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VAN DE REDACTIE 

De eerst dorpskrant van 2019 ligt weer voor u, alweer een jaar om, de tijd 
gaat snel! Weerman Piet voorspelde een strenge winter, maar helaas, ook 
dit jaar konden de schaatsen in het vet blijven. Wel konden we even 
genieten van de sneeuw, maar ook dit was van korte duur. Nu, halverwege 
maart, lengen de dagen alweer mooi en de eerste voorjaarsbloeiers laten 
hun gezicht alweer zien. Momenteel kunnen we dagelijks naar het 
luchtballet van de spreeuwen kijken, die zij elke avond bij zonsondergang 
laten zien. Prachtig om te zien, hoe mooi deze vogels in eenheid vliegen, 
waarna ze hun rustplaats vinden in de bomen, boven de gracht bij Jan 
Waaksma. Natuurlijk zijn er ook nadelen te benoemen, maar dit is helaas 
niet anders. Waarschijnlijk zullen de vogels binnenkort hun weg wel weer 
vervolgen om een geschikte broedplaats te vinden. Wij willen eenieder 
weer bedanken, die een bijdrage heeft geleverd aan deze dorpskrant en 
wensen eenieder weer veel leesplezier toe. 
Mocht u iets interessants, of iets leuks weten te vertellen, of heeft u mooie 
foto’s, die u wilt delen met Ternaarders, mail het door, naar 
redactie@ternaard.nu 
 
Groeten, Alicia en Wietske 
 
VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 

CO2-reductie, momenteel wel een veel gebruikt woord in alle 
nieuwsberichten. Alle politieke partijen willen er wel wat aan doen. 
Natuurlijk moeten we bij onszelf beginnen. In het klein, op de fiets naar het 
werk (waar mogelijk), korter douchen, minder vaak op vliegvakantie enz. 
Maar zou dit echt helpen? Als grote landen om ons heen er niets of weinig 
aan doen? Wij zijn maar een klein stipje op de grote landkaart…. 
 
Vanaf het dorp is het duidelijk te zien: de enorme bulten grond bij ons op 
het erf. Voor wie zich afvraagt waar dat voor nodig is: 



Van drie stallen is het asbest verwijderd en daarna zijn ze gesloopt. Puin is 
door de puinbreker gegaan, zodat we dat weer kunnen hergebruiken. En 
dan komt er weer een nieuwe stal op naar de eisen van deze tijd. De 
bedoeling is dat de eerste kalfjes er in september/oktober weer in kunnen. 
Oproep: 
Het komt met regelmaat voor dat er dubbele dingen worden gepland in 
het dorp. Van buurtverenigingsfeestjes tot avonden in dorpshuis, groene 
hart, voetbalkantine enz. Wat zou het fijn zijn als eenieder dit meldt via 
ternaard.nu! We kunnen dan proberen om alles zoveel mogelijk te 
verspreiden, zodat eenieder naar de avond van keuze kan gaan. 
Dit kan doorgegeven worden via webmaster@ternaard.nu 
 

SECRETARIAAT DORPSBELANG  

Oud en nieuw Het was weer een geslaagd oud en nieuw. Het 
carbidschieten met hierbij een tentje en vreugdevuur vond plaats naast het 
sportveld. Complimenten voor de jongeren die dagen druk zijn geweest 
met hout verzamelen, rijplaten leggen, etc. Ook de oudjaarsploeg van 
Ternaard had alles weer prima voor elkaar. Het spectaculaire vuurwerk en 
feest in de tent was weer geweldig. 
 
Kerstbomen De kerstbomen zijn weer verzameld op het parkeerterrein bij 
de Hoeke. Ook dit jaar leverde dit weer een flinke bult op.  
 
Ontwikkeling waddenkust Het lijkt erop dat de Camera Batavia bij Ternaard 
er gaat komen. De provincie heeft geld beschikbaar gesteld. Dorpsbelang 
heeft overleg met Sense of place gehad en tijdens de jaarvergadering gaat 
Sense of place toelichting geven op de plannen. Er zijn meer 
ontwikkelingen langs de waddenkust. De dijken moeten worden 
verstevigd, er zijn plannen voor fietsen achter de dijk, etc. We bezoeken 
veel bijeenkomsten en hebben voor Ternaard ook plannen, waar we samen 
met andere organisaties invulling aan willen geven. Zo zijn we o.a. in 
gesprek met Holwerd aan Zee. 
 



Omgevingsproces Ternaard Op maandag 11 maart is een 
informatiebijeenkomst over het Omgevingsproces Ternaard geweest. Het 
ministerie van Economische Zaken heeft Ternaard aangewezen als pilot, 
waarbij de omgeving mee kan praten over de voorwaarden van 
gaswinning. Het omgevingsproces is met name gericht op ontzorgen 
(voorkomen en afhandelen schade) en investeren (in maatschappelijke 
opgaven in het gebied). Daarnaast blijft de zogenaamde 
Rijkscoördinatieregeling doorgaan, dit is het formele traject voor de 
vergunningsaanvraag. 
 
Er zijn in april verschillende bijeenkomsten, waarbij belangstellenden zich 
kunnen opgeven om mee te werken aan de Ontzorging en de Investering. 
Voor de Ontzorging zijn dit de thema's monitoring, mijnbouwschade en 
lusten en lasten. Voor de Investering zijn dit de thema's verzilting, 
energietransitie en ontwikkelingsmogelijkheden in de dorpen en het 
gebied. Tijdens de avond werd maar weer duidelijk dat er veel weerstand 
is tegen gaswinning, maar dat de beslissing voor gaswinning uiteindelijk bij 
de minister ligt. Dorpsbelang zal blijven meepraten.  
 
St. Dorpsmolens Ternaard Er is een bijeenkomst in het dorpshuis geweest 
over de vervanging van de windmolen bij de boerderij van de fam. 
Hiemstra. Inwoners kunnen hieraan mee participeren. Voor Ternaard is het 
mooi dat er wordt geïnvesteerd in een nieuwe molen. Ternaard heeft sinds 
de jaren '90 een 5-tal windmolens en mede dankzij opbrengsten hiervan 
heeft de stichting in het dorp kunnen investeren. 
 
Reanimatiecursus Dorpsbelang organiseerde in januari weer een 
reanimatiecursus. De cursus werd gegeven door de EHBO-vereniging uit 
Ferwert. Met 15 deelnemers was dit een geslaagde avond. Zoals in de 
vorige dorpskrant vermeld moet er een nieuwe AED komen. Om dit te 
financieren vragen we het dorp om bij te dragen. Binnenkort volgt hier 
meer informatie over. 
 
Tennisbaan De tennisvereniging houdt op te bestaan. Er zijn praktisch geen 
leden meer en er wordt al een tijd niet meer getennist. De verpaupering 
slaat toe, dus er moet snel iets gebeuren. De tennisvereniging heeft 



dorpsbelang gevraagd mee te denken aan een nieuwe bestemming van het 
terrein en gebouw. Er zijn gesprekken met de voetbalvereniging geweest, 
maar dit heeft tot nu toe geen resultaat opgeleverd. We willen hierbij een 
oproep doen: heeft u ideeën voor een nieuwe bestemming van het terrein 
en gebouw meld u dan bij het bestuur van dorpsbelang of tennisverenging.  
 
Bedrijventerrein Het bedrijventerrein raakt steeds meer gevuld, 
momenteel wordt er alweer gebouwd. In februari is er een bijeenkomst 
geweest voor de bouw van bedrijfsunits op het bedrijventerrein. 
Belangstellenden voor de units of overige kavels kunnen zich bij stichting 
Bedrijventerrein Ternaard melden. 
 
Spiker Sinds de bijeenkomst in december is het redelijk stil rond de plannen 
voor een Nije Spiker. De gemeenteraadsverkiezingen hebben zo hun 
invloed gehad op de voortzetting van het proces. Alle projecten in de 
nieuwe gemeente, moesten eerst nader worden bekeken door het nieuwe 
college. Intussen zijn de eerste afspraken weer gemaakt, de stuurgroep 
komt op 27 maart weer bij elkaar. De Wurkgroep komt voorafgaande deze 
bijeenkomst de 25e maart bijeen. In de tussentijd hebben we als 
dorpsbelang een aanvraag ingediend, met behulp van bureau Pau, bij het 
Iepen Mienskipsfûns. Dit om de kosten te dekken voor het oprichten van 
een eventuele zorgcorporatie. Op de achtergrond is men nog steeds bezig. 
In januari hebben wij als Wurkgroep een rondleiding gehad in de 
levensloopbestendige woningen in Lioessens. Een mooi project wat de 
nodige ideeën opleverde. Het gebouw Spiker wordt momenteel weer 
bewoond, dit wordt door de organisatie Carex geregeld. In ieder geval blijft 
het gebouw op deze manier een beetje leefbaar. Toch blijft het een vreemd 
gezicht dat het gebouw er zo bij staat, niet meer de levendigheid zoals die 
de afgelopen, meer dan, 50 jaar heeft geboden. Een oud personeelslid 
vertelde, ik rij er elke dag langs en elke keer wil ik weer het parkeerterrein 
oprijden. Dat gevoel zal nog wel even blijven….. 
 
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. 



