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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 20 juni 2022, de volgende krant verschijnt
eind juni 2022. Verschijndata 2022: maart, juni, september en december.
Advertentiekosten 2022
4 uitgaven: € 60,00 (halve pag.) € 120,00 (hele pag.)
Losse advertentie 2022: € 20,00 (halve pag.) € 35,00 (hele pag.)

VAN DE REDACTIE
De winter is voorbij en de lente komt er aan. Buiten kunnen zijn in vrijheid
is wel even iets om bij stil te staan……
Heb je een mooie foto of een leuk verhaal dat je wilt delen? Mail naar
redactie@ternaard.nu. Groeten, Wietske en Alicia

NOTULEN VERENIGING DORPSBELANGEN TERNAARD
Datum:
Tijd:
Plaats:

vrijdag 18 maart 2022
19:30 uur
Dorpshuis Tunawerth

Opening Geertje Schoorstra heet iedereen welkom. Een
speciaal welkom voor Ina Witteveen. Ina is onze dorpen coördinator. Zij is
ons vast aanspreekpunt van de gemeente Noardeast-Fryslan.
Mededelingen De eigenaar van de Spiker heeft contact gezocht met het
dorpsbelang. Ze geven door dat er op 23 april een open huis wordt
georganiseerd. Iedereen is welkom om te komen kijken! Ook gaf hij aan dat
er veel vandalisme is rondom de Spiker. Mocht dit niet veranderen dan
wordt het terrein rondom de Spiker afgesloten. Dat willen we natuurlijk
niet!
Ellen vertelt nog over het voornemen om hier in Ternaard te gaan
gasboren. De compensatie is 60 miljoen voor 10 jaar voor de regio waarbij
het grootste gedeelte naar Ternaard en Wierum gaat.
Verslag jaarvergadering Dorpsbelang Ternaard 20 maart 2019 Dit verslag is
gepubliceerd in de dorpskrant van juni 2019. Niemand van de aanwezigen
heeft hier op- of aanmerkingen over.
Jaarverslag 2020 Het jaarverslag is gepubliceerd in de dorpskrant van
maart 2021. Niemand van de aanwezigen heeft hier op- of aanmerkingen
over.
Jaarverslag 2021 Geertje leest het jaarverslag van 2021 voor. (Dit verslag
staat in de dorpskrant van maart 2022).
Oane Talsma vroeg zich af of de naam van Camera Batavia ook veranderd
kon worden naar Camera Frisia, zoals Eelke Goodijk had voorgesteld in een
ingezonden stuk in de krant. Eelco geeft aan dit aan te hebben gegeven bij
de provincie Fryslân. Maar omdat het project al een paar jaar loopt is de
kans niet groot dat de naam veranderd wordt.

Jaarverslagen/mededelingen overige stichtingen/verenigingen Namens
dorpshuis Tunawerth leest Jitske Waaksma het verslag voor met een
oproep om vrijwilligers. Jan de Graaf geeft uitleg waar werkgroep recreatie
en toerisme van dorpsbelangen zich mee bezig heeft gehouden en wat er
nog gaat komen. Speerpunten hierbij zijn om de opvaarten rondom
Ternaard geschikt te maken voor klein bootverkeer. Doel is om de
aansluiting te vinden met Holwerd aan zee. Verder is men druk geweest
met de waddentour. Dit betreft een fietsroute door en langs Ternaard die
is aangesloten op een bestaande fietsroute waddentour (fietsroutes langs
de kustdorpen in Noardeast-Fryslan). Verder zijn er ideeën voor een nieuw
recreatie-/wandelpad langs de eendenkooi Ternaard. Deze plannen
worden dit jaar verder uitgewerkt.
Namens stichting dorpsmolens leest meneer van der Lugt het verslag voor.
De nieuw geplaatste windmolen, eind 2019, bij Hiemstra aan de Nesserwei
levert meer op dan van te voren was verwacht. Grootste reden zijn de hoge
energieprijzen. Opbrengst wordt deels uitgekeerd aan de investeerders.
Tevens heeft de stichting meerdere clubs en verenigingen in Ternaard
gesponsord. Afhankelijk van de opbrengsten in de toekomst zal dit worden
herhaald. Tevens is de stichting bezig met een windmolen bij Peasens.
Plaatsing wordt momenteel echter tegenhouden door omwonenden.
Meneer van Ginkel vertelt daarnaast nog over een project wat stichting
Encoter gaat doen om woningen van het gas te krijgen. Zo worden er twee
woningen in Ternaard voorzien van een warmtepomp. Het betreft een
testcase om ervaringen op te doen met de warmtepomp en om te kijken
hoeveel besparing (gas) dit oplevert.
Financieel verslag 2020/2021 en kascontrole Ellen Tabak bespreekt het
financiële verslag van 2020 en 2021. De kascontrole is gedaan door Siebe
Hoekstra en Anna Anjema. Volgend jaar wordt de kascontrole door Siebe
Hoekstra en Rinkse Boonstra gedaan.
Bestuursverkiezing In 2020 zijn Jan de Graaf, Thea van der Kooi en Alicia
Wiersma uit het bestuur gegaan. In 2021 zijn Hendrik Talsma, Rinske
Boonstra afgetreden en in 2021 zijn Bert Bakker en Martinus Hannema bij
het bestuur gekomen. Geertje Schoorstra treedt nu af als voorzitter.
Verder zoekt het bestuur nog meer mensen om tot een aantal van 7 te
komen.

