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Denk ook eens aan het plaatsen van kopij op onze website www.ternaard.nu
Jubilea Wij besteden graag aandacht aan een 50-, 60- of 65-jarig jubileum.
Viert u, of iemand binnen uw familie op kennissenkring binnenkort een
jubileum geeft u dit dan door aan Ellen Tabak via leden@ternaard.nu/221207.
Aanleveren kopij Uiterlijk inleveren 15 september 2021, de volgende krant
verschijnt eind september 2021. Verschijndata 2021: april, juni, september en
december.
Advertentiekosten 2021
4 uitgaven: € 60,00 (halve pag.) € 120,00 (hele pag.)
Losse advertentie 2021: € 20,00 (halve pag.) € 35,00 (hele pag.)

VAN DE REDACTIE
Weet je dat het waddengebied ruim 500
kilometer lang en 310.000 hectare groot is. Het
beslaat 30% van de Nederlandse, 20% van de
Deense, 60% van de Duitse kust en er liggen 50
eilanden en grote zandplaten in het gebied.
Het waddengebied is dynamisch, een uniek
gebied dat geen moment hetzelfde.
Wil jij iets interessants of leuks delen met de
lezers van de dorpskrant, mail dan naar redactie@ternaard.nu.
Veel leesplezier gewenst! Groeten, Wietske en Alicia

VAN DE VOORZITTER (A.I.)
Vorige week liep ik even langs het Groene Hart om de sleutel van het
nieuwe hek om de speeltuin op te halen. Dan ben ik blij verrast om te zien
dat de camping zowat vol staat. Blijkbaar ben ik veel te bescheiden over
het mooie wat Ternaard en het waddengebied te bieden heeft. Dan is het
belangrijk om met de toeristen te praten en even met afstand naar je eigen
woonomgeving te kijken. Ik kom dan tot de conclusie dat ik, en ik denk
velen met mij, best trots mogen zijn op ons dorp!
Wat ook een goed gevoel geeft, is dat de muziekvereniging en de
sportverenigingen weer voorzichtig aan ‘los’ kunnen. Zelfs een bescheiden
feest voor het 50-jarig jubileum van voetbalvereniging Ternaard was
mogelijk. Nog een feestactiviteit staat gepland op 10 juli aanstaande. De
feestcommissie van Ternaard organiseert dan leuke activiteiten, zoals een
Game-middag, een Escape-spel en ook voor de jongsten is er iets te doen.
Harstikke mooi dat het toch lukt om weer activiteiten te houden.
Wat betreft de voorzieningen en activiteiten in het dorp zijn er ook zorgen.
Het dorpshuis moet helemaal op vrijwilligers gaan draaien en dat is best
moeilijk. Ook las ik de oproep van het Groene Hart om nieuwe
bestuursleden. Er verandert veel en om voorzieningen te houden, hebben
we mensen nodig die zich daarvoor inzetten.

Gelukkig heeft het bestuur van Dorpsbelangen versterking gevonden.
Martinus Hannema en Bert Bakker zijn nieuw in het bestuur. Rinske
Boonstra-Smit en Hendrik Talsma zijn afgetreden omdat hun
bestuurstermijn er op zit. Langs deze weg wil ik Rinske en Hendrik hartelijk
bedanken voor hun enthousiaste inzet. Op de eerste echte liveledenvergadering zullen we hen echt bedanken. Dat geldt ook nog steeds
voor Jan de Graaf, Thea van der Kooi en Alicia Wiersma die in 2020 zijn
afgetreden. Het bedanken wordt straks bijna een avondvullend
programma. De ledenvergadering heeft nog niet ingestemd met de nieuwe
bestuurswisseling. Martinus en Bert zullen al wel deelnemen aan het
bestuur en de taak van interim-voorzitter ligt nu bij mij.
Goed, de zomervakantie staat voor de deur. Dat geeft mij en ik hoop ook
jullie de gelegenheid om even de boel de boel te laten om straks weer fris
aan de slag te gaan. Ik wens jullie een goede zomer!
Geertje Schoorstra-Boeijenga

NIEUWS VAN DORPSBELANGEN
Op 23 april hebben we in plaats van de ledenvergadering een Online Bingo
avond georganiseerd. Dit was zeer geslaagd. Meer hierover lezen jullie
verderop in deze dorpskrant. Verder waren er de Himmeldagen. We
hebben een flinke bult afval opgehaald. Dat schoont lekker op. Volgend
jaar willen we deze actie weer houden en dan iets eerder in het voorjaar.
De bodem is dan nog niet begroeid en dan zien we het afval beter liggen.
In mei is er een bestuurswisseling geweest. De bestuurstermijn van
Hendrik Talsma en Rinske Boonstra-Smit zit er op. Zij hebben afscheid
genomen. In mei mochten we Martinus Hannema welkom heten in het
bestuur en in juli verwelkomen we Bert Bakker. Heel fijn dat zij ons gaan
versterken. Verder willen we u informeren over de volgende zaken:
Verkeerszaken
Er zou een verkeersmiley geplaatst worden aan de Nesserwei. Zo’n bordje
van “jo ride te hurd”. Hopelijk leest u altijd op het bordje “tige tank” met
een dikke duim "
%. Het was per ongeluk op de verkeerde plek geplaatst
$
#
aan de Tsjerkestrjitte. Dat loste onze gemeente gelukkig snel op en het
hangt nu bij de ingang van het dorp aan de Nesserwei.

Herplant boom bij monument en de Grutte
Tsjerke
Er staat nu een lindeboom op de plaats van de
kastanjeboom. De nieuwe boom is nog niet zo
groot. Dat komt vanzelf en het ziet er nu weer
netjes uit.
Speeltuin
Dorpsbelangen krijgt een maaivergoeding van
de gemeente om de speeltuin te maaien. Dit is
niet voor elke speeltuin in de gemeente zo
geregeld. De gemeente heeft ons laten weten
dat het speeltuinbeleid aangepast moet
worden, zodat het voor elk dorp en wijk gelijk is.
Daardoor kan er het een en ander veranderen
en dat biedt ook kansen om de speeltuin op te
knappen. Als dorpsbelangen willen we daar de komende tijd mee aan de
slag gaan.
OmgevingsprocesTernaard
Bij de start van de Gebiedscommissie Ternaard i.o. was het de intentie om
in juni 2021 het conceptvoorstel, waarin de uitgangspunten voor de
spelregels voor de het Gebiedsfonds staan vermeld, aan het Fries
Bestuurlijk Overleg Ternaard te overhandigen. Gezien de
coronamaatregelen zijn er een aantal bijeenkomsten begin dit jaar
doorgeschoven. De Gebiedscommissie vindt het belangrijk om fysiek bij
elkaar te kunnen komen. Kwaliteit gaat boven snelheid en er wordt waarde
aan gehecht om de energie en aandacht voor dit onderwerp vast te
houden. Dit betekent dat de planning is aangepast en dat de
Gebiedscommissie ervan uit gaat dat eind 2021 het voorstel aangeboden
kan worden aan het Fries Bestuurlijk Overleg.
Alle informatie over het omgevingsproces kunt u lezen op de website
www.noardeast-fryslan.nl/omgevingsproces-ternaard. Daar vindt u ook
het jaarverslag 2020 van de Gebiedscommissie en de nieuwsbrieven.

