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VAN DE REDACTIE
Toch dit jaar nog een paar dagen van de
dijk kunnen sleeën! Een moment van
plezier, veel vrolijke kinderen en
ouders. Het voorjaar is ingezet, dus nu
kunnen we weer genieten van de
lammetjes op de dijk maar ook van de eerste dorpskrant van 2021!
Veel leesplezier gewenst!
Groeten, Wietske en Alicia

VAN DE VOORZITTER (INTERIM)
Regelmatig neem ik een kijkje op de website Funda. Op Funda vind je
vrijwel alle woningen die te koop worden aangeboden. Ook in Ternaard
blijven er weinig woningen onverkocht. Stonden er drie jaar geleden nog
een stuk of 30 woningen te koop, momenteel zijn ze op één hand te tellen.
De kavels aan de Slotstrjitte zijn zo goed als verkocht en het
bedrijventerrein wordt steeds voller. Voor het dorp is dit een veel beter
aangezicht dan de al jarenlange braakliggende kavels. Doorn in het oog van
veel dorpsbewoners is het nog steeds leegstaande gebouw De Spiker.
Laten we hopen dat er snel een goed plan – ten gunste van Ternaard –
komt.
We zien dat er ondertussen ook veel nieuwe bewoners in Ternaard zijn
gekomen. Het leek ons daarom een goed idee om de dorpskrant dit keer
huis aan huis te verspreiden. Zo kunnen ook nieuwe bewoners een indruk
krijgen wat er allemaal in Ternaard speelt, welke verenigingen we allemaal
hebben en welke ondernemers er in Ternaard en omstreken zijn. En
natuurlijk kan iedereen lid van Dorpsbelang worden. We zetten ons in voor
een leefbaar Ternaard. Om lid te worden of voor meer informatie kunt u
contact opnemen met het bestuur.
Hendrik Talsma

NIEUWS VAN SECRETARIAAT DORPSBELANGEN TERNAARD
Wat hadden we dit voorjaar graag een ledenvergadering willen houden in
het dorpshuis. Allemaal hebben we er zo’n zin in om weer gezellig bij elkaar
te komen, te kletsen en een drankje te drinken. In plaats van de
ledenvergadering organiseren wij een Online Bingo avond op vrijdag
23 april 2021 De bingoavond is speciaal voor Ternaard en wordt verzorgd
door Bauke Koning. De deelname is voor iedereen en gratis. Meer hierover
lezen jullie in de flyer en in deze dorpskrant.
De algemene zaken zoals het jaarverslag en het financieel verslag over
2020 kunnen we nu niet behandelen in een ledenvergadering. Het
jaarverslag over 2020 staat in deze dorpskrant en het financieel verslag

over 2020 volgt later dit jaar. Het is door corona namelijk nog niet gelukt
om met de penningmeester, Ellen Tabak en de kascommissie de boeken
over 2020 te controleren. We nemen u vanaf hier mee langs de
onderwerpen die nu spelen.
Verkeerszaken Stasjonswei De gemeente heeft eind januari 2021 op de
Stasjonswei tussen de Herweystrjitte en de Worp van Peymastrjitte een
verkeerstelling uitgevoerd. Het resultaat van het onderzoek is dat de
gemiddelde snelheid van het verkeer op 42 km/uur ligt. Dit is hoger dan de
meting uit 2009 (40 km/uur), 15% van het verkeer rijdt 51 km/uur of
sneller. De conclusie is dat het overgrote deel van het verkeer zich keurig
houdt aan de maximumsnelheid. Het snelheidsbeeld past bij een dergelijke
maximumsnelheid van 50 km/uur. Het is de vraag of een maximumsnelheid
van 50 km/uur op de lange termijn nog wenselijk is. Een snelheid van 30
km/uur is een optie. De gemeente wil deze optie verder onderzoek
wanneer de Stasjonswei aan onderhoud toe is. De gemeente heeft geen
specifieke budgetten voor verkeer, dus is de planning voor wegenonderhoud leidend. Momenteel worden de meerjarenprogramma’s
opgemaakt (kapitaalgoederenbeheer) en is het aan de gemeenteraad om
aan te geven welk ambitieniveau er wordt nagestreefd, oftewel, hoeveel
geld heeft de gemeenteraad hiervoor over. Zodra de Stasjonswei aan de
beurt is, zal de gemeente ruimschoots van tevoren met de betreffende
bewoners en Dorpbelangen om tafel gaan om te bezien welke inrichting
we nastreven.
Herplant boom bij monument en de Grutte Tsjerke De kastanjeboom is
gerooid. De gemeente plant een nieuwe lindenboom. Deze boom heeft
nog lang niet het formaat van de mooie kastanjeboom. We hopen dat de
kale plek in ieder geval snel wordt opgevuld.
Speeltuin In de vorige dorpskrant hebben we een oproep geplaatst voor
het maaiwerk van de speeltuin. Pieter de Graaf reageerde op onze oproep
en we zijn blij dat hij dit werk wil doen. De staat van onderhoud van de
speeltuin laat wel te wensen over. Hierover zijn wij in contact met de
gemeente. We zagen dat de jeugd in de afgelopen winterperiode door de
lockdown veel gebruik heeft gemaakt van de speeltuin en de pannakooi.
Helaas is er ook veel vernield en vervuild. Dorpsbelangen heeft de kosten
voor schoonmaak van de speeltuin en van het gebouw van Het Groene Hart
op zich genomen. Wij hopen dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt

en er voor zorgt dat de speeltuin netjes blijft zodat er fijn gespeeld kan
worden.
Gaswinning In maart was er een positief geluid uit Den Haag. Er was een
motie aangenomen door de Tweede Kamer om eerst de onderzoeken van
boren onder de Waddenzee af te wachten voordat besluiten over
gaswinning worden genomen. Dit klinkt goed. De motie is helaas nog geen
definitief afstel. Dit betekent dat de overleggen van het Ontzorgingsspoor
Ternaard (OOT) en de Gebiedscommissie i.o. gewoon doorgaan. De
werkgroep gaswinning van Dorpsbelangen Ternaard blijft zich dan ook
volledig inzetten om de belangen van ons dorp te laten horen.
Aansluiting glasvezel buitengebied Ook wij hebben ons ernstig verbaasd
over de gang van zaken over de aansluiting van glasvezel in het
buitengebied. De provincie Fryslân onderzoekt nu de mogelijkheden om de
adressen die financieel onrendabel lijken, alsnog aan te sluiten op snel
internet. Wij hebben op onze website Ternaard.nu een oproep geplaatst
aan alle adressen die nog niet zijn aangesloten zich te melden bij de
provincie Fryslân. We hopen dat we op deze manier snel in kaart kunnen
brengen waar nog aansluitingen nodig zijn.