Bedankjes Dorpsbelang hecht veel waarde aan de vrijwilligers die zich
inzetten voor het dorp. 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), Jan Keegstra (werkgroep zorg en wonen en
gaswinning), Goasse Venema, Rimmer de Vries, Peter Sannes en Rienk
Waaksma (werkgroep toerisme en recreatie) kregen namens
Dorpsbelangen een bedankje overhandigd. De aftredende bestuursleden
zijn persoonlijk bedankt en hebben vanuit het dorpsbelang een bloemetje
en kleinigheid ontvangen voor bewezen diensten! Nogmaals dank!
Rondvraag en sluiting Meneer van Ginkel heeft meerdere keren bij de
gemeente geïnformeerd over het paadje langs het voetbalveld. Dit zit vol
gaten en is onverlicht.
Ina Witteveen, dorpencoördinator: Ina was niet op de hoogte dat er
meerdere keren contact is gezocht met haar. Inmiddels is het paadje om
het voetbalveld aangepakt. Ze vertelt ook dat er geen extra licht wordt
geplaatst. De gemeente plaatst geen extra verlichting rondom parken en
sportvelden om verstoringen aan de natuur voorkomen en omdat het een
park is zonder doorgaande verkeersroute.
Ina Witteveen geeft aan dat er meldingen zijn binnengekomen van overlast
van jeugd bij de sportvelden. De gemeente heeft een jeugd-boa in dienst
aan wie de meldingen zijn doorgezet. Deze zal langs deze plekken gaan en
de jeugd proberen aan te spreken. Mochten en nieuwe klachten of
relevante meldingen zijn dan kan dit worden gemeld via de website van de
gemeente.
Jan Bandstra geeft aan dat het fietspad tussen Ternaard en Dokkum er zeer
slecht bij ligt. Het betreft met name de plekken waar bomen langs het
fietspad staan waar de wortels door het asfalt komen. Dit nemen wij mee
richting gemeente.
Na de pauze hebben wij genoten van het optreden van het theaterduo
Klún & Knoffelhakke.
Heren, nogmaals heel erg bedankt!!