Waddentour
In december schreven we dat het project Waddentour is vertraagd.
Gelukkig zit de vaart er weer in en hopen we het project dit jaar uit te
kunnen voeren. Om het geheugen even op te frissen: 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 PeasensModdergat.
Website
De website Ternaard.nu is aan vervanging toe. De website blijft bestaan,
maar dan in een nieuw jasje. Ook zijn we op zoek naar een nieuwe
webmaster. Jelke van der Meer hadden we tijdelijk bereidt gevonden om
de website weer te beheren. Inmiddels is het woord ‘tijdelijk’ niet meer
van toepassing. Jelke is alweer jaren actief als vaste webbeheerder.
Daarom de oproep om een nieuwe webbeheerder. Lijkt het je leuk om dit
te doen, dan horen we dit graag. Aanmelden kan via
secretaris@ternaard.nu.
Stoeptegels e.a.
Wij krijgen regelmatig meldingen binnen die gaan over losse stoeptegels
of over slecht wegdek. Deze zaken kunt u direct melden bij de gemeente
en dat hoeft niet via ons. Dit kan online op www.noardeastfryslan.nl/melding-maken of u kunt bellen met 0519 29 88 88. Voor
calamiteiten buiten openingstijden en die niet kunnen wachten tot de
volgende werkdag kunt u bellen met storingsnummer: (06) 515 107 75.
Dit nummer staat ook op de informatiepagina verderop in de dorpskrant.
… en verder
Na de zomer staan er overleggen gepland met de dorpen coördinator van
de gemeente en met Stichting Welzijn Het Bolwerk. We hopen dat we al
deze overleggen weer live mogen voeren, want dat werkt het beste!
Een hartelijke groet namens Dorpsbelangen Ternaard

PJUTTEOPVANG ‘IT BOARTERSPLAK’
Circus Begjin april binne wy
begûn mei it tema “Circus”. It boekje ‘Tito raakt
zijn neus kwijt’ stie hjirby sintraal. Emoasjes sa as
bliid, lulk, ferliefd en ferdrietich kamen hjirby oan
bod. Alle berntsjes koene wol in bytsje lulk of
ferdrietich sjen…
Wy ha ek noch moaie
knutselwurkjes makke sa
as in clowns-strik bestempelje en in clowntsje
fervje. It tema ha wy ôfslúten mei it juffenfeest (de
jierdeis fan alle juffen yn ien kear fiere). Dizze
moarne ha wy allegear spultsjes dien mei de bern
sa as koard dûnsje, spekje happe en blikje goaie.
De juffen binne super ferwent troch alle berntsjes!
Tige tank noch!
Memmedei en heitedei Foar mem ha de berntsjes
in moaie tissuedoaze makke. Kleurje en fervje en natuerlik sels ynpakke!
Mei al dy snotnoazen kaam dat wol fan pas. Foar heit binne wy noch drok
dwaande en is noch in ferrassing!.
Fotograaf Angela Dekens heeft alle kinderen in mei weer op de foto gezet.
Een hele belevenis zo op een ochtend.
Ook zijn we natuurlijk weer met z´n
allen op de foto gekomen. Alle ouders
hebben
de
foto’s
inmiddels
ontvangen.

Rupsje Nooitgenoeg
In juni zijn we begonnen met het thema
rupsje Nooitgenoeg. Een boek dat nooit
verveeld en heel herkenbaar was voor de
kinderen. Er kwam van alles aan bod. Het
eitje, de kleine rups, heeel veeel eten, de
cocon en dan de wonderschone vlinder.
Bij elk thema zoeken we een liedje met
ondersteunende gebaren en deze keer
was dat dit liedje. Te vinden op you tube.
We hebben weer mooie knutsels gemaakt
en fruit gegeten met juf Gretha (stagiaire)
net als rupsje nooitgenoeg. Proeven wat
vind ik lekker en wat niet, hoe voelt bv de
schil en hoe ruikt het eigenlijk… En
dan nog maar een paar weken en
dan is het alweer zomervakantie.
Groetnis Annette, Nynke, Fokje,
Hanny, Lettie
Wol jim mei jim peuter fan 2 jier
efkes by ús sjen? Jim bin wolkom
tusken.
Willen jullie, samen met jullie peuter van 2 jaar, eens komen kijken dan
zijn jullie van harte welkom!
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
Het dorpshuis is weer open!! Jullie zijn van harte welkom om op zaterdag
tussen 17.00 en 22.00 uur een drankje/hapje te komen doen in het
dorpshuis. Ook kun je gebruik blijven maken van de snack-afhaalservice
van 17.00 – 20.00 uur (bestellen kan vanaf 16.30 uur).
Het dorpshuis is (dringend) op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen
om het dorpshuis open te kunnen houden.
Wil je graag een helpende hand bieden, neem contact op met het bestuur;
tunawerth@gmail.com of 06-43 43 40 20
--------------------------------------------------------------------------------------------------

VAN DE DORPSBIBLIOTHEEK
Ann Moore 'Grace O' Malley'
In een gure winterstorm jaagt een vrouw haar paard
en wagen over de modderige weg langs de rivier.
Haar zoontje houdt haar stevig vast. Dan, in een
onbewaakt ogenblik, struikelt het paard - het
wagentje kantelt en valt boven op het kind. De vrouw
wordt door de woedende wind steeds verder het
water ingeduwd, de kolkende stroming in. Hoe dit
verder gaat kunt u lezen in deze historische
ontroerende roman over moed, liefde en vrijheid.
Ook deel 2 'Afscheid van Ierland' en deel 3 'Achter de horizon' zijn in onze
bibliotheek.
Hylke Speerstra 'Testamint fan de siel'
Twa jonges belibje, alhiel los fanelkoar, in
ferskriklike jeugd. De iene yn it Fryske
wetterlân, de oare tusken in keppel
mislearre ymmigranten op de Kanadeeske
prairy. As bern wurde se oan harren lot
oerlitten, mar se sette troch. Beide meitsje se karriêre en fine de leafde.
Wat se trochmakken en harren pleaget ferswije se. Oant se wer allinne
komme te stean en yn Kanada as âlde mannen mei-elkoar yn ’e kunde
komme. Se reitsje oan de praat en fertrouwe elkoar ta wat se noait kwyt
woene. By tafal komme se derachter dat harren hertferskuorrende libbens
ferweven
binne.
De
nije
roman
fan
Hylke
Speerstra.
Verder nog enkele nieuwe boeken: Arlidge, M.J. deel 3 'Pluk een roos' van
de Helen Grace serie; Linda Riley: 'De zeven zussen, de zevende zus, deel
7' en 'De Nachtroos'. Zomaar weer een greep uit een aantal (nieuwe)
boeken in de Dorpsbibliotheek.
Anneke de Vries