HIMMELDAGEN TERNAARD 29 &
30 APRIL EN 1 MEI 2021
Wij organiseren op 29, 30 april en 1 mei
Himmeldagen voor Ternaard. Iedereen
kan dan in tweetallen (bijvoorbeeld
vanuit de buurtvereniging) met huisgenoten of alleen zwerfvuil opruimen.
Bij het dorpshuis – ingang Ald Reed – kan iedereen tussen 9.00 en 11.00
uur vuilniszakken, grijpers, handschoenen en hesjes ophalen. Later op de
dag kan dit, met het geraapte zwerfvuil, weer worden teruggebracht. In
verband met de coronamaatregelen moet u zich opgeven, dan kunnen we
zorgen voor spreiding van mensen. Opgeven kan bij Lieuwkje Botma:
op telefoonnummer 06 13454016 of via de e-mail leden@ternaard.nu.
Samen maken we Ternaard schoon!
Meer hierover leest u binnenkort ook op de website ternaard.nu.
Een hartelijke groet namens Dorpsbelangen Ternaard

DORPSBELANGEN TERNAARD – JAARVERSLAG 2020
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Dorpsbelangen werkt met verschillende werkgroepen. Aan de hand van
deze werkgroepen vertellen we waar Dorpsbelangen in het jaar 2020 aan
heeft gewerkt. Dit jaar hebben we minder kunnen doen dan we graag
wilden. Dat betekent ook dat niet alle werkgroepen genoemd worden.
Verkeer en vervoer Verschillende dorpsbewoners hebben hun zorgen over
de snelheid van autoverkeer op de Nesserwei en Stasjonswei bij ons
kenbaar gemaakt. Wij hebben deze zorgen gemeld bij de gemeente. Het
antwoord van de gemeente was dat er verkeerstellingen en
snelheidsmetingen uitgevoerd zullen worden. Ook is het idee om snelheidsmileys te plaatsen genoemd.

Zorg, Bevolking en wonen Spiker is gekocht door Jellema. Er zijn in 2020
helaas geen plannen ontwikkeld voor een nieuwe maatschappelijke functie
of woonfunctie. Begin 2020 heeft gemeente Noardeast-Fryslân een
woonwensenenquête gehouden. Gemeente Noardeast-Fryslân gebruikt
de uitkomsten hiervan voor het opstellen van de nieuwe woonvisie voor
de hele gemeente. De uitkomsten van de enquête zijn besproken met
Dorpsbelangen. Opvallende uitkomst is dat Ternaarders graag in het dorp
blijven wonen en weinig bereid zijn tot verhuizen. Dit betekent natuurlijk
wel iets voor de doorgroei in ons dorp. Er moet dus voor alle
leeftijdsgroepen woningen zijn. Als dorpsbelang willen we hier aan werken.
Verder hadden we graag een dorpsschouw gehouden met burgemeester
Kramer, de woningcorporatie en wijkbeheer. Dit is door Corona niet gelukt.
Gaswinning Vanuit Dorpsbelangen is er de werkgroep Gaswinning en deze
werkgroep blijft aan, ook nu het Omgevingsproces Ternaard vorm krijgt.
Vanuit het Omgevingsproces Ternaard is er nu een onafhankelijke
Gebiedscommissie i.o. aangewezen. Deze Gebiedscommissie i.o. heeft als
taak, als de gaswinning doorgaat, de spelregels van het gebiedsfonds (de
verdeling van de 60 miljoen euro) en de definitieve Gebiedscommissie
vorm te geven. Wij zijn als Dorpsbelangen blij dat Ellen Tabak en Jan de
Graaf lid zijn van de Gebiedscommissie i.o. De Gebiedscommissie i.o.
bestaat verder uit 13 personen waaronder een vertegenwoordiger van
Dorpsbelang
Wierum,
LTO
Noardeast-Fryslân,
verschillende
themadeskundigen en bestuurders van de drie Friese Overheden:
provincie Fryslân Wetterskip Fryslân en gemeente Noardeast-Fryslân. Het
is mooi meegenomen dat de vertegenwoordiger van LTO NoardeastFryslân ook een Ternaarder is: Sieger Talsma. De werkgroepleden
gaswinning nemen deel aan het overleg ontzorgingsspoor Ternaard (OOT).
Dit overleg bestaat verder uit afgevaardigden van de NAM, Wetterskip
Fryslân, Feste Grûn, provincie Fryslân, LTO-Noord en gemeente NoardeastFryslân. Het overleg is bedoeld om zaken als monitoring,
schadecompensatie, het voorkomen van schade te regelen.
Op 18 augustus kwam minister Wiebes naar Wierum om zich te laten
informeren over het Omgevingsproces Ternaard. Jan de Graaf en Hendrik
Talsma waren hier namens Dorpsbelangen en de werkgroep Gaswinning
bij aanwezig.

Recreatie en Toerisme Deze werkgroep werkte in 2020 aan de volgende
projecten:
Waddentoer in Ternaard De Waddentour is een toeristische route waarbij
de historie en de omgeving van Ternaard in beeld wordt gebracht.
Bezoekers kunnen een wandelroute volgen langs de meest bijzondere
panden of historische plekken. Deze zijn herkenbaar aan de
informatiebordjes die op de gevel of in de tuin van historische panden zijn
geplaatst. Op de routekaarten van de Waddentour worden de betreffende
gebouwen duidelijk aangegeven. De Waddentour is ook te volgen in
andere dorpen zoals Ee, Holwerd, Metslawier en Peasens-Moddergat. De
bedoeling was dat het project eind 2020 klaar zou zijn. Door ziekte bij de
organisatie die het Waddentour project uitvoert is dit niet gelukt.
Opknappen veldje de Hoeke Dorpsbelangen wil het veldje op de hoek bij
de Spar en AWT rijwielen een opknapbeurt geven. Hiervoor is een ontwerp
gemaakt en we vragen hiervoor een subsidie aan. Het project 'het
opknappen van het veldje De Hoeke' vraagt meer voorbereiding dan wij
aanvankelijk dachten. We hopen in het voorjaar van 2021 verder te zijn.
Camera Batavia Het project van camera Batavia Ternaard van Sense of
place staat nog steeds in de startblokken. Het is de bedoeling om in 2021
te starten met de bouw. Camera Batavia wordt een uitzichtpunt op de
zeedijk bij ’t Skoar. Wij hopen dat de plannen die al bijna drie jaar klaar
staan eindelijk uitgewerkt worden.
Spaanse Paal De Spaanse Paal op de dijk bij ’t Skoar is aan vervanging toe.
De vergunning is verleend en de nieuwe Spaanse paal wordt nu met een
informatiebordje geplaatst.
PR Om Ternaard tijdens de feestdagen wat gezelliger te maken, heeft
Dorpsbelangen de lichtjesactie georganiseerd. Dit leverde leuke PR op,
want RTV NOF maakte een mooi filmpje. De prijs voor de mooiste lichtjes
ging naar Yme en Esther Braaksma op de Van Aylvastrjitte. Verder verzorgt
Dorpsbelangen elk jaar de kerstversiering bij Jan Waaksma in de tuin. Al
een tijdje gebeurt dat in samenwerking met PKN Ternaard in de vorm van
de kerststal. Dit jaar hebben we een nieuw spandoek geplaatst met de
kerst- en nieuwjaarswensen. Het oude doek was aan vervanging toe.