NIEUWS VAN DORPSBELANGEN
Spiker De open dag van Spiker is door de storm uitgesteld. De nieuwe
datum is 23 april. Op de website www.despiker.frl kunt u alle informatie
lezen. Dorpsbelangen heeft goed contact met de eigenaar. Mochten er
dingen zijn, dan kunt u ook bij dorpsbelangen terecht en kunnen wij dit
bespreken met de eigenaar. De meeste informatie staat op de website
despiker.frl. Wij vragen aandacht voor het netjes houden van het park
rondom Spiker. Er is namelijk veel vandalisme rondom de Spiker. Mocht dit
niet veranderen dan wordt het terrein rondom de Spiker afgesloten. Dat
willen we natuurlijk niet!
Overleg Doarpswurk Dorpsbelangen heeft Stichting Doarpswurk gevraagd
om mee te denken over de toekomst van de verenigingsgebouwen en
groepsruimtes in ons dorp. We willen kijken hoe we dit toekomstbestendig
kunnen houden. De betrokken verenigingen en eigenaren van gebouwen
zijn hiervoor al benaderd en de eerste overleggen zijn al geweest.
Gaswinning Ternaard Om te markeren dat het advies van de tijdelijke
Gebiedscommissie is afgerond, is op 10 maart 2022 het advies overhandigd
aan de drie Friese overheden in de Statenzaal in Leeuwarden.
De opmerkingen die zijn gemaakt tijdens de online sessie op 17 januari,
gaven geen aanleiding om het advies over de besteding van de € 60 miljoen
in de regio - áls het tot gaswinning komt- aan te passen.
Op 10 maart overhandigde de voorzitter van de tijdelijke
Gebiedscommissie, Bart Bakker, het advies aan de voorzitter van het Fries
Bestuurlijk Overleg Ternaard, Johannes Kramer. Hiervoor heeft de tijdelijke
Gebiedscommissie een aanbiedingsbrief geschreven.
De Friese overheden gaan dit advies verder concretiseren, maar wachten
nu eerst op het besluit van de Staatssecretaris of de gaswinning wel of niet
zal worden vergund. De tijdelijke Gebiedscommissie blijft wel in de lucht,
maar dan als klankboord-groep voor de Friese overheden.
De leden van de Gebiedscommissie Ternaard i.o. en de werkgroepleden
zijn tijdens de bijeenkomst bedankt voor hun inzet.

NA TWEE JAAR WEER LEDENVERGADERING DORPSBELANGEN
Ternaard na twee jaar
konden de leden van
Dorpsbelangen Ternaard
weer samenkomen om het
wel en wee van het dorp te
bespreken. Na afloop was
er een optreden van
Teaterduo
Klún
en
Knoffelhakke
met
de
voorstelling ‘Maten’. Het
was een vermakelijke
voorstelling waarbij flink
gelachen werd. Voor Klún
en Knoffelhakke was het
bijzonder om na twee jaar
eindelijk weer op de
planken te staan.

Voorzitter Geertje Schoorstra nam de leden mee door de financiële
boekhouding en de jaarverslagen van de Vereniging Dorpsbelangen
Ternaard. Ook de verschillende projectgroepen waar dorpsbelang zitting in
heeft, werden besproken. Onder andere de voortgang van gaswinning
werd door bestuurslid Ellen Tabak toegelicht. Een bezoek van de nieuwe
staatsecretaris en minister zou zeer op prijs worden gesteld. Zo kunnen ze
kennismaken met het gebied waar zij op afstand besluiten over nemen.
Jan de Graaf van de werkgroep recreatie en toerisme Ternaard gaf een
presentatie over hun werkzaamheden. Dit was de restauratie van de
Spaense Peal op de zeedijk op ’t Skoar, de Waddentour in Ternaard en de
te bouwen Camera Batavia van Sense of Place op de zeedijk. Het

opwaarderen van de opvaarten en deze geschikt maken voor
waterrecreatie vanuit Dokkum richting de dorpen Ternaard, Wierum en
Holwerd werd ook besproken.
Stichting Windmolens presenteerde het jaarverslag en de ideeën voor de
toekomst, naast uitgifte van zonnepanelen via stichting EnCoTer gaat
Stichting Windmolens de mogelijkheden onderzoeken om warmtepompen
te plaatsen in het dorp, eerst doormiddel van een proef.
Stichting dorpshuis Tunawerth geeft aan dat door de coronacrisis de
financiën achterblijven. Dit heeft de stichting genoodzaakt om de functie
van betaalde beheerder op te heffen. Zo is er wat ruimte gecreëerd in
financiën. Het is nu zaak om voldoende vrijwilligers te vinden en dat blijkt
een hele opgaaf.
Bestuurswissel
De afgelopen twee jaar waren
er bestuurswisselingen. Zo zijn
Jan de Graaf, Thea van der
Kooi, Alicia Wiersma, Rinske
Boonstra en Hendrik Talsma
afgetreden. Voorzitter Geertje
Schoorstra treedt ook af,
vanwege haar functie als
raadslid voor de komende vier
jaar.
Foto’s en tekst: Bote Sape Schoorstra