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

PASEN HET FEEST VAN DE OPSTANDING
Paaszondag: Opstanding dag! In deze tweede
corona Lock down toch een dienst vanuit de
Grutte Tsjerke van Ternaard. Zodat het
Paasverhaal zijn ronde weer kan doen. Enkele
kinderen beelden het Paasverhaal uit. Zij
namen de aanwezigen mee naar het lijden- en
opstandingsverhaal aan de hand van Smarties! Elke kleur van een Smartie
staat voor een bepaalde periode of gebeurtenis in het lijden en de
opstanding van Jezus Christus. Het nieuwe licht werd tijdens de
zaterdagavond viering al binnen gebracht door broeder Onno Bouma en
dit licht stond Paaszondag te stralen in de kerk. Dominee Hilde Graafland
sprak in de overdenking over Johannes 20 1-18, het verschijnen van Jezus
aan Maria. Maar ook voor ons geld: ‘Jou Heer Leeft!’ De dienst werden
verder opgeluisterde met muziek van het gelegenheid koortje begeleid
door orgel en blaasmuziek. Als slotlied klonk het U zij de Glorie. Wat
innerlijk door de aanwezigen uitbundig werd mee gezongen. Bij de uitgang
kreeg iedereen een narcissen aangereikt.
B.S. Schoorstra

HIMMELDAGEN IN TERNAARD
Dorpsbelangen Ternaard organiseerde eind
april/begin mei de Himmeldagen in
Ternaard. Vele handen maken licht
werk en zo hebben we heel wat
zwerfvuil kunnen opruimen. We
vonden het ook leuk dat er veel
kinderen meededen. Zo hebben de kinderen van groep 3 en
4a van basisschool It Harspit de bosjes rond school
opgeruimd. De kinderen van kinderopvang Thuishuis Gersa
ruimden op rond het sportterrein. Ook de buurtverenigingen
’t Skoar en Oane râne deden mee. Langs deze weg willen we
alle vrijwilligers bedanken. Ternaard is er zeker schoner van geworden.

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

DE WEG DOOR JERUZALEM
Paaszondag werd door PKN Ternaard de Paaschallenge
van PKN Nederland georganiseerd, deze challenge werd
aan de hand van QR codes door een achttal gezinnen
door Ternaard gelopen. De start
was bij de Grutte Tsjerke hier
kregen de deelnemers uitleg en
een
routeblad
voor
de
wandeltocht, aan de hand van een personage uit
de tijd van Jezus liep je een QR-audiotour door
Jeruzalem. Er moesten verschillend opdrachten
worden gedaan waarbij de oplossing de code voor
de volgende locatie was. Ook kon je een gebed op
het kruis spijkeren. Liep je de route goed dan kwam
het woord ‘Pesachrol’ als oplossing naar voren. Bij de laatste opdracht in
de Lytse Tsjerke kreeg iedereen een zakje met bloemenzaad mee naar huis
om thuis te zaaien en op deze manier nieuw leven te laten ontspruiten. Op
deze manier wordt het Paasverhaal meegenomen de rest van het jaar.
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

EEN FOTO OPNIEUW
Een vroege maandagmorgen in mei. Het is nog stil in Ternaard als in de
Riedhússtrjitte zes vrouwen uit auto's stappen en elkaar uitbundig
begroeten. Vrolijke dames, opvallend zomers gekleed terwijl het een kille
dag is. Enkelen zijn getooid met een kleurrijk mutsje of een bloem in het
haar. Op weg naar een feestje? Dat niet direct, hoewel het er wel mee te
maken heeft. Het was in de zomer van 1966, meer dan een halve eeuw
geleden, dat ze het jaarlijkse dorpsfeest op het sportveld bijwoonden. Toen
tienermeisjes, in de leeftijd van zestien, middenin de 'bongeljierren'. Een
fotograaf maakte een kiekje van de hartsvriendinnen die elkaar al vanaf de
lagere school kennen. Op het moment van de foto is hun leven nog bijna
zorgeloos,
verwachtingsvol
kijken
ze
de
wereld
in.
Ad Nuis, fotograaf, en Arthur van den Boogaard, schrijver, verzorgen voor
dagblad NRC een rubriek 'Opnieuw een foto' waarin ze een opname van
vroeger opnieuw maken. De foto’s van toen en nu worden naast elkaar
geplaatst, omlijst door een verhaal waarin de tijd ertussen wordt belicht.
Het plaatje van de zes Ternaarder 'famkes' werd uitverkoren om ook
opnieuw te worden gemaakt, en dat gebeurde op maandag 3 mei.
De nadruk van het beeld ligt op verandering: wat werd anders, wat niet.

Om die goed te laten uitkomen, moeten de oude en nieuwe foto zoveel
mogelijk gelijkenissen hebben.
De personen dragen kleren
waarvan
de
contrasten
overeenstemmen. Houding en
postie worden nauwkeurig
nagebootst. De nieuwe foto
wordt op exact dezelfde plek
gemaakt als de oude, voor de
diaconiehuisjes.
Het kost meer dan een uur om
Bettie
Riemersma,
Tine
Streekstra, Janke de Graaf, Jelly
van der Kooi, Aly Wiersma en
Welmoed Talsma in model te
schikken voor de foto Opnieuw.
Het aansluitende interview haalt veel herinneringen naar boven. De
fotosessie maakt één ding
duidelijk:
hoewel
de
vrouwen door de jaren
heen uiterlijk veranderd
zijn, is hun vriendschap
onvergankelijk gebleven.
De foto's en het verhaal
van de famkes van
Ternaard worden ergens in
de maand juni in NRC
gepubliceerd.
Jan de Jager

FRYSKE BEFRIJDINGSDEI HERDACHT
Donderdag 15 april is de Fryske befrijdingdei herdacht door de leerlingen
van de groepen 7 en 8 van CBS It Harspit uit Ternaard. De leerlingen van
groep 8 bereidden de herdenking voor. Zij onderzochten de geschiedenis
en het verhaal achter de verschillende gedenktekens die het dorp rijk is: De
graven van de vliegeniers, het graf van Albertus Nauta, de gedenkramen
van de kerk en het gemeentelijke oorlogsmonument wat geadopteerd is
door de school.
Adopteer een Monument Het monument lijkt op een toren, van boven ruw
afgewerkt. Dit verwijst naar het mensenleven dat afgebroken werd. De
rode stenen boven verwijzen naar het bloed dat vloeide. Op de
gedenkplaat staat ‘voor hen die vielen’. Links staat een Oranjeboom die
symbool staat voor de band met het Huis van Oranje. Rechts staat een
bankje. Om even te gaan zitten en tijd te nemen om te (her)denken en
bewust te zijn van het feit dat wij in vrijheid kunnen leven. Het monument
is geadopteerd door CBS It Harspit.
Herdenken Bij het gemeentelijk verzetsmonument, werd door Froukje,
Silke en Ersa een bloemstuk
gelegd, een gedicht gelezen
en werd na de 2 mintuten
stilte ‘De taptoe’ gespeeld.
Ook bij het graf van
Albertus Nauta en de
graven van de vliegeniers
werden bloemen gelegd. De
mensen
die
herdacht
worden op de glas in lood
ramen in de Grutte Tsjerke,
werden herdacht door een kort levensverhaal uitgezocht door de
leerlingen. Cheyenne en Klasina sloten de herdenking af met het lezen van
een gedicht. Als slot overhandigden de leerlingen van groep 8 de
instructiemap over de herdenking aan de leerlingen van groep 7 zodat zij
volgend schooljaar de herdenking mogen leiden, de verhalen mogen
onderzoeken en vertellen…want: Vrijheid geef je door!