En verder…..Naast de zaken uit de werkgroepen zijn we betrokken bij de
dijkverbetering. Wetterskip Fryslân werkt aan de voorbereidingen voor de
dijkverbetering tussen Koehool (boven Tzummarum) en Lauwersoog. De
dijkverbetering wordt waar mogelijk gecombineerd met het verbeteren
van het landschap en de natuur. Dorpsbelangen is betrokken bij deze
plannen en wij brengen onder meer de belangen van parkeergelegenheid
bij 't Skoar en ook de belangen van de landbouwsector onder de aandacht.
Vrijwilligers Graag hadden wij in maart een ledenvergadering willen
houden. Helaas ging dat niet door. Dat betekende ook dat we onze vaste
vrijwilligers niet tijdens de vergadering konden bedanken. Ellen Tabak
heeft in september de vrijwilligers Bote Sape Schoorstra (plantenbakken,
vlaggenmast en bankje monument, en kerstversiering dorpsbelang), Fedde
Jacobs (bezorging dorpskrant), Jelke van der Meer (beheer website
ternaard.nu), Wietske van der Weg en Alicia van Haaften (redactie
dorpskrant) en Jan Waaksma (stroomvoorziening kerststal en kerstbomen)
namens Dorpsbelangen een bedankje overhandigd.
Bestuurssamenstelling Doordat de jaarvergadering in 2020 niet doorging
zijn de bestuurswisselingen niet officieel door de ledenvergadering
bekrachtigd. Wel zijn Jan de Graaf en Thea van der Kooi gestopt met hun
functie. Hendrik Talsma nam na het aftreden van voorzitter Jan de Graaf
tijdelijk het voorzitterschap waar. Ook bestuurslid Alicia Wiersma is in juli
gestopt omdat zij is verhuisd naar De Westereen. Haar taak in de PR-groep
is overgenomen door Lieuwkje Botma. Geertje Schoorstra was
voorgedragen als nieuw bestuurslid en neemt inmiddels deel aan het
bestuur. Het bestuur bestaat nu uit: Hendrik Talsma (interim-voorzitter),
Ellen Tabak (penningmeester), Lieuwkje Botma (secretaris), Rinske Smit
(notulen), Eelco Duurken en Geertje Schoorstra.
Een hartelijke groet namens Dorpsbelangen Ternaard

PJUTTEOPVANG ‘IT BOARTERSPLAK’
Coco kan het!
De peuters konden tijdens de
lockdown elke week een verhaaltje
beluisteren via de wapp.groep. Ook
werden er verschillende versjes
over Coco kan het! Voor gezongen
door de juffen. In de wekelijkse
enveloppe zaten leuke knutsels.
En de juffen kregen foto’s terug
van prachtig gemaakte werkjes!
Winter
Doe’t wy oer de winter wurken
kaam der lokkich in hiele protte snie en iis. Juf Gretha
(stagiaire) hat in prachtige sniepop makke. Mei de grutte
dobbelstien kin de bern om de beurt goaie. Se kin dan it
foarwerp wêr’t de dobbelstien op falt (bygelyks de sjaal
of de biezem) op de sniepop plakke.
Foarjier
Bij elk thema zingen we een liedje met
ondersteunde handgebaren. De
kinderen doen alles al heel goed mee.
De pjutten ha in bûterbakje fult mei
modder en blomboltsjes. Thús ha se der
hiel goed op past, wetter jaan, it bakje
yn de sinne sette.
De earste
blomkes bin al
wekker wurden!
Groetnis Annette, Nynke, Fokje, Hanny, Lettie

Wol jim mei jim peuter fan 2 jier efkes by ús sjen? Jim bin wolkom tusken
9.00 en 10.00.
Pjutteopvang
Openingstijden: di t/m vr 8.00/8.30 – 11.45/12.00 uur
Peuterspeelzaal: 06 – 13 575794
Liedsters: Annette Koopmans en Nynke Schoorstra
Adres: It Boartersplak
Heryweystrjitte 49
9145 SK TERNAARD
E mail: voorschoolTernaard@hotmail.com
Website: www.stichtingkinderopvangfriesland

BERICHT VAN HET DORPSHUIS TUNAWERTH
Zoals jullie vast niet verbaasd heeft ons dorpshuis het zwaar tijdens de
coronacrisis. Het bestuur heeft de afgelopen tijd dan ook veel online
vergaderd om de situatie steeds opnieuw te bekijken en te bespreken.
Helaas zijn wij tot de conclusie gekomen dat een dorpshuis met beheerder
niet meer rendabel is. Wij zullen daarom per juni van dit jaar afscheid
nemen van Jan Schoorstra. Jan zal nog wel aan het dorpshuis verbonden
blijven als vrijwilliger en zal een aantal taken blijven vervullen. Hier zijn wij
als bestuur ontzettend blij mee. Maar zonder extra vrijwilligers zal het
onmogelijk zijn om ons dorpshuis draaiende te houden, dus geef je snel
op bij één van de bestuursleden!
Je kunt aan de volgende taken denken: Schoonmaken, activiteiten
organiseren, bardiensten draaien (vrijdagavond, zaterdagavond,
woensdagavond en tijdens activiteiten), Koffie/thee schenken tijdens
vergaderingen, klaarmaken van de zaal bij begrafenissen en eventueel de
daarbij behorende catering verzorgen. Wij hopen op jullie begrip en
natuurlijk op jullie enthousiasme om dorpshuis Tunawerth draaiende te
houden.
Groeten van het bestuur, Germina Akkerman, Sita de Graaf, Klaas Durk de
Vries, David de Vries, Arina Hannema en Jitske Waaksma

ONDERNEMERSVERENIGING TERNAARD (OVT)
De ondernemersvereniging Ternaard (OVT) is opgericht in 1989. Het doel
van OVT is: Opkomen voor en steun bieden aan de ondernemers daar waar
nodig. Waar nodig bevorderen van de onderlinge samenwerking van de
leden. Organiseren van bijeenkomsten en activiteiten met als doel elkaar
op de hoogte houden van ontwikkelingen in de omgeving en de
samenwerking te bevorderen/versterken.
Er zijn 48 leden aangesloten bij de ondernemersvereniging Ternaard (OVT).
Je kunt lid worden wanneer je een ondernemer bent, wel/niet
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, die een bedrijf uitoefent in of
rond Ternaard. De leden ondernemen in verschillende sectoren; agrarisch,
midden en klein bedrijf en de zorg. Ondernemersvereniging Ternaard
(OVT) heeft contact met de gemeente en met overkoepelende
ondernemersorganisaties. Op initiatief van ondernemersvereniging
Ternaard (OVT) is het kleinschalig bedrijventerrein ‘werken en wonen
Ternaard’ tot stand gekomen. De kavelgrootte varieert van 1000 tot 2500
M². De organisatie en verkoop van dit bedrijventerrein wordt gedaan door
de stichting bedrijventerrein Ternaard, contactpersoon: dhr. Vellinga (Van
Wieren & Vellinga, accountants en adviseurs) Dokkum, Tel. 0519 - 228 150
info@vanwieren-vellinga.nl.
De jaarlijkse ledenvergadering is en een zinvolle, informatieve en gezellige
bijeenkomst. Helaas kon ondernemersvereniging Ternaard (OVT) in 2020
en 2021 niet bijeenkomen i.v.m. Covid19. Op de achtergrond houdt het
bestuur ontwikkelingen in de gaten en daar waar nodig worden de leden
betrokken/in kennis gesteld. De lidmaatschap kosten bedragen € 60,00 per
jaar per ondernemer.
Contactadres ondernemersvereniging Ternaard (OVT): A.E. van Haaften,
Ald Reed 7, 9145 SC Ternaard (aliciavanhaaften@live.nl)
Bestuur Ondernemersvereniging Ternaard: Tom Sijtsma (voorzitter),
Mariska Roorda, Ellen Tabak, Bart Wassenaar en Alicia van Haaften