Het bestuur van dorpsbelangen Ternaard is op zoek twee
personen die het bestuur weer compleet maken.
Ben je geïnteresseerd mail naar leden@ternaard.nu of bel de
secretaris Lieuwkje Botma 06 - 13 45 40 16

PJUTTEOPVANG ‘IT
BOARTERSPLAK’
Naar de kapper
Na de kerstvakantie zijn wij begonnen met het thema
”Naar “de kapper”. Elke ochtend lazen we in kleine
groepjes voor uit “Anna naar de kapper”ging.
We hebben een hele mooi beker gevuld met modder
en hierin graszaad gezaaid. Na een paar dagen
groeide er gras. Toen het gras lang genoeg was
hebben de kinderen de groene haartjes geknipt. Als
afsluiting zijn we naar Kapsalon It Bûthûs geweest.
Daar hebben we bekeken hoe een knipbeurt bij de
kapper gaat. Eerst de cape om, dan de haren nat
maken, knippen, en met de föhn de haren drogen. En
natuurlijk mochten alle kinderen een kleurtje in hun
haar. Nadat we een lekker spekje en een tasje met
inhoud zijn we weer naar de
peuters gelopen.
Nationale voorleesdagen Yfm. korona koene wy
net nei de biblioteek Op tongersdei 3 en freed 4
februari hat Klarinda Kuiper, meiwurkster fan de
biblioteek by ús west. Sy hat ús foarlêzen ut “Vos
gaat uit rijden”. Om bar mochten de bern krekt as
foks in rûntsje ride op in prachtige reade auto. En
wy ha noch hearlik oan it dûnsjen west op de
musyk dy’t Klarinda meinaam hie. It wie in Hiele
gesellige moarn.
Inspektie GGD Elk jaar komt de inspektie langs om te bekijken of wij alles
goed doen en of alles wel goed op papier staat. Ook dit jaar is de peuters
wwer goedgekeurd. Het inspektierapport is te lezen op de vernieuwde site
fan SKF.

PJUTTEOPVANG ‘IT BOARTERSPLAK’
Voor wie graag eens wil komen kijken bij ons op de
peuterspeelzaal of informatie wil vragen jullie zijn/je bent van harte
welkom. Groeten; Nynke, Annette, Hanny, Fokje en Lettie
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

YOGA EN MAGNETISEREN, EEN KRACHTIGE COMBINATIE
Al een aantal jaar geeft yogadocente Alline van der Meulen wekelijks Integrale
Yoga bij BenThuis in Ternaard. Op deze fijne locatie zijn vanaf dit seizoen weer
twee plekjes vrijgekomen. Ben jij benieuwd wat de Integrale Yoga voor jou kan
doen? Je bent van harte welkom voor een kennismakingsles. De Integrale Yoga is
een rustige vorm van yoga, waarin bewustzijn en ontspanning centraal staan.
Iedere les bestaat uit houdingen, ademhalings-oefeningen en meditatie. Alline
geeft, naast de lessen in Ternaard, yoga in oa. Hallum, Oude Bildtzijl, Leeuwarden
en Oudwoude. Sinds kort zijn er naast deze yogalessen ook een aantal
verdiepende evenementen op het gebied van ontspanning, bewustzijn en
gezondheid. Hierbij werkt Alline samen met magnetiseur Martijn Zitman, die een
praktijk heeft in Ferwert. Zo zijn er in maart en april onder andere ontspanningssessies, Yoga Intensives en inspiratieavonden. Hierin combineren ze hun kennis
en ervaring op het gebied van yoga, meditatie,
non-dualiteit en magnetiseren.
Kijk voor meer informatie op:
www.allinevandermeulen.nl of
www.martijnzitman.nl

Van de dorpsbibliotheek
Donderdagavond
Vrijdagmiddag

18.45-19.45 uur (achterzijde dorpshuis)
15.45-16.45 uur (achterzijde dorpshuis)