NIEUWE WINDMOLEN 

Na vele jaren tevergeefs geprobeerd te hebben de 5 in ons bezit zijnde 
windmolens op te schalen, is het nu gelukt daar een begin mee te maken. 
De allang defecte molen bij de boerderij aan de Nesserweg wordt 
vervangen door een veel krachtiger type. De 4 nog intact zijn de molens 
zijn aan het einde van hun technische bestaan en draaien al enige jaren op 
de rand van financieel verlies. De jaarlijkse productie van deze 4 molens 
(max. vermogen per molen 80 Kw) in ong. 6000.000 Kwh, de nieuwe molen 
(max. vermogen 850 Kw) levert jaarlijks ongeveer 2 miljoen Kwh. Alle 
huishoudens in Ternaard gebruiken samen per jaar ongeveer 1,4 miljoen. 
Door de krapte op het elektriciteitsnet verwachten we dat de nieuwe 
molen pas in april/mei 2020 geplaatst kan worden. Liander heeft 
toegezegd het elektriciteitsnet dan voldoende te hebben uitgebreid. 
 Op 21 februari jl. heeft het bestuur de plannen nader uitgelegd op een 
bijeenkomst in Dorpshuis Tunawerth. Aan de hand van een 
PowerPointpresentatie werden de plannen gepresenteerd, met ook een 
terugblik op de afgelopen 25 jaar van de Stichting. Bij de oprichting in 1992 
van de Stichting, werden als doelstellingen genoemd, het bevorderen van 
de duurzame economische en sociale activiteiten in Ternaard en 
omstreken. In de afgelopen 27 jaar hebben we dit zoveel mogelijk 
uitgevoerd. Ook nu zijn deze doelstellingen nog zeer actueel. De 
coöperatieve aanpak door de stichting en vanuit de St. Dorpsmolens 
Ternaard opgerichte Energie Coöperatie (Encoter), wordt in veel plaatsen 
in Fryslân toegepast (momenteel meer dan 50). Met de opbrengsten van 
de molen wordt er geïnvesteerd in het dorp zelf. 
In de afgelopen jaren ontving dorpsbelang Ternaard € 37.158,00, maar ook 
door het plaatsen van zonnepanelen op school en dorpshuis, investeren in 
jeugdhonk, bedrijventerrein, het Groene Hart, konden mede worden 
gerealiseerd door de investeringen van de Stichting. 
De nieuwe molen, de Vesta 52 is intussen gekocht. De eerste betalingen 
zijn gedaan vanuit de reserves van de stichting. Voor de benodigde 
financiële middelen wordt mede een beroep gedaan op de gemeenschap 
in Ternaard. Wij willen graag deze molen financieren met 
burgerparticipaties, op dezelfde wijze als bij de oude molens in de 90-er 



jaren. De participaties kosten € 250,00 per stuk, met een renteopbrengst 
van 3,5%. De participaties worden binnen 10 jaar weer afgelost. Inwoners 
van Ternaard krijgen hierbij de voorrang. De eerste 
inschrijvingsformulieren werden uitgedeeld aan de bezoekers van de 
voorlichtingsavond en met resultaat, want binnen een tijdsbestek van 14 
dagen is op de eerstbenodigde € 90.000,00 ingeschreven. De bedoeling is 
om in de herfst weer een uitnodiging naar de inwoners te doen uitgaan om 
in te schrijven op de participaties voor de volgende ronde. U wordt 
daarover t.z.t. ingelicht via flyer, dorpskrant en Ternaard.nu. 

 
BILJARTKAMPIOENSCHAP TERNAARD 

Meet Elkanders Krachten, organiseerde 5 januari het jaarlijkse 
maatbiljarten. Door het grote deelnemersveld van 52 personen werd er om 
13.00 uur gestart met het 2 tegen 2 biljarten door het sterk bezette 
deelnemersveld. Er werd gespeeld met een verliezers ronde. In totaal 
werden er 7 prijzen uitgedeeld. De finale in de winnaars ronde werd 
gespeeld door Pieter Wytze Vlasman en Leo Kloosterman tegen Simon van 
der Weg en Andries Vlasman. De eerstgenoemden wonnen de finale van 
het maatbiljarten. De winnaars in de 
verliezers ronde werden Gosse 
Reinder Kingma en Marcel 
Bandstra. Voorzitter Harm Brander 
reikte na afloop van het 
biljarttoernooi de prijzen uit Deze 
bestonden uit vleespakketten 
samengesteld door slagerij Smit.  
          v.l.n.r. Leo, Pieter Wytze, Gosse Reinder en Marcel 

Zaterdag 29 december werd het individueel toernooi gehouden. Verdeelt 
over de A, B en C-klasse, er werd in deze klassen gespeeld volgens het poule 
systeem. In de C-klasse gingen de prijzen naar Sjoerd Vlasman 1ste en Jaap 
Peter Zijlstra 2de.  In de B-klasse ging Evert van der Weg er met de 1ste prijs 
vandoor gevolgd door Gosse Reinder Kingma en Klaas Germ van der Weg. 
En Anton Keegstra was Piet van der Kooi te sterk af in de A-klasse. 



VAN HET DORPSHUIS 

Op 22 december hadden we een "faute kerstpartie", maar omdat er rond 
die tijd overal wel iets te vieren valt viel de opkomst ietwat tegen, maar 
gezellig was het wel. Op 29 december en 5 januari kwamen de biljarters 
weer aan bod om te strijden in de open kampioenschappen individueel A, 
B en Cklasse en maatbiljarten. Tussendoor op 4 januari natuurlijk eerst nog 
de "vrijmibo". Dan op 16 februari was het zover: de regio finale van het 
"Slimste Dorp". Na een spannende strijd moesten "de doppers" uit 
Ternaard hun meerdere erkennen in Nij Altoenae en Bollingwier (winnaars) 
en eindigden dus als 3e. Het sjoelen stond voor 9 maart op de kalender, 
maar wegens te weinig deelname is dit verschoven naar 18 mei a.s. (noteer 
alvast in uw agenda) Tevens is bij ons de vraag binnengekomen voor een 
danscursus; bij voldoende deelname zullen wij een dansschool benaderen; 
opgeven kan via Facebook, e-mail of bij beheerder dorpshuis.  
 
Op de planning staat verder nog: 
26 april koningsnacht, wederom met Jan Nota troubadour 
In het najaar hebben we dan nog o.a. een spokentocht, bierproeverij en 
oktoberfest op de kalender staan en natuurlijk iedere eerste vrijdag van 
de maand de "vrijmibo".  
 
Het is echter wel van groot belang, dat wij evenementen kunnen blijven 
organiseren, dit i.v.m. de stijgende kosten en wij doen dan ook een oproep 
aan mensen die iets willen organiseren of helpen: meld u aan bij het 
bestuur of geef u op via de bekende kanalen.  
Blijf op de hoogte van onze evenementen en nieuwtjes via Facebook, 
Instagram of kijk op onze website: www.tunawerth.nl  
Oud-ijzer: De oud-ijzer container bij Mts. De Graaf is verdwenen; helaas 
(komen nieuwe stallen) en daardoor zullen wij geen oud-ijzer voor het 
dorpshuis meer bij u ophalen. Wij willen eenieder bedanken voor zijn of 
haar medewerking. Wanneer wij een eventuele nieuwe locatie hebben 
gevonden zullen wij u dit uiteraard laten weten.  

 



VAN HET GROENE HART - CARNAVAL 

Een disco in Het Groene Hart is voor de 
kinderen, maar ook voor de ouders en 
grootouders, altijd een feestelijk gebeuren, 
vooral bij de jongere groep. Deze varieerde in 
de leeftijd van: net kunnen lopen tot en met 
groep vier van de basisschool. Bijna 50 kinderen 
waren er aanwezig om hun danskunst te laten 
zien en aan de verschillende spelletjes mee te 
doen. En vrijwel iedereen was verkleed 
gekomen om een leuk prijsje voor de ‘mooist 
verklede’ deelnemer in de wacht te slepen. Er 
waren heel veel verschillende, fantasierijke 

kleren te bewonderen en natuurlijk verhoogde dit de feestvreugde alleen 
maar.  Het dansen en springen o.l.v. onze vaste dj’s was geweldig om te 
zien. Geen wonder dat er ook wel eens een zweetdruppeltje weggepoetst 
moest worden. Vooral het spel 
waarbij de clown zijn feestneus kwijt 
was en door de kinderen, 
geblinddoekt, op zijn plaats moest 
worden gezet, leverde de nodige 
hilariteit op. Een vast onderdeel is ook 
altijd weer de polonaise, waaraan 
bijna allemaal meededen. Dan is een 
uurtje gauw voorbij, maar er komt altijd weer een volgende disco, niet 
getreurd dus! Bij de oudere jeugd was het wat rustiger, maar niet minder 
gezellig. Het hossen en springen werd niet minder enthousiast gedaan. Ook 
hier werd volop meegedaan aan de polonaise. En het Limbodansen was 
voor de een wat langer vol te houden dan voor de ander, want je mocht de 
grond niet raken en dat gebeurde haast bij iedereen wel een keer en dan 
was je af en mocht het strijdperk verlaten. Alles bij elkaar genomen kan de 
“Kids’Club” van HGH terugzien op een geslaagde avond, ook mede dankzij 
de vrijwilligers die meehielpen om er een prachtige avond van te maken. 
Bedankt allemaal! (kijk voor meer foto’s op ‘Ternaard.nu.) 