VAN DE DORPSBIBLIOTHEEK
Lynn Austin, Eindelijk thuis
Een historische roman over drie Zweedse
zusjes die naar de Verenigde Staten vertrekken
om daar een nieuwe toekomst op te bouwen.
'Eindelijk thuis' van Lynn Austin begint in
Zweden, in 1897. Na de dood van hun ouders
besluiten de drie zussen Elin, Kirsten en Sofia
te emigreren naar Amerika: een lange, zware
reis die hun leven voorgoed verandert. Wanneer zullen ze werkelijk weer
thuis zijn?

Laura Lippman, Als ik weg ben
Als Bambi Gottschalk Felix Brewer ontmoet, windt hij
haar om zijn vinger met allerlei extravagante beloften.
Ze trouwen en dankzij zijn lucratieve handeltjes komen
Bambi en hun drie dochters niets tekort. Tot Felix jaren
later spoorloos verdwijnt. Bambi heeft geen idee waar hij – of zijn geld – is,
maar vermoedt dat zijn minnares Julie het wel weet. Tien jaar later wordt
Julie’s lichaam gevonden. Van Felix is nog steeds geen spoor te bekennen.
Nog enkele titels zijn onder andere Rutger Bregman
'De meeste mensen deugen' een nieuwe geschiedenis van de mens en
Harlan Coben 'Ik mis je'.
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

DE BARRE WINTER FAN ’79 YN TERNAARD
Hjir moest ik wer oan tinke no`t
wy dizze wyke ynienen ek wer
yn `e snie sieten en ús in paad
troch de snie nei de dyk ta
graafe moesten. Ik dûkele wat
âlde foto`s op, alhiel ferkleure,
mar de bylden kaamen wer
binnen.
Ik wie yn dy perioade
beukerliedster
oan
de
Nutsbeukerskoalle
“Altyd
warber” yn it Aylvahûs. It wie al wyken winter mei snie en iisel, mar grutte
foarspellingen mei “pluimen” en waarcodes wiene der yn dy tiid nog net.
Dus doe`t elts yn Ternaard de moarntiid fan 14 februaris de gerdynen
fanside skowde, seachen wy dat der in sniestoarm oer Fryslân raast wie
dy`t oer de befêrsen ûndergroun meters heeche sniedúnen foarme hie.
Ternaard wie fan de bûtenwrâld ôslúten.
Ek sûnder code read wie it
wol dúdelik dat de bêrn net
nei skoalle koene, wy
brûkten doe nog gewoan ús
boereferstân. Ik bin troch
de snie nei it café fan doe de
famylje Hylkema heistere
om de de inspectie foar it
ûnderwiis te beljen. Sels hie
ik
gjin
tillefoan
en
mobieltsjes wiene der ek
net. Moest nl. wol officieel
melde dat de skoalle dicht wie!
No…dat wie er letterlik en figuurlik. Letter op `e dei bin ik mei de conciërge
nog nei skoalle ta gien omdat wy dêr in cavia hiene “Foefie”. Miskien dat
de “bêrn”, dy no sa`n 46 ier binne, dy `t dit lêze harren it bistje nog

herinnerje. Foefie moest red wurden
want de wyke dêrnei wie it
krokusfekânsje. De krokussen wiene
fier te sykjen. Wie moesten oer
heeche sniedúnen klimme om by
skoalle te kommen, en tegeare
redden wy it op om by de foardoar te
kommen en Foefie te befrijden.
Yn it doarp stiene de militaite tanks al
foar café Hylkema, no de “Waard fan Ternaard”, dy`t Ternaard ontset
hiene. Der wie in paad trochskowt nei Dokkum. It wie in yndrukwekkend
gesicht. De oare deis waard der op slyden rinnendewei bôle en oare
boadskippen helle út Dokkum wei.
Wy giene letter op dei mei man
en macht de twa dokter útgrave
en de âlderein fan it doarp. Elk
wie yn it spier. It wiene ek wol
prachtige taferielen, de hûzen
op de Fislkbuorren wêr`t de snie
tot oan it dak lei. Soks makkest
net wer mei. Fansels joech it
ûngemak, mar wy wiene doe in
hechte mienkip yn Ternaard
wêr`t elk foar elkoar klear stie.
Waarmte ûndanks de snijende kjeld.
Hjir yn Drinthe, wêr`t ik no al
tritich ier wenje sizze wy dan,
dat is noaberschap.
“Juf” Jelly Wester-Veenstra

RUST EN ONTSPANNING, DICHT BIJ HUIS!
Kun je wel wat rust en ontspanning gebruiken? Dan zijn de yogalessen die
gegeven worden in Ternaard, misschien net wat voor jou! De yogalessen
zijn toegankelijk voor iedereen, je hoeft niet (persé) lenig te zijn om mee
te doen. De lessen bestaan uit rustige houdingen, ademhalingsoefeningen
en meditatie.
Iedere vrijdagochtend van 9.00 - 10.15 uur zijn er yogalessen bij ‘BenThuis’
in Ternaard. Je bent van harte welkom voor een kennismakingsles. Je kunt
je daarvoor opgeven via aan@allinevandermeulen.nl of 06-18459578.
Meer informatie vind je op www.allinevandermeulen.nl

IJSBAAN TERNAARD OPEN, MOOI SCHAATSWEEKEND
De ijsbaan van ijsclub
Nooitgedacht is donderdag
open gegaan. Na het meten
kwamen de bestuursleden
tot 7 cm ijsdikte en vonden zij
het tijd om de baan open te
stellen voor kinderen en
volwassenen.
De donderdagmiddag werd
de ijsbaan meteen goed bezocht door de inwoners van Ternaard, Met
inachtneming van de coronaregels kon je prima vertoeven op de ijsbaan.
In de avond was de baan weer dicht in verband met opkomend water en
wak vorming. Maar vrijdag ochtend mochten de kinderen van de
basisschool weer naar
hartenlust schaatsen.
Ook de middag en
avond werden weer
goed bezocht. In de
avonduren werd door
de vrijwilligers de baan
weer
geveegd
en
klaargemaakt voor het
weekend waarbij tot
zondagavond 20:30 uur
de rondjes werden gereden. De baan was volgens de schaatsers goed te
berijden, vergeleken met open water en andere ijsbanen.
Helaas dit jaar geen muziek, broodje knakworst en chocolademelk
vanwege de coronaregels werd dit niet verzorgd door het bestuur. Hopen
volgend jaar wel weer.
Foto en tekst; B.S. Schoorstra