Martin Scherstra, ‘lief en leed’ Alledaagse en onalledaagse sores in
een Fries huwelijk. Terwijl huisvader en kookboekauteur Thijs
plannen heeft om een eigen kookstudio op te zetten, krijgt zijn
vrouw, huisarts Maja, te horen dat haar moeder leukemie heeft.
Tegelijkertijd heeft ze het druk met de eventuele overstap naar een
huisartspraktijk in Leeuwarden. Thijs verlangt naar meer romantiek
in zijn huwelijk, maar Maja heeft haar hoofd er niet naar staan.
Weten ze weer bij elkaar te komen zoals het ooit was? Martin
Scherstra neemt je mee in de alledaagse en onalledaagse sores van een Fries gezin in
zijn roman 'Lief en leed'.
Annejet van der Zijl, ‘Fortuna’s kinderen’ Zou iemand in San Francisco beseft hebben
dat de deftige mevrouw de Fremery ooit gedoopt was als slavin? En
dat ze als kind door haar vader naar Nederland was gesmokkeld
omdat ze in haar geboorteland Amerika haar leven niet zeker was?
Fortuna's kinderen begint bij avonturier Leon Herckenrath die in
1818 zijn hart verloor aan een jonge slavin en volgt hun oudste
dochter en haar Hollandse man tijdens hun avonturen in GoldrushCalifornië. En hoe verging het hun nazaten, met hun ongebruikelijke
erfenis van enorme weelde en zwart bloed? Een inspirerende
familiesaga over mensen die hun leven niet lieten begrenzen door risico's en hun
liefdes niet door huidskleur.
Olivier, Jikke ‘Hertsear’ In de roman ‘HERTSEAR’ gaat het over de
gevolgen van een fataal verkeersongeluk voor de dader en de
achterblijvers van het slachtoffer. Wilt Jorna, een jongeman van
dertig jaar, wandelt de CAMINO DEL NORTE naar Santiago om een
trauma te verwerken. Buiten zijn schuld om heeft hij een fietser
aangereden die de klap niet heeft overleefd. Hij is door de rechter
vrijgesproken, maar Wilt voelt zich evengoed schuldig. Onderweg
ontmoet hij andere pelgrims, ieder met z’n eigen verhaal. Een van hen is Amy
Carpenter, een jonge Canadese vrouw wiens beide ouders zijn overleden als gevolg
van een verkeersongeluk. Zij worstelt met haatgevoelens tegenover de dader. Beide
jonge mensen proberen een pad te vinden om het leven weer aan te kunnen. Dat valt
lang niet mee. Zomaar weer een greep uit een aantal boeken in de Dorpsbibliotheek.
Gr. Van de vrijwilligers van de dorpsbibliotheek!
Anneke de Vries

AANVARING IN ZICHT VAN DE HAVEN LAUWERSOOG
Het moet eind 80 van de vorige eeuw zijn geweest toen er veel kabeljauw
gevangen werd op de Noordzee. Dit hield in dat de vissers zoveel vis vingen dat de
vangst niet alleen in het visruim werd opgeslagen maar ook aan dek. Het dek lag
op sommige vissersschepen zo vol met vis dat er nauwelijks over het dek gelopen
kon worden. Door deze grote hoeveelheden gevangen vis ging de prijs ook naar
beneden en meenden de vissers dat ze door moesten blijven vissen om hetzelfde
te kunnen verdienen. De meeste vissen bestonden uit kabeljauw en er waren
exemplaren die meer dan 1 meter lang waren en een gewicht hadden van meer
dan 60 kilo.
De manier waarop gevist werd spanvisserij genoemd. Wat is spanvisserij“ Bij
spanvissen werken
twee kotters samen,
twee
schepen
trekken een net
samen voort over de
zeebodem
en
houden het open
door op een vaste
afstand van elkaar te
blijven varen. Door in
bepaald gebied te
varen hoopten de vissers dat er voldoende vis in het net zou komen. Aan het
gewicht van het net, de trekkracht nam toe, werd onderling besloten om de
eventuele vangst (trek) binnen te halen. De schepen haalden, ieder voor zich de
kabel, waar het uiteinde aan het net zat, door middel van een winch aan boord.
Wanneer er voldoende kabel aan boord was getrokken voeren de schepen langszij
van elkaar waarna de vangst, welke in het net zat, aan boord van een van de
schepen getrokken en daar werd het net los gestort aan dek. Voor men aan de
verwerking van de vis kon beginnen werd het net weer uitgezet en begonnen de
vissers van voren af aan met een nieuwe trek. Terwijl er dan weer werd gevist
zorgde de bemanning van het schip waar de vis gelost werd dat de vangst verwerkt
werd, ingewanden eruit en daarna in het visruim waar de vis werd gekoeld door
deze in ijs te leggen. Dit ijs werd op sommige vissersschepen zelf gemaakt en het
merendeel laadde ijs bij o.a. de ijsfabriek op Lauwersoog. Deze vistechniek werd
toegepast door kotters die op de Noordzee op rondvis visten, zoals haring,
kabeljauw, wijting, koolvis, schelvis en makreel. In de tijd dat de vis was verwerkt

