voor een perceel van 7,5 m x 25 m. Ook is het mogelijk om 1/3 deel 
of 2/3 deel te huren, de kosten van zo’n stuk bedragen dan € 5 per deel. 
Als u lid wilt worden van de ijsclub kunt u zich melden bij het bestuur. Als 
u geïnteresseerd bent in een volkstuin kunt u contact opnemen met Henk 
Bouma of Ankje Sinnema. Zodra de winter in aantocht is zal het water op 
de ijsbaan worden gezet. De voorzitter sluit de vergadering en als we Piet 
Paulusma mogen geloven krijgen we een strenge winter. 
Namens het bestuur: Rennie Schoorstra, Goasse Venema,  
Gooitzen Sinnema en Martha Meulenaar 
 

 



FEESTCOMMISSIE TERNAARD 

 
Jaarvergadering 11-01-2019 

- Opening 
- Agenda 
- Notulen 
- Ingekomen stukken 
- Financieel verslag en kascontrole 

 Contributie 
 Pauze 

- De stand van zaken bestuur 
 Voorzitter:   Hendrik Bauke Boltjes 
 Penningmeester:  Klaas Johan Hoekstra 
 Secretaresse:    Kim Bahlmann (aftredend en niet   
     herkiesbaar) 
 Algemene leden:   Wietske Woudman (aftredend en niet  
     herkiesbaar)  
 Gerben v.d. Weg, Thea v.d. Kooi en Aleida Waaksma 

- Voorstel nieuwe bestuursleden 
- Dorpsfeest 13 t/m 16 juni 2019:   

Programma 
Vrijwilligers 
 

Verloting: onder de aanwezigen op de vergadering. 
   1e prijs = gratis entree gehele feest  
   2e prijs = € 15,- aan munten 
   3e prijs = € 7,50 te besteden aan snack 
 

- Rondvraag 
Sluiting 

 



Update feestcommissie: Wij delen graag het laatste nieuws weer met 
jullie. Ledenvergadering met prijsvraag, voor de aanwezigen 11-01-19 

• 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 met Rintje Kas www.rintjekas.nl 
• koffie drinken    * kerkdienst 
• Super sundays www.supersundays.nl * Win aktie 
• Zeskamp     * van Geeft”m www.vangeeftm.nl 

 
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 
 
 Contactpersonen buurtverenigingen Ternaard 

Lâns de Dyk Lieuwkje Botma lddternaard@hotmail.com 06-13454016 
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 Aaltje Talsma omdealdfeart@hotmail.com 06-13007093 
Halbertsmastrjitte/van 
Aylvastrjitte 

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

Earst ein (Albertus 
Nauta) 

Germina 
Akkerman 

g.prins01@knid.nl 0519-571751 



 



NIEUWS VAN BRASSBAND EUPHONIA 

De start van het nieuwe seizoen van brassband Euphonia was muzikaal; 
begin september mocht het orkest een optreden geven tijdens de 
Admiraliteitsdagen in Dokkum. Verschillende korpsen uit de regio maakten 
er op de Breedstraat een muzikaal feestje van. Onder leiding van dirigent 
Paulus de Jong bracht Euphonia een swingend en licht programma dat 
goed in de smaak viel bij het publiek. 
 
Helaas werd dirigent Paulus in september ziek en sindsdien werkt Euphonia 
op projectbasis met gastdirigenten. Vanaf eind januari 2019 zal Paulus de 
dirigeerstok weer oppakken en de brassband klaarstomen voor het 
Gouden Spiker Festival. 
 
Op 26 oktober 2018 vonden in Utrecht de jaarlijkse Nederlandse Brassband 
Kampioenschappen plaats. Euphonia is vaste deelnemer aan dit 
kampioenschap; dit jaar voor de 12 keer op rij! Gastdirigent tijdens het 
kampioenschap was Chris van der Veen. Na een mooie voorbereiding, met 
o.a. nog een gastdirectie van de Belgische Harmen Vanhoorne, mochten 
we in TivoliVredenburg als 5e orkest van de 9 deelnemers onze uitvoering 
van Second Suite in F van Gustav Holst laten horen. Uiteindelijk leverde dit 
optreden Euphonia een 4e plaats op in de eindklassering.  
 
Momenteel is de brassband druk bezig met de voorbereidingen voor het 
inmiddels traditionele Nieuwjaarsconcert op vrijdag 18 januari 2019. 
Tijdens dit concert staat de band onder leiding van gastdirigent Gouke 
Wielenga. Het wordt een regionaal feestje, want als speciale gast is het 
Popkoor Gewoan Oars uit Wierum uitgenodigd. De Brassband en het 
Popkoor zullen zowel afzonderlijk als gezamenlijk optreden. Om het 
concert helemaal af te maken, zullen tevens de leerlingen van Euphonia 
hun medewerking verlenen! Het belooft een prachtig concert te worden, 
dus komt allen op vrijdag 18 januari om 20.00 uur naar dorpshuis 
Tunawerth. De entree is gratis! 
 



 
 
 



 
 
 

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 