TERNAARD HERDENKT DE GEVALLENEN
4 mei werd er een sobere herdenking gehouden in Ternaard, overdag werd
er door wethouder Fedde Breeuwsma een toespraak
gehouden en een krans gelegd. Het 4 mei comité had een
kleine herdenking georganiseerd. Bij het gemeentelijk
verzetsmonument aan de Groedse werd door Wethouder
Fedde Breeuwsma een krans gelegd namens het
gemeente bestuur. Namens Dorpsbelang Ternaard werd
er een bloemstuk geplaatst door Oane Talsma en Eelco
Duurken. Het Taptoe signaal werd gegeven door Jantine Mizelmoe. Na de
twee minuten stilte werd het Wilhelmus gespeeld.
Albertus Nauta Bij het graf van verzetsman Albertus
Nauta werd een boeket gelegd, Albertus Nauta
werd samen met nog 116 anderen gefusilleerd op 8
maart 1945 bij Woeste Hoeve. Dit als represaille na
een aanslag op de Rauter, hoofd van de SS in Nederland. Albertus was
eerder opgepakt vanwege verzetswerk in Harfsen.
Geallieerde graven Hierna werden er boeketten
door de 4 en 5 mei comité en dorpsbelang Ternaard
gelegd bij de vijf omgekomen geallieerden. Zij
werden op de terugreis van een bombardement
neergehaald door een Duitse nachtjager en stortte
3 km boven Ternaard neer in de Waddenzee. Vier geallieerden werden
geïdentificeerd het vijfde graf is van een onbekende soldaat en een
geallieerde soldaat werd niet gevonden. In de avond werd er nog een korte
bijeenkomst gehouden in de Grutte Tsjerke, hier stond Oane Talsma stil bij
het glas in lood gedenkraam. Eelco Duurken las de betekenis voor van het
bloemstuk dat door PKN Ternaard werd aangeboden. Ook kwam er nog
uitleg over het monument op de Groedse en werden alle namen genoemd
die zijn vermeld op de verschillende gedenkmonumenten en graven. Oane
Talsma nam de kijker hier in mee. Een gezongen gedicht: Lied der achttien
doden fan Jan Campert luidde het einde in de bijeenkomst. Deze
bijeenkomst is via kerkomroep.nl/ternaard terug te zien, hierin ook een
samenvatting van het middagprogramma.
B.S. Schoorstra

DE VERHOOGDE WATERSTAND VAN DE WADDENZEE
De stormachtige wind uit het
Noordwesten
waar
Nederland
Paasmaandag mee te maken had
zorgde voor verhoogde waterstanden
langs de kust en op de Waddenzee.
Waterstanden Rijkswaterstaat heeft
om 16:20 uur een waterstand van 2.32
boven N.A.P gemeten op de pier van
Holwerd. De veerdienst van Wagenborg had geen problemen met deze
waterstanden, zowel de Fostaborg als De Sier kwamen zonden probleem
binnen op de Veerdam in Holwerd. De toe rit naar de boot, aan het einde
van de pier gelegen, was wel even door Wagenborg afgesloten vanwege
zeewater op de rijbaan. Het fietspad langs de rijbaan was op sommige
plekken ook onder gelopen.
Oorzaak hoog water Het stormachtige Paasweer wordt veroorzaakt door
een poolwind, deze poolwind zorgt in een lange strook, globaal vanaf
Noord Noorwegen tot de Wadden voor een harde stormachtig wind. Deze
wind stuwt het water naar tot maximaal wel 7 meter op de Noordzee
boven de eilanden.
Geen uitzonderlijke situatie Er was geen
sprake van een uitzonderlijke situatie. De
waterstanden van Paasmaandag komen
enkele keren per jaar voor. Vanuit het
Watermanagement centrum Nederland
hield Rijkswaterstaat de waterstanden
langs de kust nauwlettend in de gaten en gaf deze informatie door aan
waterschappen of andere gebruikers. Kwelders nabij ’T Skoar ook
ondergelopen De buitendijkse kwelders langs de Waddenzeedijk onder
andere de Ternaarder Poûllen zijn tijdens het hoge water ondergelopen
veel dieren zochten hun onderkomen op de landzijde van de dijk. Er
werden veel hazen gespot aan de landzijde van de dijk. Het onderlopen van
de kwelders aan het ’t Skoar nabij Ternaard heeft al aan 100 eieren van Lijp
en Tureluur het leven gekost.
Foto’s en tekst: B.S. Schoorstra

VLASROUTE VAN START MET UITDELEN VAN GRATIS ZAKJES
VLASZAAD
Vlasroute ‘Follow the blue line’ ging zaterdag 10 april van start. Op deze
dag werd er op de locaties Blije, Ternaard, Metslawier, Ee en Engwierum
van 10.00 tot 15.00 uur gratis biologisch vezel vlaszaad uitgedeeld. Voor
iedereen is er gratis één zakje vezel vlaszaad. Het je veel meer vlaszaad
nodig neem dan contact op met de vlasroute.
Met het uitdelen van het vlaszaad wordt de 100e vlas dag gevierd. De
vlasplant is namelijk een ‘honderd dagen plant’. In het vroege voorjaar
rond de 100e dag kan het lijnzaad gezaaid worden en na 100 dagen kan het
vlas worden geoogst.
Hoogtepunt van de groeicyclus is als de velden hemelsblauw kleuren met
bloesems die één dag bloeien. ’s Morgens vroeg gaan de bloemen open en
s’middags vallen de blaadjes er af. Het vlas is rijp als er kleine zaadbolletjes
aan de stengels komen. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door
Limagrain die het vezelvlas heeft geleverd. Iedereen kan meedoen om zo
de vlasroute Follow the Blue Line prachtig blauw te laten kleuren.
Vlasroute Ternaard
Bij de Fiskbuorren ten westen van Ternaard bloeien de velden in de zomer
weer blauw van de Vlas, ook kan iedereen thuis een blauw hoekje in de
tuin creëren. De Vlaszaadjes zijn in Ternaard
gratis op te halen bij Ternaard, Fam. de Jong
i.s.m. Selden Sa - Linnen uit de
Aardappelautomaat
Adres: Nesserwei 9 - 9145 CE - Ternaard. Open
24/7
Geniet deze zomer van
dit blauwe wonder in je
eigen tuin of op je
terras. Deel straks
foto’s van je vlastuin op sociale media en laat ons
meegenieten van de groei en bloei van jouw vlastuin. Meer informatie:
www.vlasroute.nl