en het net nog niet was binnengehaald kon een deel van de bemanning even
slapen. Van verplichte werk-, en rusttijden was geen sprake. De bemanning pakten
hun slaap wanneer het maar even kon. Het kwam voor dat in 1 visweek (deze
begon meestal zondags na 24:00 uur (gelang het tij) en duurde vaak tot vrijdags
ochtends. Bij aankomst in een haven werd dan de vis gelost, het schip van boven
tot beneden schoongemaakt, reparaties aan netten e.d. uitgevoerd, schip voor de
volgende visreis afgetankt) sommige bemanningsleden niet meer dan 30 uur slaap
hadden gehad. Vermoeidheid was dus geen uitzondering.
Zo gingen tussen kerst en oud-,en nieuw ook twee viskotters vanuit Lauwersoog
naar de Noordzee en van 30 op 31 december voeren beide schepen weer richting
de vissershaven van Lauwersoog om de vangst te kunnen lossen en dan naar huis
te gaan naar hun gezin om oud en nieuw te vieren. Beide schepen voeren achter
elkaar aan over de Zoutkamperlaag en ter hoogte van de Glinder (een geul
richting Schiermonnikoog) voer het achteropkomende schip net tegen de
achterkant van zijn voorganger aan. Het gevolg was dat het voorste schip
kapseisde en binnen enkele minuten zonk. Het lukte de bemanning, op 1 na, van
dat schip om zich in veiligheid te kunnen stellen. Helaas ging dat niet op voor het
bemanningslid welke in zijn kooi, benedendeks, lag te slapen. Op de plaats, waar
de aanvaring had plaats gevonden, was een heel diep gat en wel zodanig dat het
gehele schip op een van zijn zijden onder water lag. Al snel kwamen de
hulpdiensten en ook wij als waterpolitie van Lauwersoog ter plaatse. Helaas was
deze inzet te laat en het enige wat over bleef was wachten op een drijvende bok
(zeg maar een grote hijskraan maar dan op een schip). De waterpolitie had als taak
om daar als “verkeersbegeleider” op te treden. Vanaf Urk werd een drijvende bok
ter plaatse gestuurd en deze arriveerde de volgende dag. Op 1 januari lukte het
de drijvende bok om het gekapseisde schip weer rechtop te zetten waarna het
stukje bij beetje naar boven werd getakeld. Zodra het mogelijk was werden er
pompen aan boord van dat schip geplaatst en kon er begonnen worden om het
water eruit te pompen. Nadat er genoeg water uit het schip gepompt was en het
voor ons, als waterpolitie veilig was, gingen een collega en ik aan boord om naar
dat desbetreffende bemanningslid te zoeken. Aan dek, voorpiek en lierhok werd
de persoon niet gevonden. Eveneens troffen we de persoon ook niet aan in de
stuurhut of kombuis. Hierop gingen we, met zaklantaarn, benedendeks naar de
slaapverblijven. Om in het slaapverblijf te komen moest je door een opening in de
vloer van de stuurhut. Dit gat kon door middel van een luik afgesloten worden. Dit
luik moest worden gesloten wanneer er veel water aan dek of eventueel in de
stuurhut zou komen, om te voorkomen dat het het schip benedendeks vol zou
lopen. In het slaapverblijf troffen we het lichaam van deze persoon aan. Wij troffen
de persoon aan in een van de kooien (bed aan boord van een schip) en wel aan de
andere kant dan waar de opening zou moeten zijn. Deze persoon is vermoedelijk