NIEUWS VAN DE WYLDE TULPENTOCHT 

Nieuwe keuken voor Palm Tree: De opbrengst van de 
Wylde Tulpentocht 2018 was € 600,00 en deze is naar Palm 
Tree gegaan. Palm Tree is een kleinschalig opvanghuis in 
Amanzimtoti in Zuid-Afrika, waar voor 18 kinderen en 
kleuters uit het omliggende township, wordt gezorgd. 
Mede namens deze opbrengst was het mogelijk om een 
nieuwe keuken op dit project te plaatsen. Mede namens 
mom Ros en alle kinderen, heel hartelijk dank. Ze zijn er 
heel blij mee. 
 

Op zaterdag 24 augustus 2019 wordt voor de 7e keer de 
wandeltocht “de Wylde Tulpentocht” georganiseerd. Deze tocht is een 
prachtige tocht voor iedereen die van de natuur rondom de wadden houdt. 
De wandeltocht voert langs het wad en de dorpen rondom het dorp 
Ternaard. Dit jaar zijn er drie compleet nieuwe routes uitgezet. 
De start en finish zijn bij het dorpshuis Tunawerth te Ternaard. De 
afstanden die gelopen kunnen worden zijn:  
- 40 km (start tussen 7.30-8.30 uur, inleg € 10,00),  
- 20 km (start tussen 9.00-10.00 uur, inleg € 10,00),  
- 10 km (start tussen 10.00-11.00 uur, inleg € 5,00).                                                                                        
Kijk op www.wyldetulpentocht.nl voor meer informatie. Kinderen t/m 12 
jaar moeten onder begeleiding van een volwassene lopen. Opgeven kan 
via wyldetulpentocht@gmail.com, betalen is bij de start. Ook kunt u zich 
nog bij de start opgeven. Als je deze dag als vrijwilliger wilt helpen, dan 
kun je je opgeven bij Baukje Boltjes. Tel: 0519-571331 
 

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!  



ACTIE – ACTIE - ACTIE 

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 
 

VAN DE DORPSBIBLIOTHEEK 

Lucinda Riley, de zeven zussen: Na de plotselinge dood van hun vader 
komen Maia en haar zussen bij elkaar in hun ouderlijk huis, een prachtig 
landhuis aan het Meer van Genève. De zussen werden als baby door Pa Salt 
geadopteerd en krijgen na zijn dood allemaal een brief met een 
mysterieuze verwijzing naar hun afkomst. Maia's verleden brengt haar 
naar Rio de Janeiro. Daar aangekomen probeert ze met de weinige 
aanwijzingen die ze heeft haar achtergrond te ontrafelen. Het voert haar 
tachtig jaar terug in de tijd, naar de bouw van het wereldberoemde 
Christus de Verlosser-beeld én de glamour van de jaren twintig in Parijs. 
Slaagt zij erin haar ware identiteit te achterhalen? De zeven zussen is het 
eerste deel uit een zevendelige serie over liefde, verlies en de zoektocht 
naar wie je werkelijk bent.  Ook binnenkort in de bibliotheek van deze serie 
deel 2: Storm en deel 3: Schaduw. 
Jeugdboeken Knister, Heksje Lilly, avontuur op het pony eiland. 
Lilly vindt het geweldig om paard te rijden. Helaas vindt haar instructeur 
dat ze nog te weinig ervaring heeft om mee te gaan op de buitenrit. Maar 
ze is niet de enige die op stal achterblijft... een kleine ondeugende 
shetlandpony mag ook niet mee. Lilly vindt het niet eerlijk en besluit er zelf 
op uit te gaan. En dat wordt een rit! Samen beleven de twee een geweldig 
avontuur waarbij ze zelfs terechtkomen op de Shetlandeilanden (vanaf 8 
jaar). Van deze serie hebben we veel meer boeken! 
Openingstijden: elke donderdagavond 18.45 tot 19.45 uur en elke 
vrijdagmiddag van 15.45 tot 16.45 uur 



KERSTBOMENINZAMELING NOARDEAST-FRYSLAN  

Voor de vijfde keer konden de inwoners van de 
gemeente hun kerstboom inleveren. Voor elke 
boom kreeg je een kortingsbon en een lootje 
met kans op waardebonnen. Vooral kinderen 
deden mee aan deze actie want de kortingsbon 
kon ingeleverd worden bij top1toys. In 
Ternaard was op het inzamelpunt op het 
parkeerterrein aan de Holwerterdyk, Rimmer 

de Vries en Ellen Tabak van Dorpsbelang Ternaard ontvingen hier de 
kerstbomen. Op de foto worden 30 lootjes en kortingsbonnen overhandigd 
aan Jan Jelle Schoorstra. Het was een komen en gaan van kinderen op 
fietsen, skelters of met een kruiwagen. Ternaard zamelde 85 bomen in.   
 

WERELDGEBEDSDAG  

Zondag 2 maart vond de jaarlijkse Wereldgebedsdag plaats in de Grutte 
Tsjerke van Ternaard. De kerk was prachtig aangekleed in de sfeer en in de 
kleuren van het themaland: Slovenië. Bij binnenkomst werd iedereen 
verwelkomd met een traktatie en een 
kleurplaat. Tijdens de dienst vertelden dames 
uit de gemeente (zogenaamd uit Slovenië) over 
hun situatie, ervaringen en hun leven met God 
in hun land. God zorgt voor iedereen, ook voor 
de onderdrukte Romaburgers in het land, zij 
worden in Slovenië nog steeds als tweederangsburger gezien. De dienst 
werd ondersteund met een fotopresentatie van het land. De collecte in 
deze dienst, en in de andere wereldgebedsdagdiensten was bestemd voor 
drie projecten in Slovenië, ASPI-centrum, Een blijf van mijn lijf huis voor 
moeders en voor een Roma project in Pusca. Tijdens de dienst werd er door 
de kinderkerk ook aandacht gevraagd voor het project; Geef ons dagelijks 
brood. Vanwege de komende Biddag. 



 
 
 
 
 
                      Tige wiis fertel ik graach wat oer Brochje-Kado;  
 
Guon minsken ha de fryske flagjekleedsjes miskien eartiids ek 
wolris sjoen!? Se reizgen nl. al jierren rûn mei de brochjekoer, 
dy’t syn oarsprong fûn by Akke en letter wat fierder fuort gien 
mei Klasina. Fanôf 1 novimber ’18 kriig ík (Tina-Renske) samar 
de kâns om dit moaie wurk nij libben yn te blazen en de koer 
werom te heljen yn Ternaard. Om it myself eigen te meitsjen 
ha ik der in nije namme opplakt; ‘Brochje-Kado’. De namme seit 
it al; dizze Brochjes bin bedoelt as kado!  
Troch eigen ûnderfining wit ik dat it prachtich is om in Brochje 
as ferrassingskado te krijen. En it kin ek sa tankber wêze om in 
kompleet fersoarge Brochje wei te jaan.   
Fandêr dat ik ek graach myn Brochje-Kado ûnder de oandacht 
bring. Want ik stean mei alle nocht en wille foar jim klear om 
dat bysûndere brochje kompleet te fersoargjen, fan broadsjes 
bakken oant tafeldekken tá. Alles nei jo winsk, yn oerlis is der 
sa’n protte mooglik.   
It bysûndere ûnderskied makket dat it in unyk kado wurd foar 
tal fan gelegenheden: 
Houlik ○ Houliksjubileum ○ Jierdei ○ Berte ○ Jubilaris ○ Pensjoen ○ Betankje ○ 
Opkikker ○ Abraham ○ Sara ○ Memmedei ○ Heitedei  
 

“It is myn útdaging jim ferrassing slagje te litten” 
 
Hertlike groetnis fan Tina-Renske Visser.  
till.nr/whatsapp: 0612824475 of  
mail: brochje-kado@hotmail.com  
Mear ynfo en foto’s bin ek te finen op 
Facebook of Instagram. BrochjeKado 



DERBY HOLWERD – TERNAARD EINDIGD IN GROTE 
OVERWINNING VOOR TERNAARD 

Zaterdagmiddag stond de derby Holwerd – Ternaard op het programma 
wat altijd weer borg staat voor spanning, strijd en inzet tussen de beide 
ploegen en supporters. Zo ook deze middag waar Holwerd op een dikke 
nederlaag werd getrakteerd, en waarbij Ternaard nog iets goed te maken 
had na de nederlaag thuis tegen Arum. Trainer Kootstra kon deze middag 
over een fitte selectie beschikken. Onder leiding van scheidsrechter 
Rozema uit Ferwerd, was het daarna Ternaard dat mocht aftrappen om 
half drie en gelijk fel van start ging en gelijk al een goede mogelijkheid kreeg 
in de 2e min. wanneer Johannes Dijkstra over rechts werd weggestuurd die 
hierna naar binnen kwam maar net voor het strafschopgebied van Holwerd 
onderuit werd gehaald wat Ternaard een vrije trap op leverde. De vrije trap 
werd prima voor gebracht op Jan Pieter Prins die de bal in zou koppen, 
maar de bal in een kluwen van spelers bleef liggen waarna Holwerd kon uit 
verdedigen. Zo zette Ternaard Holwerd onder druk en was het afwachten 
wanneer het eerste doelpunt viel. Dat was in de 6e min. als Roel Hoekstra 
op rechts Taeke Jan Keegstra aan speelde die alle vrijheid had en kon 
oprukken en daarna de bal scherp voorbracht waarbij een Holwerder 
speler de bal miste en Jan Pieter Prins staand bij de tweede paal wel raad 
wist met deze kans en prachtig de bal achter de keeper van Holwerd, 
Sieberen Dol, schoot en zo Ternaard vroeg in de wedstrijd op 0 – 1 bracht. 
Een mooie opsteker zo vroeg in de wedstrijd waarbij Ternaard nogal wat 
kansen hierna laat liggen op de 0 – 2. Eerst was het Wietse Sipma die zijn 
inzet net over het Holwerder doel zag gaan, daarna was het Danny Post die 
zijn kopbal op de paal zag belanden waarna de terugspringende bal alsnog 
door de verdediging van Holwerd naast werd geschoten ten koste van een 
hoekschop voor Ternaard. De hoekschop werd prachtig door Jacob van der 
Veen voor gebracht op Jan Pieter Prins die prima uit haalde en zo de 0 – 2 
maakte. Zo bleef Ternaard oppermachtig en moest Holwerd zo nu en dan 
aan de noodrem trekken met zware overtredingen op sommige spelers van 
Ternaard wat hun op gele kaarten kwam te staan van scheidsrechter 
Rozema. Zo mocht Ternaard op links na een overtreding van een speler van 