BUURTVERENIGINGEN TERNAARD
Lâns de Dyk
Einekoai
Wjuk
Oane rane
Achter Skoalle
Gysbert
Riedhusstrjitte
De Ring
Nesserwei/
Tsjerkestrjitte
Herwey
Worp van Peymastrjitte
Om de ald feart
Yn’e Rûnte
Eastein

Lieuwkje Botma
Jettie Elzinga
Klaas Posthumus
Albert Boonstra
Esther de Vries

06-13454016
06-54364894
06-13292581
0519-571228
0519-572143

Peter Sannes
Siebe Hoekstra
Alie Rozema

lddternaard@hotmail.com
Jettie11011980@gmail.com
Klaas-p@live.nl
a.boonstra01@knid.nl
rh.devries@knid.nl
degysbert@hotmail.com
p.sannes@hetnet.nl
De.ring.ternaard@gmail.com
am_rozema@hotmail.com

Janke Bosgra
Alle Willem van der Meulen
Aaltje Talsma
Yvonne Veenstra- v.d. Wal
Germina Akkerman

louwenjanke@hotmail.com
allewillem@msn.com
omdealdfeart@hotmail.com
c.veenstra1@knid.nl
g.prins01@knid.nl

0519-571782

0519-571052
06-51142380

06-13007093
0519-571171
0519-571751

DE SPEELTUIN IN TERNAARD
Ik, Janke Bosgra, ben geregeld even met mijn kleindochter naar de
speeltuin in Ternaard. Wat een fijne en veilige plek zou moeten zijn voor
kleine kinderen is op dit moment niks meer dan een onveilig speelterrein.
Veel speeltoestellen zijn beschadigd en vernield; het zitvlak van zowel de
wip als de wipkip is verbrand. De platen onder de schommels zijn stuk en
loggen schots en scheef. Verder ligt er veel troep; zakjes en blikjes. Los van
alle vernielingen is de glijbaan niet geschikt voor de jongere kinderen tot 3
jaar, de opstap naar de glijbaan is niet te beklimmen, misschien kan er een
extra trapje/opstapje geplaatst worden? Het zou zo mooi zijn dat er weer
een echte speelplek voor de jongere kinderen komt! Een plek waar de
jongere kinderen weer wat kunnen beleven. Verzoek aan dorpsbelangen:
Kunnen jullie dit punt agenderen voor de volgende bestuursvergadering?
Misschien is het ook mogelijk om een aparte ingang voor de pannakooi te
maken, zodat de oudere jeugd niet door de speeltuin hoeft. Mijn voorstel
zou dan ook zijn om de speeltuin echt voor de jongere kinderen te houden,
kinderen van 0 t/m 10 jaar. Ik hoor graag van jullie. Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet, Janke Bosgra

RATTENJAGER JOS KRUIS GEBRUIKT GEEN GIF
Ratten trekken door kou en honger naar het erf en schuren op zoek naar
voedsel. Vooral stallen, kippenhokken en volières trekken het ongedierte
aan. In de winter is er meer overlast van ratten. Jos Kruis is een ecologische
rattenjager uit Ternaard en ziet de toename van rattenoverlast. Hij schiet
ratten met behulp van een elektronisch persluchtwapen en
nachtzichtapparatuur en doet dat vooral bij agrarische bedrijven. Dit werkt
beter in situaties waarin ratten mee-eten met de stal- en huisdieren.
Ratten vinden het dierenvoer veel lekkerder en gezonder dan de gif- en
lokstoffen in de lokdozen. Met
zijn ecologische aanpak worden
de bedrijven verlost van de
administratieve
rompslomp
rond het gebruik van rattengif.
Dus: geen bestrijdingsplan, geen
ontheffingen en geen inspecties.
En belangrijker, zonder gif geen
onnodig lijden en geen risico op
doorvergiftiging en ongelukken
met huisdieren.
Een voordeel van rattenjagen is
dat de dode ratten worden
verzameld. Hierdoor weten
klanten precies waarvoor zij
betalen. Verder doet Jos vrijwel
onzichtbaar en onhoorbaar zijn werk. Hij kan met zijn nachtzicht
apparatuur in donker het erf afspeuren en de ratten met zijn fluisterstille
wapen onopgemerkt afschieten. Hierdoor blijven de stal- en huisdieren
rustig en hebben buren en voorbijgangers niets in de gaten.
Als je hem belt komt hij vrijblijvend kijken waar ratten zitten en welke
schade ze hebben aangericht. De jager maakt dan een inschatting van wat
er moet gebeuren. Als de klant akkoord is, gaat hij dezelfde avond al aan
de slag. Meestal is na 3 weken (een avond per week) de rattenplaag
bezworen. De rekening (een vast bedrag per afgeschoten rat) stuurt hij pas

als de klant tevreden is. Adviezen en instructies voor maatregelen om
rattenplagen te voorkomen zijn gratis. En, als er ondanks de maatregelen
toch nog ratten worden gezien komt hij nog wel een avondje langs.
Op de website ratslag.nl legt deze
professionele rattenbestrijder uit
waarom
afschieten
veel
effectiever is dan bestrijding met
klemmen of gif. Hij is lid van
ERANED
(Vereniging
van
Ecologische
Rattenjagers
Nederland) en pleit voor het
volledig uitbannen van gif bij de
bestrijding van knaagdieren. Jos is 10 jaar geleden als hobby begonnen met
rattenjagen bij een opdrachtgever die veel uilen op het terrein had.
Sindsdien is hij in de ban van de uilen. Zijn ervaring met uilen en het
plaatsen van uilenkasten verklaren zijn ook grote weerzin tegen ratten- en
muizengif. Hij vindt dat je uilen moet stimuleren om op het erf te komen
jagen. Met name kerkuilen eten veel muizen en jonge ratjes. De rattenjager
is ook een goede verteller. Zijn website gebruikt hij ook als dagboek. Hij
schrijft graag verhalen en neemt zijn lezers mee op zijn nachtelijke
avonturen. Meer info: www.ratslag.nl of 06-51402850.
Tekst Jelle Raap

HERDENKING 4 MEI 2021 ANDERS DAN GEWEND
Door de coronamaatregelen kunnen wij geen herdenking met publiek
organiseren. Het 4 maaiekomitee Ternaard gaat met in achtneming van de
maatregelen 4 mei een aangepaste herdenking houden. Overdag zullen er
bij het monument en de graven kransen en bloemen gelegd worden door
het gemeentebestuur en de Vereniging van Dorpsbelangen. ’s Avonds zal
er een korte herdenking, met beelden van overdag, zijn in de Grutte Tsjerke
die om 19.00 uur zal beginnen. U kunt deze herdenking volgen via
www.kerkomroep.nl/Ternaard Wij willen u vragen om op 4 mei de vlag
halfstok te hangen als teken van respect en verbinding en op 5 mei de vlag
voluit laten wapperen als teken voor 76 jaar bevrijding.
Het 4 maaiekomitee Ternaard.