ESMERALDA’S HAIR & BEAUTYSALON
Hoera, wij zijn alweer een tijdje open, de salon helemaal af en daarom wil
ik dit met jullie vieren. Eigenlijk is er dubbel feest! Pas ben ik geslaagd
voor de cursus voetreflexmassage en de volgde opleiding staat alweer
voor de deur. Ik doe er alles aan om op de hoogte te blijven van alle
trends en nieuwe ontwikkelingen en daarom sta ik ook niet stil. Naast
kapper, barbier, nagelstyliste en pedicure ga ik mij verder ontwikkelen op
het gebied van voet reflexologie.
Daarom heb ik een super leuke actie bedacht!
Voetreflexmassage voor €35,- i.p.v. €45,Pedicure behandeling incl. voetreflexmassage voor €60,- i.p.v. €75,Pedicure behandeling met gellak incl. voetreflexmassage €70,En omdat het feest is doe ik er nog een extra leuke actie boven op!
Gellak op de handen voor €19,- i.p.v. €29,Uiteraard bent u voor andere behandelingen ook van harte welkom en
neem gerust is een kijkje op www.esmeraldashairandbeauty.nl
Facebook@EsmeraldasHairBeautysalon
Instagram@esmeraldashairenbeauty
Heel veel liefs Esmeralda
Esmeralda's Hair &
Beautysalon
Oranjebuorren 7
9145 RH Ternaard
Tel. 06-40216573
K.V.K. 54675944

DE VIS WORDT DUUR BETAALD (DEEL II)
DUIKBOOT CONTRA DUIKBOOT
Het was 18 oktober 1914, 80 jaar geleden. Dagenlang hadden Duitse
duikboten op plaatsen waar voor hen vijandelijke boten gemeld waren, op
de loer gelegen. De overige strijdmacht mijdde deze gebieden boven de
Waddeneilanden. De Duitse U27 en U30 de verkenningslinie bij het
Borkumer rif kruisend, wachten hun ‘kohlberg’ en ‘nautilus’ op, na hun
operatie tegen de ‘firth of forth’. Gelijktijdig moesten ze eventuele
vijandelijke duikboten verrassen. Om 11.25 uur nam kapitein-luitenant
Wegener, commandant van de U27, een boeiachtig opstakel waar, die
even later als duikboot geïdentificeerd kon worden. Zijn logboek meldde
over de verdere ontwikkelingen ‘… ik stuurde aanvankelijk op de
voorliggende koers verder, om van opzij afstand te winnen, zodat ik vanuit
de zonrichting kon opereren …’. Onderwijl werd om de 400 tot 500 meter
ter oriëntering van de periscoop gebruik gemaakt. Om 12.02 uur op koers
285 graden gegaan, omdat zijwaartse afstand – ongeveer 2 zeemijlen –
scheen te zijn hersteld, zodat de boot in een goede aanvalspositie terecht
zou komen. Zes bemanningsleden stonden in zwarte oliekleding op de
toren en hadden ogenschijnlijk al hun aandacht op de Eemsmonding
gericht. Om 12.45 uur iets naderbij gekomen en toen met een scherpe
draai de tegenstander recht vooruit genomen. Koers 50 graden.
Stuurboordbuis met anderhalve meter diepteafstelling lanceerklaar
gemaakt. Op deze koers met zekerheid vastgesteld dat het een vijandelijke
duikboot betrof … ’83’ als ‘E3’ vastgesteld. Om 13.22 uur stond de vijand 5
tot 6 graden aan bakboord op een door mij geschatte afstand van 300
meter. Daarop liet ik de stuurboordmotor die langzame vaart liep op volle
kracht vooruit lopen en draaide voor de lancering hard bakboord. Ik gaf het
bevel torpedo weg! Na ongeveer 12 seconden werd een explosie gehoord
en 50 meter hoge waterzuilen met veel rondslingerende delen
waargenomen. Duikboot in tweeën gebroken, voor- en achterschip komen
iets boven water uit. Toen de waterzuil weer omlaag kwam, was de
duikboot verdwenen. Vier op het water drijvende bemanningsleden kon ik
vooralsnog niet oppikken, omdat ik mijn boot niet aan een aanval van een
andere vijandige duikboot wilde blootstellen. Ik besloot voor mijzelf na

ongeveer een half uur een reddingspoging te wagen. Tegen deze tijd
hebben we aan weerszijden van de aangenomen ondergangspositie twee
cirkels gedraaid, bedoeld om nog zwemmende bemanningsleden te
kunnen redden, door snel boven water te komen en tevens snel het luik op
de brug te kunnen openen. Er werden alleen maar kurkdelen, broden en
een houten kist waargenomen. Desondanks gelukte het de wijze van
vernietiging van de E3 voor de vijand geheim te houden.
Terug naar oktober 1994. De eerste duik op een onbekend wrak is altijd al
spannend; de onzekerheid om straks misschien op de E3 te duiken deed
onze harten helemaal sneller kloppen. Tenslotte waren we er al enkele
jaren naar op zoek, en tot nog toe waren we slechts een nog onbekend
stoomschip, een door de Duitsers geconfisqueerd vissersschip en de Duitse
torpedoboot V84 tegengekomen. Ook nu weer liepen we het risico iets
anders te ontdekken. Op de locatie aangekomen bleek op de positie na
enige tijd varen weer de verhoging op de zeebodem. We gooien een dreg
overboord en de eerste duikers maakten zich klaar voor de
ontdekkingsreis. Het zicht blijkt goed. Circa 6 meter. Snel maar
behoedzaam spoedde zich het eerste buddypaar naar de bodem van de
Noordzee. Op bijna 30 meter diepte wordt schelpenzand aangetroffen. Een
goed teken. De contouren worden in de verte zichtbaar. Ronde contouren!
Eerst nog bekend als de kiel van een wrak dat op de kop ligt. Maar al snel
is een ovaal gat ontdekt, dat heeft gediend om in en uit de klimmen. Dit
kan maar 1 ding betekenen een onderzeeër! Het is toch waar! Zou het de
E3 zijn, of een van die meer dan 200 andere verloren onderzeeërs uit beide
Wereldoorlogen? Merkwaardig, er is geen commandotoren te ontdekken.
Plotseling kon een pijp herkend worden: De periscoop ligt kromgetrokken
achter een visnet, die misschien ook de toren eraf heeft getrokken. Snel
naar binnen. Daar werd een waar eldorado aan klokken, wieltjes,
manometers en andere instrumenten aangetroffen. Enkele werden
geborgen, om te trachten de identiteit te achterhalen. Na deze duik
werden de vondsten met nieuwsgierige blikken onderzocht op herkenbare
tekens. De scheepstelegraaf meldde ‘ahead en astern’, duidelijk engelse
tekst! De ‘broad arrow’, het teken van de Britse marine uit de Eerste
Wereldoorlog, werd zichtbaar op een manometer! Het vermoeden werd
bevestigd. Is het de E3? Of de E10, de G8 of een andere Brit? Een latere
duik bracht de verlossing. Het bekende geluid onder water werd plotseling