Holwerd rand strafschopgebied nog een vrije trap nemen die door Roel 
Hoekstra prachtig werd in geschoten waarbij keeper Dol de bal losliet en 
Johannes Dijkstra er als de kippen bij was en de 0 – 3 inschoot op slag van 
rust. Scheidsrechter Rozema liet nog aftrappen, maar floot hierna gelijk 
voor de rust. Na rust eerst geen wijzigingen bij Ternaard dat gelijk weer fel 
van start ging en de aanval zocht en in de 52e min. gelijk weer toesloeg als 
Danny Post met een prachtige crosspass vanaf rechts de bal bracht bij 
Jacob van der Veen die hierna alleen op keeper Sieberen Dol kon af gaan 
en daarna beheerst de 0 – 4 scoorde. Ternaard liep daarna over Holwerd 
heen, want in de 54e min. was het Jan Pieter Prins die prachtig uithaalde 
maar de bal tegen keeper Dol van Holwerd op schoot die de bal niet klem 
hield waarbij de bal weer het in veld stuitte en Jacob van der Veen er als 
de kippen bij was om de 0 – 5 in te schieten. Hierna wisselde trainer 
Kootstra in de 56e min. Nutte Cuperus en bracht hij Andries Vlasman in het 
veld voor hem. Het werd voor Holwerd in de 60e min. nog erger als 
Ternaard mocht ingooien en Remko van der Kooi met een verre ingooi 
Jacob van der Veen bereikte die hierna met een simpel tikje de 0 – 5 aan 
tekende. Gelijk hierna wisselde trainer Kootstra ook Wietse Sipma en 
bracht hij Arnold Kingma voor hem in het veld. In de 64e min. was het 
Ternaard dat een prachtige aanval op zette over rechts waarbij de prima 
spelende Danny Post een prima assist gaf op Johannes Dijkstra die op volle 
snelheid door ging en daarna de bal scherp voor bracht op de mee op 
gekomen Andries Vlasman die met een prachtig stiftballetje de bal over 
keeper Dol heen lobde en zo Ternaard op 0 – 6 bracht. Hierna wisselde 
trainer Kootstra ook Simon van der Weg nog en bracht hij Gerwin Wiersma 
nog voor hem in het veld in de 76e min. Ternaard ging door en Holwerd 
moest terug waarbij Ternaard kans na kans kreeg en in de 80e min. uit een 
prachtige aanval op 0 – 7 kwam door Jacob van der Veen. Het was daarna 
Jan Pieter Prins die de 0- 8 en de 0 – 9 scoorde voor Ternaard, waarna 
enkele supporters van Holwerd roepen daarna, geen 0 – 10, maar helaas 
het was nog een eigen speler van Holwerd Redmar van der Hoop die met 
een kopbal zijn eigen keeper Sieberen Dol passeerde en de eindstand op 0 
– 10 bracht. Zo behaalde Ternaard een monsterscore tegen Holwerd en 
spoelde het de nederlaag van afgelopen zaterdag tegen Arum weg tegen 
een zeer zwak Holwerd deze middag.  



JEU DE BOULES 

De wintercompetitie is alweer bijna afgelopen. De meeste deelnemers 
hebben de benodigde 16 wedstrijden gespeeld. Een enkeling moet nog 1 
of 2 wedstrijden spelen. De winterkampioen is bekend en ook de tweede 
plaats is voor de overige spelers niet meer haalbaar. We hebben nog twee 
maandagavonden, waarop voor de competitie kan worden gespeeld om 
aan de benodigde 14 partijen te komen. Voor de 3e plaats zijn nog twee 
kanshebbers, van wie er één is uitgespeeld en de ander nog 1 wedstrijd 
moet spelen. Op maandag 25 maart is de jaarlijkse slotavond van de 
wintercompetitie. Deze start tussen 16.30 en 17.00 uur. We beginnen dan 
met een afsluitende wedstrijd. Na de wedstrijd gaan we aan de borrel om 
daarna een stamppot buffet te nuttigen. Tevens worden dan de drie 
winnaars gehuldigd. In april begint het zomerseizoen weer. Op de eerste 
maandag van april kan men weer even een balletje gooien om er na een 
voor de meeste leden een lange winterstop weer even in te komen. Begin 
april wordt er weer een ledenvergadering gehouden, waarin de opzet van 
het nieuwe seizoen wordt besproken.  We hopen dat het zomerseizoen net 
zo mooi wordt als afgelopen jaar. Zoals het nu lijkt zal de eerste wedstrijd 
van het nieuwe seizoen op Koningsdag zijn. Deze wedstrijd is voor 
eenieder, zowel leden als niet leden. Hierover zal in april wel meer 
informatie volgen. Het bestuur van de Ketsers 
 
NIJS FAN PJUTTEOPVANG ‘IT BOARTERSPLAK’ 

Eind januari gingen de peuters naar de bibliotheek in Dokkum. Dit n.a.v. De 
Nationale Voorleesdagen. Het Prentenboek van het Jaar 2019 werd aan de 
hand van vertelplaten voorgelezen.  

~ Harry gaat liever niet naar buiten, binnen is het 
veiliger. Tot Vera de vlinder hem vraagt om tikkertje 
te spelen. Dat wil hij wel maar raakt haar kwijt. Hij 
weet niet meer waar hij is. Hoe vindt hij de weg terug 

naar huis?  



 
~ DE DIKKE KATER mocht worden geaaid en 
geknuffeld. Er werd een spelletje gedaan en de 
peuters konden hun fruit en drinken nuttigen. 
Voor de ouders/ verzorgers was er koffie en 
thee. Het was een gezellig bezoekje naar de 
bibliotheek. Er werd een mooi huis voor Harry beplakt met ‘stenen’. 
 
FEEST was het in januari. De verjaardagen van alle juffen werd gevierd. 
De peuters mochten verkleed naar de peuterspeelzaal komen, de juffen 
trakteerden en werden zelf ook flink verwend. Er werd gedanst op 
muziek.  
TEMA WINTER Ferfje, opsisferskes, ferskes, fetbollen ophingje bûten, in 
sniepop beplakke, pindakaas op in w.c. roltsje smarre en in it fûgelsiied 
rolje…..Lekker foar de fûgeltsjes bûten!! En… lekker boartsje in de SNIE 
bûten en in sniepop meitsje. 
 
Oanmelding nije pjutten op www.kinderopvangfriesland.nl 
 

Peutergroep “It Boartersplak” Ternaard 
 
Openingstijden: ma,di,do,vr :  8:15 – 11.30/11.45 uur 
                               woensdag   :  8.30 – 11.45/12.00 

uur 
 
Tel. Peuterspeelzaal : 06 – 13 575794 
Adres:   : It Boartersplak 
     Herweystrjitte 49 
     9145 SK  TERNAARD 
Leiding: 
Maandagochtend : Annette Koopmans (589933), Nynke Schoorstra, Hermien van der Meer 
Dinsdagochtend : Grietje Hesseling (571693), Nynke Schoorstra, Lettie Keegstra 
Woensdagochtend : Nynke Schoorstra (571202), Annette Koopmans,  

  Hanny Kramer, Fokje van der Kooi 
Donderdagochtend : Annette Koopmans, Grietje Hesseling,Lettie Keegstra 
Vrijdagochtend : Nynke Schoorstra, Annette Koopmans, Hanny Kramer 
      