DE VIS WORDT DUUR BETAALD (DEEL 1)
Het stukje wat ik nu geschreven heb begint voor mij op 4 oktober 1990,
omstreeks 8 uur s’-ochtends. Tijdens een dienst op Lauwersoog hoorde ik
aan boord van het politievaartuig P 75 over de marifoon een gesprek
tussen de Urker viskotter UK 179, Hoop op Zegen, en het
betonningsvaartuig Terschelling. De schipper van de UK 179 had de
assistentie ingeroepen van het betonningsvaartuig omdat de kotter met
zijn net aan stuurboordzijde (rechterzijde) achter een zwaar object was
blijven hangen. De Terschelling en een schip wat bezig was met de
zandsuppletie boven Ameland gingen naar de UK 179 onderweg. Ik bleef
de gesprekken tussen de desbetreffende schepen volgen en aan het eind
van mijn dient hoorde ik dat men er in was geslaagd om het object aan
boord te krijgen. Bij navraag bij de Kustwacht werd mij medegedeeld dat
de UK 179 achter een deel van een onderzeeër was blijven steken en dat
zowel de UK 179 als het betonningsvaartuig koers zetten naar Lauwersoog.
Mij werd verzocht om deze schepen op te wachten om een onderzoek naar
de toedracht in te stellen.
Het is bekend dat tijdens de 1e en de 2e Wereldoorlog veel mijnen en
dergelijke op de bodem van de Noordzee zijn gelegd cq in de strijd
achtergebleven zijn. Dan hebben we het nog niet eens over de hoeveelheid
schepen die op de Noordzee aangevallen en
vernietigd werden door bommen, mijnen,
torpedo’s door zowel de
Duitsers als de Engelsen.
Hier een paar afbeeldingen
van mijnen. De schipper
van de UK 179 kon weten
dat in die positie daar een obstakel lag
want begin jaren 60 van de vorige eeuw
werd door de Koninklijke Marine een groot gebied van de
bodem van de Noordzee in kaart gebracht. Zo ook het obstakel waar de UK
179 met zijn netten achter was blijven haken. Door de marine werd
aangegeven dat dit niet een voor de scheepvaart gevaarlijk object was en
de positie van dit obstakel werd in de zee-, en visserijkaart ingetekend. Nu

wil het toeval dat in scheepswrakken, wat dit obstakel vermoedelijk was,
vaak veel vissen verblijven en de schipper van de UK 179 wilde zijn geluk
daar eens beproeven maar dat bleek anders te lopen. Omstreeks 23:30 uur
liepen de UK 179 en het betonningsvaartuig Terschelling de haven van
Lauwersoog binnen. Inmiddels was ook een sectie van de Duik-, en
Demonteergroep van de Marine gearriveerd en zodra de schepen
afgemeerd lagen ging ik met de mensen van de marine aan boord. Al snel
werd duidelijk dat het
hier om een achterdeel
van een onderzeeër
ging. De leider van de
Duik-,
en
Demonteergroep ging
er van uit dat het hier
om
een
Duitse
onderzeeër ging. Hij
ging er van uit dat de
onderzeeër, omdat het
schip geklonken was,
dat het omstreeks
1930 gebouwd werd.
Hij ging er van uit dat deze onderzeeër op een mijn was gelopen. In de
torpedobuis werd nog een restant van een torpedo aangetroffen met nog
ongeveer 25 – 30 kg explosieven. Deze explosieven werden door de marine
meegenomen naar Den Helder en daar tot ontploffing gebracht. De plaats
van het ongeval was ongeveer 18 mijl ten Noorden van Ameland en lag
buiten de territoriale wateren van Nederland. Voor de schipper van de UK
179 zat er niets anders op dan naar ondieper water te varen en riep met
tussenkomst van het Kustwachtcentrum hulp in. De resulteerde in de
assistentie van het betonningsvaartuig en een zandzuiger welke boven
Ameland aan het werk was. De schade aan de netten bedroeg, nu in euro’s
ongeveer 10.000 euro en 2 dagen visverlet. Omdat er op Lauwersoog geen
geschikte hijskraan was werd besloten om het geheel over te brengen naar
Terschelling waar het in stukken zou worden gesneden en afgevoerd. Uit
later onderzoek bleek dat het hier om een Engelse onderzeeër ging. De
Britse autoriteiten waren niet blij dat de duikers het wrak van de E 3 in

waren gegaan. Een wrak van een oorlogsschip wordt internationaal gezien
als een oorlogsgraf en daar dien je respect voor te hebben aldus de Britten
en zij zouden het op prijs gesteld hebben dat het deel van de onderzeeër
weer op de vindplaats terug gestort zou worden. Waar dat deel is gebleven
is mij niet bekend maar persoonlijk denk ik dat het afgevoerd is naar de
Hoogovens. Dergelijke vondsten trekken altijd de aandacht van zeeduikers
en het gevolg was dat er naarstig informatie werd vergaard. De duikclub
Zeester, van Lauwersoog, benaderde de schipper van de UK 179 en
vroegen hem om de positie toen de UK 179 achter het deel van de
onderzeeër was blijven hangen. Het verhaal van deze zoektocht levert het
onderstaande verslag op van de duikclub Zeester.
ENGELSE ONDERZEEËR E3
Het is 15 Oktober 1994. Een rustig windje, kracht 3 uit uiteenlopende
richtingen, begeleidt onze tot duikschip omgebouwde voormalige
patrouilleboot van de douane naar de positie waarvan onze schipper Klaas
Koch vermoedde dat daar de Britse onderzeeër E3 zou kunnen liggen. Een
week eerder deed de uitslag van een duidelijk zichtbare kleine verhoging
op de zeebodem onze lust naar weer een nieuw avontuur tot grote
hoogten aanwakkeren. De sterke stroming verhinderde ons echter een blik
onder water te nemen, om te bevestigen wat we al op het elektronisch
echolood hadden gezien. Waarom onze opwinding voor een bult op de
zeebodem? Tenslotte liggen er honderden nog veelal onbekende
scheepswrakken in onze voortuin boven Schiermonnikoog en Ameland, te
wachten om ontdekt te worden. Deze positie was echter bijzonder. De
Urker kotter UK 179 had in de herfst van 1990 hier het achterstuk van een
onderzeeër in zijn netten gekregen. Onbekend bleef het vooralsnog om
welke het ging. Archieven werden geraadpleegd. In een verslag van
Admiraal Scheer werd de E3 ‘nordlich von Schiermonnikoog’ getorpedeerd
door de U27. Jane’s lijsten van scheepsverliezen in de Eerste Wereldoorlog
gaven ‘Helgoland Bight’ aan als laatste rustplaats van de E3. Een fotoboek
meldde Borkum Island. Hierin bleek ook dat het de eerste onderzeeër
betrof als oorlogsverlies. Maar was hij op een mijn gelopen? Of
getorpedeerd? Of op onbekende wijze verdwenen, zoals nog minstens 100
andere onderzeeërs? Vele verhalen deden de ronde, maar het ware was
nog nooit achterhaald, en zou voor altijd een geheim blijven tot …
Foto’s en tekst Eelco Duurken (deel II volgt in de dorpskrant van juni 2021)