ruw verstoord door een vreugdekreet. De scheepsbel werd onder de trap
van de commandotoren onder het zand aangetroffen. Na het afvegen van
een dikke laag zand gaf deze zijn geheim eindelijk prijs ‘H.M. Submarine E3,
May 29 1914’. De volgende duiken geven de volledige schoonheid van deze
maagdelijke onderzeeër weer, onder het geheimzinnige gevoel van het
noodlot. Weelderig begroeid met anemonen en anjelieren in de rijke
kleurenpracht van de Noordzee oranje, rose en wit in het groene water, lag
hier op 30 meter diepte het sigaarvormige ijzeren skelet, nog redelijk
intact, van de eens zo trotse E3. Alle luiken zijn verdwenen en grote ovale
gaten gaven toegang tot de nauwe catacomben waar zich eens de 30
officieren en manschappen hebben bevonden, die allen met de E3 ten
onder zijn gegaan. Gelukkig is hier onder water niets meer van
teruggevonden, en vermoed wordt dat een aantal bemanningsleden na
uren in zee rondgedreven te hebben door de koude bezweken zijn. Als een

wonder is de circa 45 meter lange inhoud vrijwel geheel zonder zand
gebleven. Van voor tot bijna achteraan zijn nog duidelijk herkenbare delen
zichtbaar. De torpedobuizen, vele manometers en wielen, de
spreekbuizen, de periscoop, koperen trappen, zoals bijna alles van koper
is, de beide scheepstelegrafen en de twee achtcilinder vickers
dieselmotoren, met de herkenbare lekbakjes, natuurlijk weer van koper.
Hiertussen krioelen enkele grote kabeljauwen en Noordzeekrabben, op
zoek naar eten. De torpedo-inslag heeft de achterkant opengereten en er
een ravage van gemaakt, waardoor nog net de schroefas en 1 schroefblad
zichtbaar boven het zand uitsteken. Grote scholen steenbolken vergezellen

nu de E3. Helaas is deze schoonheid van het binnenste van de E3 alleen
voor de eersten weggelegd, om vervolgens onvermijdelijk een hoop stof
achter te laten. Dit bijgevoegde verhaal is geschreven door Paul Geurtsen
(lid duikteam Zeester). Bij een van de duiken op het wrak werd de
scheepsbel gevonden, met de tekst HMS E3 (de positie van het wrak werd
ook doorgegeven aan de Britse Marine maar van die zijde werd er geen
verdere actie ondernomen) en deze is, naar wat ik begrepen heb
overgedragen aan de Royal Navy van het Verenigd Koninkrijk. Ook zijn er
diverse goederen geschonken aan het Royal Navy Submarine te Gosport.
In Het Booze Wijf op Lauwersoog liggen diverse zaken die door het
duikteam Zeester opgevist zijn.
Opmerkingen van mijn zijde: De foto’s zijn afkomstig uit mijn privéverzameling; Op YouTube, Onderzeeër E 3, is een mooie film en dankzij het
goede zicht onder water is alles heel duidelijk. Dat is geluk want het zicht
is meestal minder dan 3 meter.
Foto’s en tekst Eelco Duurken

WYLDE TULP VOLOP IN BLOEI
Een groot geel tapijt is de komende
week te aanschouwen op de
begraafplaats om de Grutte Tsjerke.
Hier bloeit met duizenden tegelijk de
Bostulp (Tulipa sylvestris). Deze
bijzondere en beschermde plant groeit
hier uitbundig. De duizenden bloeiende
tulpen
leveren
zo’n
bijzonder
schouwspel op, dat natuurliefhebbers er elk jaar speciaal voor naar het
Friese dorp reizen. Stinzenplant De Bostulp is een stinzenplant. In
Nederland komen nog een kleine twintig stinzenplanten voor. Dat zijn
planten die eeuwen geleden gepoot zijn op landgoederen en
buitenplaatsen en die langzaam zijn verwilderd. Buitenplaatsen heten in
Friesland stinzen. Er zijn er nog drie, in Veenwouden, Oudwoude en bij
Jelsum. Maar alleen op het kerkhof van Ternaard heeft de Bostulp, die de
Friezen Wylde Tulp noemen, het zo naar zijn zin dat hij helemaal is
verwilderd. Ook op enkele andere plekken rond Ternaard is de Wylde Tulp

in berm of bossingel te vinden. Nederlands
oudste in wild voorkomende tulp De
Bostulp (Tulipa sylvestris) is een bolgewas,
dat behoort tot de leliefamilie (Liliaceae).
Het is de enige tulpensoort die in Nederland
in het wild voorkomt. De eerste opgave
dateert al uit 1568. De plant komt
voornamelijk op buitenplaatsen voor op vochtige, voedselrijke, kleiige
grond. De Bostulp wordt ook wel tot de stinsenplanten gerekend. De plant
wordt 20-50 cm hoog en heeft een kale stengel. De plant vormt lange
ondergrondse uitlopers met aan de top een nieuw bolletje. Hierdoor kan
de plant zich verder verspreiden. Onder schaduwomstandigheden bloeit
de Bostulp niet. De Bostulp bloeit in Nederland in april en mei met 7-8 cm
grote, geurende, gele bloemen. De nog gesloten bloemen zijn knikkend. De
bloemdekbladen zijn botanisch gezien kelkbladen, waarvan de binnenste
aan de voet gewimperd zijn. De meeldraden zijn aan de voet behaard en
de kleine stempels zijn met de top van het vruchtbeginsel vergroeid.
Onverzorgd beeld De Bostulp vormt na de bloei nieuwe bollen onder de
grond. Omdat het loof dan afsterft, ziet het kerkhof er na de spectaculaire
bloemenpracht enkele weken onverzorgd uit. In juni zijn alle sporen van
het wilde tulpenveld weer voor bijna een jaar verdwenen. B.S. Schoorstra

BINGO DORPSBELANGEN TERNAARD
Op 23 april was er de grote bingo show van Dorpsbelangen Ternaard. Dit
was een hele gezellige online bingoshow waar met bijna 80 kaarten werd
meegespeeld. Aan de foto’s te zien, tijdens de pauze, bleek dat hele huishoudens er thuis een klein feestje van hadden gemaakt. Super! We
speelden vier rondes en de derde ronde was de fotoronde met
Ternaarders. Op de kaart stonden namen van Ternaarders en in beeld
waren de foto’s te zien. Via de chat kwamen de reacties binnen en het
was dikke lol. Bij elke ronde waren drie prijzen te winnen: 1 waardebon
van € 10.-, 2 waardebonnen van € 10,- en 3 waardebonnen van € 10,-.
Dorpsbelangen Ternaard heeft de waardebonnen ter beschikking gesteld.