Website:  www.stichtingkinderopvangfriesland 



WEL OF GEEN GASWINNING TERNAARD: TWIJFEL 

Maandag werd de informatieve startbijeenkomst van de uitvoeringsfase 
van het Omgevingsproces Ternaard gehouden in dorpshuis Tunawerth. 140 
aanwezigen kwamen luisteren en meepraten over een investeringsagenda, 
ontzorgingsafspraken ten aanzien van de Rijkscoördinatieregeling (RCR), 
de vergunningsaanvraag voor gaswinning Ternaard. Het Omgevingsproces 
is een project van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, NAM, 
Provincie Fryslân, Gemeente Noardeast-Fryslân en Wetterskip Fryslân. 
Maar wordt er in Ternaard nog wel naar Gas geboord? 
Rijkscoördinatieregeling Tijdens deze avond legt Ruud Cino van het 
Ministerie van EZK uit welke waarborgen horen bij goede besluitvorming. 
Zo staat er in de nieuwe mijnbouwwet dat procedures voor gaswinning 
strenger worden, er meer inspraak voor verschillende overheden en 
omwonenden en adviezen van onafhankelijke experts. De 
Rijkscoördinatieregeling gelden voor projecten op energiegebied als er een 
nationaal belang geld. In het geval van Ternaard gaat het om gaswinning, 
en de plaats waar de winning plaats zal vinden Natura 2000 gebied ‘de 
Waddenzee’ beide gevallen gelden als nationaal belang en vallen daarom 
onder de Rijkscoördinatieregeling (RCR). De minister van economische 
zaken en klimaat heeft Ternaard aangewezen als pilot, en start een 
omgevingsproces voor mogelijke gaswinning. Het omgevingsproces is 
gericht op ontzorgen (voorkomen en afhandelen schade) en investeren 
(maatschappelijke opgaven in het gebied). Gaswinning onder het 
waddengebied wordt onder strikte voorwaarden toegestaan, bij dreigende 
aantasting wordt gaswinning stilgelegd of vermindert. 
Ontzorgingstraject Het Ontzorgingstraject wort geleid door oud-
Wethouder Albert van der Ploeg. Van der Ploeg legt het Ontzorgingstraject 
uit. Het Waarom? Risico’s minimaliseren en zorgen bewoners wegnemen. 
Hier worden afspraken gemaakt over de monitoring, Mijnbouwschade en 
lusten en lasten van gaswinning. In een tijdsbestek van twee maand 
worden er gesprekken gehouden met belangstellenden en komen er 
rondetafelgesprekken. Een pakket aan afspraken voor minimale impacts 
en risico’s en continue aandacht voor de zorgen van betrokkenen. Worden 
gebundeld in een schade afhandeling, uitvoeringsprogramma monitoring 



en gebouwopname en een programma van lusten en lasten en monitoring. 
Dit programma ligt vervolgens oktober 2019 klaar voor beoordeling door 
de Minister EZK.  

Investeringsagenda De investering agenda is 
opgezet door Gemeente Noardeast-Fryslân, 
Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. Zij 
vinden dat de regio er niet op achteruitmoet 
gaan, maar op vooruitgaan als gaswinning 
doorgaat. De Agenda wordt geleid door 
gemeente Noardeast-Fryslân en bestaat uit 

drie thema’s verzilting, energietransitie en sociaaleconomisch. Inwoners 
en belanghebbenden maken samen met NAM en Ministerie van EZK een 
Agenda. Deze agenda wordt geleid door Jan Rodenhuis van Partoer. In 
verschillende werkgroepen wordt er in een periode tot juni gepraat over 
de drie thema’s en worden er investeringen genoteerd. Samen met boven 
genoemde wordt de investeringsagenda voorgelegd aan de Minister die in 
vervolgens een overweging neemt om gaswinning plaats te laten vinden. 
Wethouder Esther Hanemaaijer gaf samen met gedeputeerde Michiel 
Schriers aan tegen gaswinning te zijn, het welbekende Friese Manifest. 
Maar mocht het wel tot gaswinning komen haal er dan het beste uit voor 
de omgeving. 
Twijfel over gaswinning Vragen uit de zaal waren vooral gericht over de 
voorraad gas die er nog wereldwijd is, de mogelijke ernstige verzakkingen 
in de omgeving waaronder de zeekering. De Wadden vereniging kwam met 
de vraag; Als de NAM zich nu terugtrekt uit de gaswinning Ternaard, hoe 
gaat het dan verder’? Ruud Cino van Ministerie EZK kwam met voor de 
aanwezigen een verbluffend antwoord. Er heerst ook binnen het ministerie 
en de landelijke politiek enige twijfel over nieuwe gaswinning. Ook de NAM 
gaf aan enige twijfel te hebben. Het kan volgens Ruud Cino ook nog wel 
enige discussie geven op politiek gebied. Vooral op het gebied van de 
voorgestelde CO2-reductie. Daarnaast is het ministerie bereid om bij te 
veel weerstand een onderzoek te doen naar wat het draagvlak van 
gaswinning monitort. Dit gaat Ruud Cino ook voordragen aan het 
Ministerie. Volgens enkele aanwezigen worden er op dit moment al 
metingen aan gebouwen verricht? Metingen zijn van alle tijd en worden zo 
eens in de 5 jaar gedaan, maar vanwege mogelijk gaswinning kan het ook 



structureler gemeten worden, dit gebeurt altijd onafhankelijk volgens 
Ruud Cino. ‘Wat wordt er met de Investeringsagenda gedaan als er niet 
geboord wordt? ‘Bij een niet vergunnen van een boring bij Ternaard wordt 
de Investeringsagenda toch opgepakt door de Provinciale en gemeentelijke 
politiek’. Aldus Burgemeester Hayo Apotheker. Het opzetten van de 
investeringsagenda is als een spel Ministerie van EZK wil graag gaswinning 
en wat is het hun waard, is dan de wedervraag uit de omgeving. Aldus  
Burgemeester Hayo Apotheker. Beide partijen; ministerie van EZK en de 
partijen in de Investeringsagenda geven aan al een concreet bedrag te 
hebben voor de Investeringsagenda 
Rondetafelgesprekken In het tweede deel van de bijeenkomst konden de 
aanwezigen zich laten informeren over de stand van zaken vanwege de 
aanleg en oprichting de transportleiding en boorlocatie, nu oostwaarts 
buiten het dorp gepland! Ook konden de aanwezigen meepraten over de 
drie thema’s van de Investeringsagenda. Het vervolg en oprichten van 
werkgroepen wordt door Partoer uitgelegd. Na deze avond komt er toch 
een lichtpuntje aan de hemel wat betreft de gaswinning, aldus enkele 
aanwezigen.  
 
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 



SUCCESVOL MUZIEKFESTIVAL NOARDEAST-
FRYSLÂN WEST 

MFA de Ynset Holwerd was zaterdag het hart van muzikaal Fryslân voor 
korpsen uit Noardeast-Fryslân West, 8 korpsen lieten hun klanken horen 
voor het publiek en de jury. Deze 70ste keer of was het toch de eerste keer 
Federatiefestival werd goed bezocht en beluisterd. Crescendo Holwerd 
mocht de spits afbijten. Army of the Nile van Kenneth J. Alford werd als 
eerste ten gehore gebracht, Als solist maakte Wopkje Bergmans haar 

opwachting bij concerto d’Aranjuez, Fincastle Overture van Jan Bosveld en 
Le Lac du conemars van Michel Sardou waren de laatste stukken die dit 
optreden van dirigent Durk Krol en fanfare Crescendo compleet maakten.  
Soli Deo Gloria uit Nes mocht als tweede aantreden in de theaterzaal van 
het MFA. Zij openden hun optreden met Aurelia van Samuel S. Wesley naar 
een arrangement van Rienks van der Velde, Condaum van Jan van der 
Roost stond als tweede werk op de lessenaar. Earth song van Michaël 
Jackson werd als derde ten gehoor gebracht. Dirigent Eelke de Jong 
eindigde met To the next 120 year van Rob Balfoort. Het tweede 
deelnemende korps van Holwerd De Bazuin startte het optreden met Baba 
Yetu van Christopher Tin, dirigent Johan Postma vervolgde het optreden 
met Seagate van James Swearingen, tijdens dit nummer waren de 
herkenbare snaredrums mooi en duidelijk aanwezig.  Pipilangstrompe van 
Jan Johansson bracht de herkenbare melodie van Pip Langkous terug in 
Holwerd. Turn the beat Arnoud van Peter en Gerald Jackson maakte het 



optreden compleet. Als laatste voor de pauze mocht Brassband Concordia 
Wanswert optreden Barnard Castle van Goff Richard was het eerste 
nummer Als Tweede mochten de trombones van zich laten horen in een 
solo, Blades of Toledo werd door het trio ten gehore gebracht. Wonders of 
an Ancient Glory gebaseerd op een verhaal over een draak en Ancient 
Monument, gebaseerd op de veldslagen en religie tijdens de 
middeleeuwen werden de laatste twee stukken van Concordia Wanswert 
onder leiding van Gouke Wielenga. 
Vanaf 20.00 werd er door de laatste vier korpsen gespeeld voor een mooi 
juryrapport. Als eerste Brassband Excelsior uit Ferwert, zij begonnen met 
de koraal bewerking; I know thou art mine. De compositie Flashback van 
Jan de Haan werd als derde gespeeld. En het uit vier delen bestaande 
Sinfonnietta- The town beneath the cliff van Philip Sparke werd als vierde 
nummer gedirigeerd door Gijs Heusinkveld. Concertmars Red en Black van 
Marco Middelberg werd door Brassband De Eendracht Marrum als eerste 
opgevoerd gevolgd door Calling Cornwall eveneens van Goff Richards. 
Solist Marijke mocht aantreden tijdens Sibbereen. De Eendracht Marrum 
sloot af met musical muziek van The Sound of music uit 1965. 
Euphonia Ternaard mocht als derde optreden zij begonnen met Variations 
van Alpine van Bertrand Moren. Koraal Pro Patria Mori van Alan Fernie ging 
als tweede over de baton van dirigent Gouke Wielenga. Muziek is tijdloos 
bewees Light as Air naar een arrangement van Goff Richards met een 
mooie solo van Harmke Groen. En als laatste werd Paint it Black van Mick 
Jagger en Keith Richards gespeeld, tijdens dit nummer werden er prestatie 
van verschillende solisten gevraagd.  
Stedelijke Harmonie uit Dokkum mocht deze muzikale middag/avond 
afsluiten Onder leiding van Douwe Veenstra werden Majestic Melody, De 
Zweedse mars Norrlandsfarger, Dos Danzas Latines gespeeld. Along the 
Weser van Jacob de Haan werd als eerbetoon aan het Noord Duits riviertje 
gespeeld. De Stedelijke Harmonie eindige hun optreden met Monty 
Python’s Always look on the bright side of life.  
Jury Ido Gerard Kempenaar sprak enkele lovende woorden tot de 
deelnemende korpsen en gaf hun complimenten in het kwalitatief van 
spelen en het in standhouden van muziek binnen de dorpen en gemeente 
Noardeast-Fryslân. Voor ieder korps was er een juryrapport.  