ONDERNEMER AAN HET WOORD
Mijn naam is Jurjen Botma. Ik woon sinds 1998 in Ternaard. In 2004 kreeg
ik de kans om een klein dijkhuisje te kopen langs de zeedijk, aan het mooie
Skoar. Hier woon ik nog steeds, samen met mijn vrouw en dochter. Onlangs
hebben we een grote aanbouw gebouwd naast het huisje en zijn we nu
bezig om het kleine huisje intern te verbouwen. Na vele jaren werkzaam te
zijn in de bouw heb ik op 30 juni 2008 de stap gezet om voor mijzelf te gaan
beginnen: Timmer- en onderhoudsbedrijf J. Botma. Kwaliteit en
nauwkeurigheid is waar ik voor sta! Met ruim 25 jaar ervaring in de bouw
ben ik zeer flexibel en denk altijd in oplossingen.
Hieronder vindt u een kleine greep uit de werkzaamheden:
*Nieuwbouw
*Onderhoud
*Renovatie
*Verbouw van badkamer of keuken
*Onderhoudsarme gevelbekleding
*Dakkappelen plaatsen
*Dakramen plaatsen
*Houten of kunststof kozijnen;
Leveren en plaatsen
*Insectenhorren voor kunststof kozijnen
Onze mooie aanbouw aan ons eigen
dijkhuisje hebben wij zelf gerealiseerd.
Heeft u een kleine verbouwing of juiste
grote plannen met uw woning? Ik denk
graag met u mee, mail of bel mij gerust
voor een vrijblijvende afspraak. Op mijn
facebookpagina kunt u een kijkje nemen
naar een aantal projecten die ik heb
gedaan.
https://www.facebook.com/jbotma.nl
Telefoon: 06-27181724

Email: info@jbotma.nl

15 April 1945: FRYSLÂN FRIJ
Op 5 september 1944 wordt de
Nederlandse
Binnenlandse
Strijdkrachten opgericht. Het is een
verzameling van alle verzetsgroepen.
Commandant van de NBS is prins Bernard.
In Friesland zijn 2500 BS-ers. Zij helpen
de geallieerden bij de bevrijding van
Friesland. Zij komen aan wapens door de
wapendroppings
op
verschillende
plekken in Fryslân, o.a. bij Aalsum.
In maart 1945 steken de geallieerden de
Rijn over. Franse parachutisten worden op
8 april bij Appelscha gedropt en
ondertussen trekken de Canadezen naar
Friesland. Op diezelfde achtste april klinkt er een
boodschap via radio Oranje. De mededeling is: De
fles is leeg . Dit is het teken voor de NBS om met
sabotagedaden te beginnen. Bruggen worden
opengedraaid, spoorwegen geblokkeerd, wegen met
bomen versperd en richtingsborden verwijderd.
Troepenverplaatsing van de Duitsers wordt zo
behoorlijk belemmerd.
Op vrijdag 13 april rijden de eerste Canadezen
Appelscha binnen. De Binnenlandse Strijdkrachten
bewaken de bruggen en delen de Canadezen mee
waar zich Duitsers bevinden en waar ze heen
trekken. Op veel plaatsen wordt gevochten tussen de
NBS en de Duitsers. Bij al die gevechten sneuvelen
31 BS ers. Een Canadese bevelhebber zegt dat de
Friezen zichzelf hebben bevrijd, maar uit de
verhalen blijkt dat het niet zonder de hulp van de
Canadezen en Fransen kon. In de nacht van 13 op
14 april worden de wegen van Veenwouden naar
Dokkum door de NBS afgezet. Op 14 april rijden de Canadese tanks via Drachten richting
Veenwouden. Om tien uur loeit in Veenwouden nog de sirene. Er wordt geschoten tussen Duitsers
en de BS. s Middags komt een groep van zo n 40 Canadezen Veenwouden binnen en even later
In Murmerwoude. De bevolking is ontzettend blij met de komst van de bevrijders. Vervolgens
gaat de tocht die zaterdagavond verder naar de markt in Dokkum. Een dag later, op 15 april,
trekken ze verder het noorden in.
Veel Duitse soldaten geven zich over. Der Krieg ist m Ende zeggen ze en leveren de wapens
in. Onder begeleiding van BS-ers worden ze afgevoerd. Je kunt je voorstellen hoe de mensen naar
deze dag hebben uitgekeken. Helaas zijn er op 15 april nog steeds Duitsers die bereid zijn om zich
dood te vechten. `Der Krieg ist gar nicht zum Ende´.
Her en der in onze provincie komen tot na de 15e april nog BS-ers om tijdens gevechten met de
Duitsers.
Op de Waddeneilanden gaat de strijd nog langer door.

Candese Tanks op de
Markt in Dokkum

Duitse Krijgsgevangenen

De namen van inwoners van Westdongeradeel, die zijn omgekomen in de oorlog, staan vermeld op
het monument in het plantsoen te Ternaard:
Naam:
Marten Buurmans
Tinus Steigstra
Jacob Tijtsma
Gosling Visser
KornelisVisser
Anne de Vies
Gerrit Brouwer
Sipke Ekkers
Cornelis Groendijk
Ernst Meinsma
Albertus Nauta
Jan Dijkstra*
Johannes Holwerda

Geboren:
31-08-1922
28-08-1924
02-07-1922
13-10-1923
20-10-1920
03-09-1913
25-04-1907
30-10-1909
20-09-1883
04-03-1889
18-02-1923
30-10-1921
01-01-1918

Moddergat
Holwerd
Nes
Holwerd
Paesens
Dantumadeel
Morra
Dokkum
Den Helder
Nes
Ternaard
Beetgum
Nes

Overleden:
11-11-1944
1946
13-06-1945
10-01-1945
29-04-1943
16-03-1945
14-04-1945
31-01-1945
08-03-1945
22-01-1945
08-03-1945
16-08-1945
30-08-1943

Neuengamme
bij Orel (Rusland)
Malchow (D)
Neuengamme
Dessau (D)
Hannover
Holwerd
Holwerd
Ternaard
Dokkum
Woeste Hoeve
Palembang (Ned. Indië)
Hindato (Thailand)

FALLEN N E STRIID TSJIN ÛNRJOCHT EN SLAVERNIJ.
DAT WY YN FREDE FOAR RJOCHT EN FRIJDOM WEITSJE.
Behalve de e Ver e helden uit Westdongeradeel woonden er in Ternaard nog veel meer helden van
het verzet, maar ook veel NSB-ers. Hun verhalen zijn te lezen in het boek D O rlog een Gezicht
gegeven Deel 5:Westdongeradeel van Reinder en Yvonne Postma. Zeer de moeite waard om te
lezen. Dit boek is nog steeds voorradig en heeft zijn weg reeds gevonden tot in Amerika!
*Woonde aan de Eewal buiten Dokkum.

Oane Talsma

It soe moai wêze as wy op 15 april 2021 allegear, troch hiel Ternaard, op 15 april de (Fryske)
flagge útstekke om de befrijing fan Fryslân te betinken. In earbetoan oan de mear as 4000
F ie e d ha e ibbe oegen foar ús frijheid (en net te ferjitten al dy oaren, oeral wei).
Lit de flagge folút wapperje! It HARSPIT fersoarget de betinking, lyk as alle jierren.
En dan op 4 maaie de flagge healstôk en op 5 maaie wer folút! Dogge jim mei?