De prijswinnaars zijn:
1 ronde: Alida de Haan (bon Salon Arte
del Bella),
<- Alie Rozema (bonnen van
boerderijwinkel Nico de Jong en
Esmeralda’s hair en beauty salon) en ->
Jos Miedema (bonnen van
aardappelautomaat Ternaard, Spar
Ternaard en Hierknipperij Spiker)
e

2e ronde: Willy Stielstra (bon van
Hierknipperij Spiker),
<- Maria Bergsma (bonnen van
slager Smit en Schoonheidssalon
Gesiena) en -> Alicia van Haaften
en Nina-Linn van der Meulen
(bonnen van Spar Ternaard,
Kapsalon Kreas, en
aardappelhandel Tom Sijtsma)
3e ronde:
<- Amarens van der Linden (bon van
Kapsolon It Bûthús),
Ytsje Veenema (bonnen van
boerderijwinkel Nico de Jong en
Esmeralda’s hair en beauty salon) en
Aleida Waaksma -> (bonnen van
slager Smit, Aardappelautomaat
Ternaard en Kapsalon It Bûthús)
4e ronde: Alida de Haan (bon van Salon Arte del Bella),
Alicia van Haaften (bonnen van Kapsalon Kreas en Spar
Ternaard) en Jolanda Kalma -> (bonnen van slager Smit,
Schoonheidssalon Gesiena en aardappelhandel Tom
Sijtsma).
Iedereen van harte gefeliciteerd met de prijzen en
iedereen die meespeelde, bedankt voor de feestelijke
avond!

JEU DE BOULES
Op maandag 3 mei gingen de boulers weer van start. Ook mocht de kantine
van het Groene Hart mocht weer open voor koffie. De spelers konden de
koffie ophalen en gelijk weer naar buiten. De eerste maandagen zitten er
alweer op en de opkomst is tot nu toe goed. De meeste avonden kunnen
we tussen de 20 en 28 deelnemers verwelkomen. Er wordt weer mooi
gespeeld maar de competitie is nog lang.
Op zaterdag 5 juni werd er ‘s middags van 14.00 uur tot 17.30 uur een
drietal gezellige partijen met de jeu de boulers uit Holwerd gespeeld. Er
waren in totaal 28 deelnemers, 13 heren en 15 dames, uit Ternaard en uit
Holwerd. Ook nu werd er weer sportief gespeeld.
Er waren voor de dames en de heren elk drie prijzen te winnen. De prijzen
bestonden uit planten, die we hadden gehaald bij tuinderij Keegstra in Nes.
Bij de dames werden de prijzen als volgt verdeeld:
1e Tineke Willemsen, drie keer gewonnen met een positief saldo van 17;
2e Susan van Leeuwen, drie keer gewonnen met een positief saldo van 13
en 3e Alie v.d. Galiën, twee keer gewonnen met een positief saldo van 9.
Bij de heren werden de prijzen als volgt verdeeld:
1e Gerrit Rijpstra, drie keer gewonnen met een positief saldo van 28;
2e Lolke Smit, twee keer gewonnen met een positief saldo van 12 en
3e Lucas v/d Meulen, twee keer gewonnen met een positief saldo van 5.
Na het boulen werd er nog even nagezeten op het terras onder het genot
van een hapje en drankje.
Jeu de boules vereniging, De Ketsers

De gemeente NoardeastFryslân grenst in het
noorden aan de
Waddenzee, in het
zuiden aan
Achtkarspelen,
Dantumadeel,
Tytsjerksteradiel en
Leeuwarden en in het
westen aan Waadhoeke
en het oosten aan de
provincie Groningen.

Gemeentewapens v.l.n.r.: Westdongeradeel, Dongeradeel, Noardeast- Fryslân
Westdongeradeel vormde lang geleden de derde grietenij van Oostergo,
gescheiden van Oostdongeradeel door het riviertje De Paezens, voorheen
De Donger. Dit riviertje vond haar oorsprong bij de Dokkumer Ee en
stroomde in zee bij Peasens. Maar de oorsprong van het riviertje is
opgedroogd en het kan ook niet meer in zee uitstromen, want daar is het
dichtgeslibd en vormt slechts nog een waterstroom, ‘geschikt voor
binnenvaart en waterleiding’, aldus W. T. Keune in zijn ‘Westdongeradeel,
inventaris en archieven’.
Allerheiligenvloed: Lang werd Westdongeradeel, omdat het laag lag en de
dijken zwak waren, overspoeld door de zee, waarbij de ‘Allerheiligenvloed
van 1570 een verwoestende rol speelde. Op 1 november van dat jaar
zwiepte het water nog hoger op dan het in 1953 zou doen. De Domeinraad
in Bergen op Zoom had op de ochtend van de ramp een waarschuwing
gegeven voor "seer uytnemende hooghe vloet". De waarschuwing baatte
niet: het werd de ergste watersnoodramp uit de geschiedenis van ons land.
Volgens Hertog Alva stond 4/5 deel van het land onder water, met als gevolg:

waarschijnlijk meer dan 20.000 doden; tienduizenden mensen werden
dakloos en veestapels en wintervoorraden werden vernietigd. Gelukkig
werden daarna de dijken verzwaard of werd een nieuwe aangelegd, mede
dankzij de Spaans bevelhebber Caspar de Robles (standbeeld ‘De Stienen
Man’ bij Harlingen), die vooral ook de boeren opriep om mee te helpen en
als iemand dat weigerde, werd hij, als strafmaatregel, vastgebonden aan de
‘Spaanse Paal’ en kreeg slagen toegediend (aldus wil het volksverhaal).
Zo ontstond o.a. de Holwerter en Ternaarder Polder aan het eind van de 16e
eeuw. Wierum heeft met name ook veel te lijden gehad van de vloed, want
ooit stond de kerk in het midden van het dorp, nu staat hij aan de voet van
de zeedijk. Een groot deel van het dorp is net als grote delen van Fryslân, in
de golven verdwenen. Zie: “Tegenwoordige staat der Verenigde
Nederlanden, met o.a. de beschrijving van Friesland”
uit 1788.
Standvoetbekervolk: De eerste bewoners van dit
gebied zijn waarschijnlijk leden van het
Standvoetbekervolk geweest, die omstreeks 2000
jaar voor Christus een zandkop bewoonden bij
Bornwird, waarvan bij een bodemonderzoek in 1967
sporen zijn gevonden. Voor het einde van de 14e
eeuw vormden Oost- en Westdongeradeel één ‘deel’
ofwel ‘grietenij’: Dongheradeel. In 1399 wordt voor het eerst, voor zover
men kan nagaan, gesproken van een tweedeling, want toen gaf Albrecht van
Beieren, graaf van Holland en Zeeland, aan Foye van Dockum de oostelijke
helft. De reden: ‘voor sinen scade ende anders
om menighen dienst, die hi ons gedaen heeft’.
Helaas, voor hem, verdwenen zijn weldoeners
in 1401 en heeft hij niet lang van zijn ‘bezit’
kunnen genieten. Wanneer de scheiding van
Dongheradeel in twee delen precies gebeurde
is moeilijk te achterhalen, maar in een charter
van 23 september 1491 wordt de naam van
Jypth Ropta vermeld als grietman van
‘Dongerdiel byder oestersieden (aan de
oostzijde) der Paesen’. ‘Dongherdeel
westzyde der Paeszens’ wordt voor het eerst genoemd in het ‘register van