TERNAARD TOEN 7 

Of iemand hem nog gekend heeft? Dat waag ik 
toch te betwijfelen. Ja, vaag, van naam dan 
wellicht. Deze aflevering gaat over dr. Pieter de 
Jager, een Ternaarder die meer dan een eeuw 
geleden bij iedereen bekend en geacht is als de 
dokter in de noordoosthoek van West-
Dongeradeel. In mijn knipselmap van Ternaard zit 
een klein fotootje van deze man die - zo bleek na 
enig zoekwerk - meer dan een halve eeuw van zijn 
leven arts was, waarvan 42 jaar als ‘geneesheer te 
Ternaard’, zoals dat dan zo fraai heet. Een man van aanzien, natuurlijk 
vanwege zijn beroep, maar ook vanwege zijn oog voor de noden van de 
mensen aan de onderkant van de samenleving en zeer zeker ook omdat dr. 
De Jager een man van het initiatief blijkt. Vanuit zijn drukke praktijk aan de 
Nesserwei denkt hij verder door en voor dan menig ambtgenoot.  
 
Pieter de Jager mag dan in zijn dagen een bekend en geacht inwoner zijn 
van Ternaard, hij is niet van hier. Hij wordt namelijk geboren te Groningen, 
op 3 februari 1836 als zoon van Lambertus de Jager, van beroep 
commissionair, en Susanna Margareta Egberdina Hoekzema Zuidema. 
Pieter trouwt in zijn geboortestad op 1 oktober 1862 met Henderica Jacoba 
Reijnders, die geboren is te Appingedam op 20 maart 1841 als dochter van 
de notaris Sijnco Reijnders en Wiea Zuidema. Henderica is overleden te 
Ternaard op 9 augustus 1909.  
Onze ‘medicinae doctor’ zoals het op z’n 
zondags bij zijn huwelijk vermeld staat, doet 
in 1855, na zijn voorbereidende studie aan 
het destijds bekende instituut van 
‘kostschoolhouder’ L. Dikema te Hoogezand, 
het toelatingsexamen aan de hogeschool (wij zouden zeggen: de 
universiteit) te Groningen, waar hij in 1861 promoveert.  



Nog in datzelfde jaar vestigt Pieter zich als arts in Dokkum, waar hij tot 1871 
blijft, om vervolgens na een tweejarige praktijk te Groningen, in januari 
1873 voorgoed Ternaard als woonstede te kiezen. Pieter de Jager neemt 
daar de praktijk over van dr. Bokke Bokma de Boer -die op zijn beurt bij zijn 
afzwaaien ‘meer dan een vierde eeuw’ als arts in Ternaard gewerkt heeft. 
 
De handen uit de mouwen. 
Gedurende een tijdvak van 42 jaren 
oefent De Jager in Ternaard een 
uitgebreide en intensieve 
plattelandspraktijk uit. Daarnaast stelt deze dokter voor de noordoosthoek 
van West-Dongeradeel steeds groot belang in de publieke zaak en vooral 
op het gebied van de volksgezondheid is hij een man van naam en faam. 
Hij sticht in Ternaard een afdeling van het Groene kruis. Gedurende een 
reeks van jaren is hij ijverig lid van de Commissie van Volksgezondheid. 
Verder staat hij op de bres in de strijd tegen tuberculose. In deze streek 
schijnt malaria regelmatig voor te komen en in alle dorpen ziet de dokter 
tbc-lijders. De Jager is een man van de ploeg en hij staat dan ook aan de 
wieg van het Friese Volkssanatorium in Joure (dat later op zal gaan in het 
sanatorium van Appelscha en nog later in het sanatorium Beatrixoord te 
Haren). Verder is De Jager actief in de ‘Centrale vrijzinnige kiesvereniging 
in het hoofdkiesdistrict Dokkum’.  
In 1883 bij de ramp te Moddergat is dokter De Jager één van de 
ondertekenaars uit Ternaard die via landelijke kranten vragen om giften 
voor de getroffen bevolking van het buurdorp. Op zich is zijn bemoeienis 
met de zaak geen wonder, want de dokterspraktijk loopt langs de zeekust 
en dokter De Jager brengt zijn patiënten in het dorp ‘van weduwen en 
wezen’ hulp en hij ondersteunt waar hij kan. De ramp blijft zijn aandacht 
houden, want nog op 24 februari 1899 ondertekent dr. De Jager in een 
krantenbericht een bedankbrief voor alle giften aan de verarmde vissers te 
Wierum en Moddergat. 
Die werkzaamheden op Fries en landelijk niveau laten onverlet dat dr. De 
Jager ook dicht bij huis oog en hart heeft voor de minder bedeelden. Zo 
wordt hij al bij zijn aanstelling in januari 1873 door het armbestuur 
benoemd tot ‘arm-doctor’. Dat werk doet hij ook nog als hij op 2 december 
1903 samen met dr. Kuipers van Holwerd benoemd wordt tot armendokter 



van West-Dongeradeel. Het is een baan die hij vervult tot 30 december 
1914, wanneer hem eervol ontslag wordt verleend ‘als geneesheer belast 
met de armenpraktijk’. En ja, u leest het goed: 1914 - hij is dan dus al 78 
jaar oud. 
Interessante vraag: waar in Ternaard woonde het gezin De Jager? Via deze 
link http://friepwilbers.nl/recon-publ/de%20jager.html#huis vinden we 
enkele prachtige foto’s rond de familie. 

 
Verder zijn op die site enkele foto’s 
opgenomen van het huis waarin het 
gezin De Jager woonde (mogelijk was 
daar ook de praktijk?), waaronder 
deze: 
  
Pytsje de Graaf weet desgevraagd 
meer van het woonhuis van de 

geneesheer: ‘Dit is op de Nesserwei, it hûs stiet der net mear, der stiet in 
nij hûs. Martinus Hiemstra en syn frou Trieneke wenje der no. Willem en 
Griet Oberman hawwe der mei harren âlders wenne (yn it âlde hûs). (…) Se 
neamden dat hûs it Ruterskertier. (…)  
Yn de doarpskrant fan 
febrewaris 2013 stiet ek wat 
te lêzen oer it Ruterskertier. 
Der wennen yndertiid 4 
húshâldings yn it grutte 
fjouwerkante hûs. Ien fan 
de famyljes wie in De Ruiter. 
Fandêr de namme 
Ruterskertier?’ De namen, 

de tijden. Het imposante huis staat er inmiddels niet 
meer (al ziet de moderne bebouwing er ook bijzonder 
fraai uit), maar dokter De Jager zelf heeft Ternaard nooit 
echt verlaten: het echtpaar De Jager-Reijnders rust aan 
de zuidzijde van de kerk.  
  
Nico van der Woude 



TERNAARDERS VOLGEN REANIMATIECURSUS 

Een hartstilstand: Hulp in de eerste 6 minuten 
is van cruciaal belang. In die belangrijke eerste 
minuten, vóórdat de professionele hulp er is, 
kunnen de hulpverleners d.m.v. hartmassages 
en een AED het verschil maken op leven en 
dood….. 

 
Dorpsbelang organiseerde samen met 
EHBOvereniging Ferwert op 18 januari 
jl. een reanimatiecursus. Maar liefst 15 
deelnemers oefenden een avond lang 
reanimeren en het gebruiken van een 
AED. Dit ging de deelnemers prima af 
en na afloop ontving iedereen dan ook 
het certificaat. Iedereen was het erover 
eens: een zeer leerzame avond en 
belangrijk dat je hiermee een goede eerste hulp kan bieden.  
 
In Ternaard hangt een AED in een kast bij het dorpshuis Tunawerth. De kast 
is beveiligd met een pincode waar getrainde hulpverleners na een oproep 
toegang tot kunnen krijgen. Deze hulpverleners moeten dan wel bij 
HartslagNu zijn aangemeld en een reanimatiecursus hebben gevolgd.  
 
In Ternaard zijn er al diverse personen die zich hebben aangemeld bij 
HartslagNu, wat geweldig mooi en belangrijk! Maar een nog grotere groep 
zou mooi zijn. Hierbij dus de oproep om u aan te melden bij HartslagNu, 
wanneer u in bezit bent van een geldig EHBOdiploma, BHVcertificaat of 
reanimatie certificaat. Zorg wel dat u zich via de site aanmeldt voor de AED 
in Ternaard.  Zie de website www.hartslagnu.nl voor meer informatie. 
 
Volgend jaar zal Dorpsbelang weer een 
reanimatiecursus organiseren.  
Samen maken we Ternaard Hartveilig! 