NIEUWS VAN DE VOLKSTUINEN
Alweer leven op het volkstuinen, met het lengen van de dagen en stijgen
van de temperatuur komen de leden van de volkstuinen weer op de been.
Er wordt in de eerste maanden van het nieuwe jaar druk in de grond en
met mest gewerkt om de tuin weer zaai klaar te maken.
Deze activiteiten vinden deze op dit moment plaats op de volkstuinen
achter de Holwerterdyk 11 naast de ijsbaan. Een dikke 10 leden zijn hier
heerlijk aan het tuinieren. Dit alles om in de zomer weer heerlijk van eigen
tuin te eten of te genieten van bloemenpracht. Met een dikke 10 leden is
er nog ruimte voor enkele leden om zo een mooi aan een gesloten tuin
complex te krijgen.
Een groen lidmaatschap Lid zijn van de volkstuinen betekend een gezellig
samenzijn met tuinliefhebbers en genieten van natuur. Het groeien en
bloeien ervaren van groenten en of fruit. Ideeën uitwisselen over manieren
van tuinieren en de te maken gerechten. Tuinieren is voor jong en oud er
zijn pakes, heiten en kinderen bezig op de volkstuinen en je huurt al een
stuk tuin voor vijf euro.
Loop eens ‘binnen’
Voor informatie of
kijken
wat
het
tuinieren
inhoud
kom gerust eens
langs. Of bel even
aan
bij
Ankje
Sinnema of Bote
Sape
Schoorstra
Holwerterdyk 11 en
9. Zij kunnen jou de
nodige informatie
verstrekken over het gebruik, afmetingen, lidmaatschapsgeld en verdere
bijkomstigheden. Grijp nu je kans zodat jij ook dit jaar nog van eigen tuin
kunt eten.

ONDERNEMER AAN HET WOORD
Ik werd gevraagd een stukje te schrijven voor de dorpskrant, hierbij mijn
bijdrage. Even voorstellen: Aleida Waaksma-De Jong, geboren in Wierum
en woon al meer dan 30 jaar in Ternaard. Getrouwd met Rienk Waaksma
en wij hebben samen 3 kinderen.
Als kind wilde ik al kraamverzorgende
worden, helaas lukte dit eerst niet
omdat er te weinig stageplekken waren.
Ik ben toen eerst als gezinsverzorgster
aan het werk gegaan, hier heb ik veel
geleerd. Toch bleef de wens om
kraamverzorgende te worden, ik heb
zelf een stageplek gevonden en de
kraamvakken moest ik opnieuw doen.
Dit is gelukt en ben nu vanaf 1999 werkzaam in de kraamzorg. De eerste
10 jaar werkte ik in loondienst en vanaf 2009 als ZZP’er. Het werk vind ik
geweldig, meestal ben je bij een blijde gebeurtenis. Het is heel intiem en
bijzonder om bij de bevalling en de eerste week in een jong gezin te zijn. Ik
hou van de verhalen van de gezinnen, en vind het fijn om ze te begeleiden
in de eerste week. Ik werk samen met nog 4 ZZP'ers: Maaike, Janny, Anneke
en Agatha en wij heten in de volksmond “Kraamzorg zelfstandig”. Ook in
Ternaard hebben wij als groep al veel gezinnen begeleid. Wij werken als
groep veel samen met de verloskundigenpraktijk Catharina Schrader uit
Dokkum, hier hebben wij een hele goede band mee, wat het werken
persoonlijk maakt. Mijn taak als kraamverzorgende is ouders te
begeleiden bij de bevalling, ze te ondersteunen
bij de borst- of flesvoeding en het doen van
controles bij de moeder en de baby en het huis
netjes houden. Verder heb ik contact met de
verloskundige en proberen we samen alles goed
in de gaten te houden. Ik vind het zelf heel leuk
als er al kinderen in het gezin zijn en hier ook tijd
en aandacht voor te hebben. Al met al heel erg
afwisselend werk, er is nooit een week hetzelfde.

Naam
Basisschool ‘It Harspit’

Contactpersoon
Marianne Sollie

BenThuis Ternaard
Biljartvereniging
chill@tuna

Willem van der Bent
Harm Brander
chill@tuna
activiteitenteam
Fenna van der
Meulen
Hendrik Talsma
Anneke de Vries

Country line-dance
Dorpsbelangen
Dorpsbibliotheek
Dorpshuis Tunawerth
Dorpshuis bestuur
Dorpsmolens, Stichting
Euphonia, brassband
Feestcommissie
Fryske cursussen
Gemeente
Noardeastfryslân
Groene Hart, Stichting ‘t
Gymnastiekvereniging SVT
IJsclub ‘Nooitgedacht’
Jeu-de-boulesver. ‘De
Ketsers’
Kaatsver ‘It Moat Kinne’
Koersbalvereniging
Ondernemersver.Ternaard
Peuterspeelzaal ‘It
Boartersplak’
Protestantse Gemeente
SWOD
Tennisvereniging
Uitvaartver De Laatste Eer
Uitvaartverzorging
Ver voor Volksvermaken
Voetbalver VV Ternaard
Volleybalvereniging SVT
Meldingen openbare
ruimte en afval

Germina Akkerman
C.F. van der Lugt
Baukje BoltjesSeepma
Iris Talsma
Pytsje de Graaf
Calamiteiten

Telefoonnummer
571472 /
(0511) 465483*
06 14 56 48 27
571489

06 19 62 73 58
06-51 44 03 77
571733
571290
571751
06 50 56 42 01
571331

e-mailadres
harspit@arlanta.nl
benthuisternaard@gmail.com
chilltunaa@gmail.com
Facebook Chill at Tuna Ternaard
u.vandermeulen@chello.nl
voorzitter@ternaard.nu
annekedevries07@hotmail.com
tunawerth@gmail.com
tunawerth@gmail.com
euphoniaternaard@outlook.com

571929
06-51 51 07 75

feestcommissie@ternaard.nu
pytsje@knid.nl
www.noardeast-fryslan.nl

Oane Talsma
Gaston Waterval
Goasse Venema
Lucas van der Meulen

346460
571237
06-27 21 04 37
571505

secretaris@hetgroene-hart.nl
gastonwaterval@gmail.com
goassevenema@hotmail.com
Meulen52@gmail.com

Sybe Visser
Ulbe Boonstra
Alicia van Haaften
Nynke Schoorstra

571415
571124
571202

aliciavanhaaften@live.nl
w.schoorstra@home.nl

571019

scriba@pkn-ternaard.nl

292223
06-16 80 15 53
571331

f.bekius@het-bolwerk.eu
info@TVWD.nl
delaatsteeerternaard@live.nl

0511 482444/
06 15 40 74 30

info@joukehoekstra.nl

Froukje de BeerHoekstra
Francien Bekius
Robert Smit
Baukje BoltjesSeepma
Bode Jouke Hoekstra
Hendrikus Hoekstra
Marco Tilma
Gaston Waterval

it-moat-kinne@hotmail.com

06-51 56 02 99
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C. Lambertusstrjitte 20
info@vvternaard.nl
gastonwaterval@gmail.com
Ga naar www.noardeastfryslan.nl