de aanbreng’ uit 1510. De grietenij bestaat dan uit de dorpen: Tennaerdt,
Nes, Brantghum, Hantumahuysum, Hyoure, Weerum, Foudghum, Holwerdt,
Waxens, Raerdt, Bornwerdt, Hantum, Bitterwirdt, Bornhuysum, Nyehusum,
Rauwerdt en Meede. (Moddergat bestaat nog niet).
Een van de eerste grietmannen was het ‘heerschap’ Sythie van Aijlva uit
Bornwerd, zo rond 1525. Na hem kwamen nog verschillende andere
grietmannen uit de Van Aijlva-familie. Een van de bekendste en belangrijkste
telgen uit dit geslacht was Hans Willem van Aijlva, de op Haniastate te
Holwerd geboren generaal en admiraal, die bij Leuven stierf in 1691 ten
gevolge van een val van zijn paard. Zijn, door Ferdinand Bol (?) geschilderde
portret, hing jarenlang in het oude gemeentehuis van Ternaard. Hoewel
Holwerd altijd het grootste dorp is geweest in (West)-Dongeradeel, heeft het
grietenijhuis/ gemeentehuis altijd in het ‘deftige’ Ternaard gestaan.
Ten tijde van het Franse bewind, werd in 1810 de grietenij in drie kleinere
stukken verdeeld: Ternaard, Holwerd en Nes. Dit duurde tot 1816. Toen
werd de gemeente Westdongeradeel weer in ere hersteld. De volgende
dorpen behoorden tot deze gemeente: Boarnwirt, Brantgum, Foudgum,
Hantum, Hantumerútbuorren, Hantumhuzen, de Lytse Jouwer, Holwert,
Moddergat, Nes, Raard, Ternaard, Waaxens en Wierum.
Gemeentewet: Bij de invoering van de gemeentewet in 1851 veranderde de
naam ‘grietenij’ in ‘gemeente’. Het grietenijhuis c.q. gemeentehuis stond
aan de Aldbuorren, links van de fietsenzaak van Riemersma. Toen de ‘maire’
(grietman) tijdens de Franse overheersing een nieuwe werkplek wilde laten
bouwen, vond de Prefect dit niet nodig, want ‘Uw voorkamer is daartoe
voldoende’. Pas in 1865-1866
werd in Ternaard een nieuw
gemeentehuis
gebouwd;
eerst één verdieping en in
1914 een tweede. Sinds de
samensmelting van Westdongeradeel met Dokkum
tot Dongeradeel en nog weer
later met Ferwerderadiel,
Kollumerland en Nieuwkruisweg tot Noardeast-Fryslân, is
Dokkum de plaats waar het gemeentehuis is gevestigd.

Standvoetbekercultuur: Rond 2800 – 2400 v Chr. komen er veranderingen
in het boerenbestaan in de Fryske Wâlden, waarschijnlijk door invloeden
vanuit Oost-Europa. Dit is bv. te zien aan de manier waarop ze hun doden
begraven: deze krijgen een eigen graf overdekt met aarde, zodat het een
grafheuvel vormt. Deze traditie wordt wel de ‘Enkelgrafcultuur’ genoemd.
Ook wordt een nieuwe vorm bij het bakken van aardewerk gebruikt, die
‘Standvoetbeker’ wordt genoemd.
Dongeradeel. Het riviertje ‘De Donger’ vormde een verbinding tussen
Dokkum en de Waddenzee en kreeg zo rond 1500 een andere naam:
‘Paesenz’, een verbastering van Pagingi, dat zoveel betekent als modder,
aarde, moeras. De monding slibde dicht en vormde zo een obstakel,
waardoor het water niet meer in zee kon stromen. Tijdens de Franse
bezetting (1795-1813) werd Moddergat gesticht. De naam spreekt voor zich.
Paesens en Moddergat hebben allebei hun naam te danken aan ‘modder’.
De naam ‘Dongeradeel’ is dus afgeleid van de naam van het riviertje De
Donger.
Oane Talsma
*-*-*-*-*

WIE NEEMT HET STOKJE VAN ONS OVER?
Al langere tijd is het Bestuur van de ‘Stichting Het Groene Hart van
Ternaard’ op zoek naar nieuwe leden, die de taak van de drie
bestuursleden overnemen. De bestuursleden zijn op een leeftijd
gekomen dat zij wel een stapje terug willen doen. Een drukke baan is het
niet. De taken van voorzitter, penningmeester en secretaris kunnen
onderling worden verdeeld. Een accountant doet de boekhouding.
De Stichting heeft nog drie huisjes in eigen bezit en verhuurt een vierde
huisje voor een andere eigenaar. Verder zijn er de gemeenschapsruimte,
het sportveld en de camping met kleedgelegenheden.
Mocht je belangstelling hebben, neem dan contact op met:
Jaap van der Veen (voorzitter), tel. 06-51 31 69 80.
Je wordt goed ingewerkt door het huidige bestuur.

Naam
Basisschool ‘It Harspit’

Contactpersoon
Marianne Sollie

BenThuis Ternaard

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

Biljartvereniging
chill@tuna
Country line-dance
Dorpsbelangen
Dorpsbibliotheek
Dorpshuis Tunawerth,
beheerder
Dorpshuis bestuur
Dorpsmolens, Stichting
Euphonia, brassband
Feestcommissie
Fryske cursussen
Gem.wurk Dongeradeel
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

Telefoonnummer
571472 /
(0511) 465483*
06 14564827

e-mailadres
harspit@arlanta.nl
benthuisternaard@gmail.com

571489

06 19 62 73 58

571733
571290 /571925*

chilltunaa@gmail.com
Facebook Chill at Tuna Ternaard
u.vandermeulen@chello.nl
voorzitter@ternaard.nu
annekedevries07@hotmail.com

Germina Akkerman
C.F. van der Lugt
Baukje BoltjesSeepma
Iris Talsma
Pytsje de Graaf
Meldpunt
Oane Talsma
Gaston Waterval
Goasse Venema
Lucas van der
Meulen
Sybe Visser
Ulbe Boonstra
Alicia van Haaften
Nynke Schoorstra

571751
06 50 56 42 01
571331

571415
571124
571202

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

Eelke Goodijk
Francien Bekius
Robert Smit
Baukje BoltjesSeepma
Bode Jouke
Hoekstra
Hendrikus Hoekstra
Marco Tilma
Gaston Waterval
Telefonisch of
digitaal iets
melden?

571988
292223
06-16801553
571331

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

0511 482444 /
06 15 40 74 30

info@joukehoekstra.nl

571929
14 0519
346460
571237
06-27210437
571505

tunawerth@gmail.com
euphoniaternaard@outlook.com
feestcommissie@ternaard.nu
pytsje@knid.nl
gemeentewurk@dongeradeel.nl
secretaris@hetgroene-hart.nl
gastonwaterval@gmail.com
goassevenema@hotmail.com
Meulen52@gmail.com
it-moat-kinne@hotmail.com

06-51560299
571237

C. Lambertusstrjitte 20
info@vvternaard.nl
gastonwaterval@gmail.com
Ga op www.dongeradeel.nl naar
Meldpunt Gemeentewurk