NIEUWSTE MODE GESHOWD TIJDENS 
LADIESNIGHT  

Vrijdag was er een ‘Ladies Only’ avond in Dorpshuis Tunawerth, mode, 
make up en nog veel meer was voor de dames uitgestald. By-Mar uit 
Dokkum presenteerde de nieuwste voorjaarscollectie tijdens de 
modeshow. 
    
Naast By-Mar was de organisatie 
in handen van schoonheidssalon 
Gesiena gevestigd in Ternaard. 
Samen met veel lokale 
ondernemers hadden de dames 
een mooi gevarieerde fair 
neergezet. Om het echte voorjaar 
in huis te halen presenteerde 
Mooi mei blommen een sfeervol Blomme hoekje. Voor glimmende 
lippenstift en nagellak was je bij Gesiena Schoonheidssalon aan het goede 
adres. Onder andere Tutte-Famkes en By-Mar adviseerden de aanwezigen 
over de nieuwe voorjaarscollectie. Ook voor de perfecte schoonmaak was 
je bij Jemako aan het goede adres. Ook natuurproducten en geurende 
zakjes en waxmelts werden aan de man gebracht. Daarnaast veel kleding 
en gadget voor de vrouw, de aanwezige kinderen konden aan de 
knutseltafel porselein schilderen.  
 
Modeshow  
Mannequins van By-Mar vulden halverwege de avond de catwalk, hier 
werden door de vier dames de nieuwste voorjaarskleding gepresenteerd. 
Dit jaar veel in het oog springende kleuren in de kleding, geel, rood en 
groen alles mag weer fel worden geshowd. 
Na afloop werden er onder de aanwezigen enkele waardebonnen verloot, 
tevens hadden alle aanwezigen ondernemers prijzen beschikbaar gesteld 
voor het afsluitende draaiend rad. Ondernemers, organisatie en 
aanwezigen kijken terug op een geslaagde ‘Ladies Only’ avond. 



1573-Leiden belegerd en ontzet-1574 
ß Academiegebouw, Rapenburg 73, Leiden 
De oudste universiteit van ons land staat in 
Leiden en is daar gevestigd sinds 1575: dankzij 
Willem van Oranje (Vader des Vaderlands). De 
inwijding vond plaats op 8 februari 1575 in de 
Pieterskerk.  Haar motto is “Praesidium 
Libertatis – Bolwerk van Vrijheid”. In een verder 
verleden was de academie een kerk die bij een 
klooster behoorde en in 1447 was gesticht. 
Nadat Leiden op 3 oktober 1574 was ontzet (80-
jarige oorlog met Spanje) nam de overheid het 

klooster en de kerk in beslag. (ieder jaar op 3 okt. wordt het ontzet van 
Leiden gevierd met gratis haring en wittebrood) 
De universiteit betrok in 1581 de kerk, terwijl de kloostergebouwen 
werden afgebroken. Alleen wat fundamenten bleven in 1591 over. In de 
eeuwen daarna werd het Academiegebouw verbouwd en uitgebreid. Het 
torentje met uurwerk dateert uit 1679. Het oude karakter is altijd bewaard 
gebleven. Het gebouw doet tegenwoordig vooral dienst bij ceremonies, 
b.v. wanneer iemand promoveert, iets dat heel 
vaak gebeurt, 300 tot 400 keer per jaar. 
Spreuk boven de deur van het ‘Zweetkamertje’ is 
van Dante Alighieri; Lasciate ogni speranza voi 
chʹentrate. (Laat alle hoop maar varen, wie hier 
binnentreedt.) è Belangrijke figuren uit de 
(wereld)geschiedenis hebben hier hun sporen 
achtergelaten. Hun namen kun je terugvinden in 
het beroemde, cq beruchte, zweetkamertje. 
Vroeger moesten promovendi hier, met klamme 
zweethandjes wachten tot ze binnengeroepen werden om te worden 
ondervraagd. Nu is het een kamer met op alle muren namen van mannen 
en vrouwen die een Bul uitgereikt hebben gekregen, bv. die van Churchill, 
Mandela, Willem Alexander, Floris van Oranje, om er maar een paar te 
noemen. Duizenden namen zijn er op de muren gezet en soms verdwenen 
de namen onder andere namen, want de muren raakten vol. Alleen over 
de namen van o.a. Mandela en Willem Alexander zijn plastic plaatjes 



geplaatst en kunnen dus bewaard blijven voor de toekomst. Churchill en 
Mandela kregen een ‘eredoctoraat’, alle anderen mogen na de ceremonie 

bv. ß Willem Alexander Dr. (doctor), MSc 
(Master of Science) of MA (Master of Arts) 
voor hun naam schrijven. Kortgeleden is er 
een crowdfundingsactie geweest om het 
kamertje te behouden, want het dreigde te 
verdwijnen, maar de actie is geslaagd. 

(Trouwens: we kunnen nog steeds een bijdrage leveren.) Op dinsdag, 23 
oktober waren mijn vrouw en ik voor zo’n plechtigheid uitgenodigd. Een 
dame uit Nigeria had wetenschappelijk onderzoek gedaan naar vervuiling 
door, en verwerking en verbranding van elektronisch afval in haar land. Een 
promotieonderzoek, maakt niet uit waarnaar, duurt meestal een jaar of 
vier/vijf. Het resultaat van haar onderzoek is vastgelegd in een proefschrift, 
voorzien van foto’s en heel veel tabellen. Zoals de meeste proefschriften is 
het geschreven in het Engels. Het is een heel plechtige gebeurtenis. Aan de 
ene kant van de tafel zit een commissie, bestaande uit 8 tot 12 geleerde 
dames en heren, met in het midden de voorzitter (met keten) en tegenover 
hem, aan de andere kant van de tafel, de dame in kwestie, met aan elke 
zijde een secondant, paranimf genoemd. De voorzitter had ons 
uitgenodigd om deze plechtigheid bij te wonen, omdat we een paar dagen 
in Oegstgeest waren. Hij is een oud dorps- en klasgenoot uit Ternaard en 
speelde, net als ik, korfbal bij DOS. Tot aan zijn emeritaat heeft hij 
toxicologie gedoceerd aan de Leidse Universiteit. Zijn naam: Gerard 

Mulder, zoon van het hoofd van de 
CBS te Ternaard in de tijd dat wij daar 
naar school gingen. (zie foto) Voor de 
ondervraging was er zelfs een 
vrouwelijke hoogleraar uit Engeland 
overgekomen, want als ondervrager 
moet je natuurlijk wel iets van de 
materie af weten. Alleen het boek 
lezen, heeft weinig zin, want voor 
leken is dat te ingewikkeld.  



Na drie kwartier gediscussieerd te hebben over de inhoud, waaraan een 
vijftal commissieleden deelneemt, klinkt het ‘Hora est’ en dat wil zoveel 
zeggen als: “Ook al hebben jullie nog zoveel om over te praten, tijd is tijd! 
We stoppen ermee.” De dame heeft zich goed geweerd, want op elke vraag 

wist zij, goed van de tongriem gesneden en in 
het Engels, antwoord te geven.  
NB. Als ondervrager moet je ook een behoorlijk 
woordje Engels kunnen spreken, maar dat was 
voor de leden van de commissie geen 
probleem. 
ß Het onderwerp van discussie: 
“Environmental and Health Impacts of Informal 
Electronic Waste Recycling.” (De Aanslag op de 
Omgeving en de Gezondheid van Onofficieel 
Recycling van Electronisch Afval) 
Na de promovendus uitvoerig doorgezaagd te 

hebben over het onderwerp, trekken de dames en heren van de commissie 
zich even terug om te overleggen en komen later weer binnen met de 
heuglijke mededeling, dat de dame uit Nigeria zich ‘doctor’ mag noemen. 
Ze krijgt een grote koker aangeboden waarin de bul (het diploma) zit. En 
dan maar afwachten of ze ergens, aan een of andere universiteit, haar vak 
mag doceren. Als dat lukt, dan mag zij zich in de toekomst misschien 
‘Professor’ noemen. Hopelijk zal zij dit doen in haar eigen land, maar het is 
geen voorwaarde. Op de vraag: “Komt het wel eens voor dat iemand na 
zo’n discussie, in het bijzijn van familie en vrienden, 
wordt afgewezen?” Het antwoord is duidelijk: “Nee, 
want het besluit om de bul uit te reiken, is al eerder 
genomen, nl. nadat het proefschrift was 
goedgekeurd.” De promotiezitting is eigenlijk een 
academische formaliteit.  
Wel komt het voor dat de promovendus zijn of haar 
verhaal -voordat de ceremonie plaatsvindt- moet 
herzien, omdat bepaalde dingen toch niet helemaal 
kloppen, maar daar is dan wel voldoende tijd voor. 



Een rondleiding door de Academie is zeker ook de moeite waard. Aan de 
muren van de Senaatskamer hangen portretten van tientallen prominente 
Hoogleraren; tot een paar jaar terug alleen maar 
van mannen. Gelukkig is dat inmiddels 
veranderd, want nu hangen er ook 
damesportretten (pas sinds maart van dit jaar, 14 
stuks) aan de muur, die hun staat van dienst 
hebben bewezen. Eigenlijk hadden ze moeten 
wachten tot ze overleden waren, want dan pas 
mag het portret opgehangen. Deze vrouwelijke 
hoogleraren hebben geluk gehad, want zij leven 
nog!  Ook zien we veel bustes van geleerde heren 
en een bord waarop vermeld staat dat Koningin Wilhelmina hier ook rond 
heeft gelopen. In de togakamer hangen tientallen toga’s van professoren, 

allemaal op maat gemaakt, met in 
een zakje de baret. En dan is er ook 
nog het Groot ßAuditorium waar 
nieuwbakken hoogleraren hun 
inauguratierede mogen afsteken 
voor een uitgebreid gehoor. Dit 
doen ze direct na hun benoeming. 
Prachtig dat al deze tradities nog 
steeds worden voortgezet. 

Geraamtes van muizen, die gebruikt 
waren bij experimenten, vormen een 
orkest. à De Universiteit Leiden kent 
zeven faculteiten, gevestigd in Leiden 
en Den Haag: Archeologie, 
Geesteswetenschappen, Geneeskunde, 
Governance and Global Affairs, 
Rechtsgeleerdheid, Sociale Wetenschappen, Wiskunde en 
Natuurwetenschappen. Een andere professor, die afkomstig was van 
Ternaard, is Johannes Keuning, zoon van Gjalt Joh. Keuning en Aafke 
Hendriks Heeringa. Zijn vader was timmerman te Ternaard. Johannes werd 



geboren op 12 juli 2011. Hij stierf op 13 augustus 1965 te Leiden. Hij 
promoveerde in Leiden in 1948 en werd in 1960 bij K.B. (Koninklijk Besluit)¹ 
benoemd tot Hoogleraar 
Rechtsgeleerdheid en Onderwijs. Hij 
aanvaardde dit ambt met een oratie op 
20 mei 1960 over ‘Enkele vraagstukken 
van de rechtsbedeling naar 
ongeschreven volksrechten in Afrika.’ 
Studenten van over heel de wereld 
komen hier studeren. In 2017 waren 
dat er ruim 32.000. Leiden is dan ook 
een echte studentenstad met tientallen eet- en drinkgelegenheden. En 
omdat Leiden een stad is met heel veel grachten vind je ook terrassen aan 
het water. Je kunt ook precies zien waar studenten wonen: overal fietsen 

en ramen waar gordijnen voor hangen die dateren 
uit een lang vervlogen tijdperk, maar ach het hoort 
er allemaal bij. Het is een gezellige stad om een paar 
dagen in rond te zwerven, want er zijn 
bezienswaardigheden genoeg en het 
Oudheidkundig Museum is een bezoek meer dan 
waard. Een ander bekend museum is het Boerhave 
Museum. ß portret geschilderd door Cornelis 
Troost Hermanus (Herman) Boerhaave (1668 – 
1738) was hoogleraar in de geneeskunde, anatomie 
en botanie. Tevens was hij lange tijd rector 

magnificus van de Universiteit van Leiden en directeur van de Hortus 
botanicus Leiden. Hij was een van de bekendste mannen van Europa, 
hoewel hij nooit verder van huis was geweest dan Harderwijk waar hij 
promoveerde in de geneeskunde. Promoveren in Harderwijk kostte veel 
minder dan in Leiden. Zijn naam was bekend tot in China toe. Zijn motto 
was: ‘Simplex sigillum veri - Eenvoud is het kenmerk van het ware.’¹ 
Vroeger werden hoogleraren benoemd bij Koninklijk Besluit. 
Tegenwoordig benoemt de Universiteit hen, want de Koning heeft 
waarschijnlijk wel wat anders te doen. Gerard Mulder werd ook bij K.B. 
benoemd. Foto’s (van een enkele foto is de naam van de maker niet 
bekend) en tekst: Oane Talsma. 
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De foto’s zijn rond 14 
februari genomen in 
Ternaard door (pake) Bote 
Schoorstra. De foto’s 
markeren de situatie rond 14 

februari in Ternaard. Na de 
storm op 14 februari werd er met 
man en macht gewerkt om 
Ternaard weer ‘sneeuwvrij’ te 
krijgen. Vooral bewoners aan de 
Wjuk hadden veel last van de 
metershoge sneeuwduinen, daar 
kwam de firma Familie Vlasman 

uit Ternaard te hulp om 
sneeuw af te voeren met hun 
vrachtauto’s. Zelfs het leger 
kwam in Ternaard om de 
doorgaande wegen vrij te 
maken met hun ‘Joekeltje’, Zo 
werden met vereende 
krachten de straten weer 

schoongemaakt. Gr. Bote Sape 
Schoorstra 
 
 
 
 
 



TERNAARD HERDENKT GEVALLENEN  

Ternaard Het 4en5 mei comité van Ternaard nodigt u uit voor de jaarlijkse 
herdenking van de gevallenen, en de feestelijkheden die op 5 mei worden 
georganiseerd.  
De herdenkingen vinden plaats bij het verzetmonument aan de Groedse, 
op de algemene begraafplaats en in de grutte Tsjerke. De start voor het 
herdenken is om 19.30 uur bij ‘Het Groene Hart’ aan de Riedhûsstrijtte. 
Hier wordt als start de Nederlandse vlag halfstok gehesen. Aansluitend is 
de stille tocht naar het verzetsmonument aan de Groedse, deze gaat via de 
Riedhûsstrijtte naar het verzetsmonument.  
Gemeentelijk herdenkingsmonument Bij het verzetsmonument wordt 
door Brassband Euphonia enkele koralen, het Fries volkslied en het 
Wilhelmus gespeeld. En vindt de kranslegging plaats door de Gemeente 
Noardeast-Fryslân en dorpsbelang Ternaard. Samen met de 'Last post' en 
de 2 minuten stilte maakt de herdenking bij het verzetsmonument 
compleet.  
Herdenking op begraafplaats Vervolgens gaat de tocht over de algemene 
begraafplaats waar bij het graf van verzetsstrijder Albertus Nauta stil wordt 
gestaan en een bloemstuk wordt gelegd. Er wordt tevens stilgestaan bij de 
graven van de Geallieerden. Hier worden tevens bloemen gelegd. Hierna 
wordt er als afsluiting een herdenkingsmoment met orgelspel gehouden in 
de Grutte Tsjerke, alwaar de twee glas in lood ramen herinneren aan de 
gevallenen.  
Herdenken maar ook vieren! Naast het herdenken wordt er ook gevierd en 
wel op zondag 5 mei organiseert de Klinze Headquarters, afdeling Ternaard 
een aantal activiteiten in Ternaard. Zaterdag 4 mei worden leden van 
stichting Keep Them Rolling ontvangen op camping ‘Het Groene Hart in 
Ternaard. Zij nemen deel aan de herdenking in de avond.  Zondagmorgen 
wordt er op het campingterrein een Dienst ter Velde gehouden, waarbij 
iedereen aanwezig mag zijn. Met naafloop een bakje koffie. Ronde de klok 
van 11.30 uur wordt er gestart met een rondrit door Noordoost Friesland 
Deze tocht gaat over bekende en minder bekende paden en wegen. Een 
maximaal aantal deelnemers van 50 voertuigen wordt rond 15.00 uur 
ontvangen in Dokkum voor een Static show. 



NIEUWS VAN BRASSBAND EUPHONIA 

Euphonia is op zoek naar jou! Altijd al in een brassband willen 
spelen? Of wil je het blazen weer oppakken? Dan is brassband Euphonia op 
zoek naar jou! Wij bieden je de mogelijkheid enige muzieklessen te volgen 
(tegen een geringe vergoeding). De instrumenten worden in bruikleen 
aangeboden. Dit is het moment om te starten.  
Meld je vóór 15 april aan via info@euphoniaternaard.nl  Twijfel je nog? 
Heb je nog vragen, bel of app dan met één van de bestuursleden van 
Euphonia. Wiebrig Reitsma, voorzitter (06-31196501), Onno Bouma, vice-
voorzitter (06-22709183) of Jan Wiersma, secretaris (06-42423888) 
Optreden van Euphonia bij een huwelijksjubileum Valt er binnenkort een 
50, 60, 65, 70 of 75 huwelijksjubileum te vieren in Ternaard? Dan wil 
brassband Euphonia hier ook graag aandacht aan schenken. Dit willen we 
doen door op de dinsdagavond na het jubileumfeest een serenade te 
brengen aan het bruidspaar. In het kader van de Privacywet weten wij 
echter niet wanneer er een feestje valt te vieren. In dat kader vragen wij 
dan ook aan eenieder om, wanneer dit op prijs wordt gesteld, de datum 
van het jubileum aan ons door te geven via info@euphoniaternaard.nl of 
contact opnemen met Baukje Boltjes.  
Wij komen graag langs om een muzikale bijdrage te leveren!    
                                

NIEUWE HOOFDTRAINER VOOR VV TERNAARD 

De 46-jarige Sjoerd van Klaarbergen uit Drachten wordt met ingang van het 
seizoen 2019-2020 de nieuwe hoofdtrainer van de VV Ternaard en volgt 
daarmee Gerlof Kootstra op. Op dit moment is Sjoerd van Klaarbergen 
hoofdtrainer bij zaterdag vierdeklasser SV Haulerwijk. Van Klaarbergen 
beschikt over het TC II diploma en geldt als een ervaren trainer. Hij ziet 
Ternaard als een mooie uitdaging om de club naar een hoger plan te tillen. 
In unaniem overleg met de staf en de spelersraad werd gekozen voor 
Sjoerd. Het bestuur van de VV Ternaard verheugt zich op de komende 
samenwerking. 



 
 



 

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 euphoniaternaard@outlook.com 

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 