gedesoriënteerd geweest toen hij naar buiten wilde vluchten. Naar aanleiding van
deze aanvaring werd door de waterpolitie van Lauwersoog een proces-verbaal
opgemaakt en samen met de rapportage van de scheepvaartinspectie werd dit
naar de Raad voor de Scheepvaart in Amsterdam gestuurd. Beide schepen voeren
onder de Nederlandse vlag, maar omdat het merendeel van de bemanning en de
eigenaren Nederlanders waren, deed de Nederlandse Raad van de Scheepvaart
een uitspraak. Deze Raad kan geen geldboetes opleggen, maar wel andere
maatregelen opleggen ( bijv. een ontzegging van vaarbevoegdheid voor een
bepaalde periode, aanpassingen aan soortgelijke schepen in het algemeen, eisen
aan bemanningen enz. enz.
Opmerking: Om op desoriëntatie te trainen zijn hiervoor speciale traingen.
Wist u dat alle varende vaste krachten en vrijwilligers van de Koninklijke
Nederlandse Redding Maatschappij en personen die op een boorplatform op zee
werken, om de 3 tot 4 jaar verplicht zijn om aan een HUET (helicopter underwater
escape training) deel te nemen. Deze training wordt gehouden in een binnenbad
(kun je het hele jaar door trainen). Vlak boven het bad hangt het frame van
helikopter, de ramen en deuren zijn verwijderd. De personen ( 6 tot 10 personen)
hebben een pak aan, wat ze ook moeten dragen op de vluchten van en naar het
boorplatform. Nadat deze personen, met heupgordel om, in dat frame zitten
wordt het frame in het water van het bad gelaten. De 1e keer tot het middel van
de inzittenden. De 2e keer geheel onder water en dan moeten de personen die
daar in zitten 1 voor 1 het helikopterframe verlaten. Het frame wordt weer
opgetakeld wanneer alle personen uit het frame zijn gegaan. Daarna de 3e keer,
nu gaat het in het water neergelaten frame 1 of 2 keer om zijn as, daarna moeten
de personen weer 1 voor 1 het frame verlaten. Bij deze drie keer is er voldoende
verlichting aanwezig. Dan komt de 4e keer: De verlichting is uit, door middel van
sprinklers regent het behoorlijk hard en met flikkerende scope lichten wordt het
weerlicht nagebootst. Uit luidsprekers komt het geluid van een harde storm en
donderslagen. Oriëntatie wordt op deze wijze ernstig beïnvloed, het frame gaat
weer onder water en na 1 of 2 omwentelingen moeten de inzittenden 1 voor 1 uit
het frame ontsnappen. Zelf heb ik dat 3 keer gedaan, maar ik stond bepaald niet
te springen dat mag u wel van mij weten, ondanks het feit dat er steeds twee
duikers in volledige duikuitrusting aan de volledige training aanwezig waren.
Eelco Duurken

WERELDGEBEDSDAGVIERING GODS BELOFTE
Zondag 6 maart vond de jaarlijkse Wereldgebedsdag plaats in de Grutte
Tsjerke. De kerk was prachtig
aangekleed met kleuren en de sfeer
van het land van dit jaar: Engeland –
Wales & Noord-Ierland, het thema
dit jaar was Gods Belofte.
Bij binnenkomst werd iedereen
verwelkomd met koffie, ranja, wat
lekkers en een kleurplaat. In de
dienst vertelden dames uit de
gemeente over hun situatie, ervaringen en hun leven met God in hun land.
Het thema ‘Gods Belofte’ werd door voorganger Marianne Folbert
toegelicht aan de hand van het Bijbelgedeelte Jeremiah 29:1-14.
Het Bijbelgedeelte gaat over op de brief die de profeet Jeremia schreef aan
de ballingen in Babylonié. De ballingen bevonden zich in een context van
lijden, onzekerheid en tegengestelde opvattingen over hoe op het moment
te reageren. Zondag werd er door de kerk samengekomen om de verhalen
te horen van vrouwen die zich buitengesloten voelen, luisteren naar de
angst van een vluchtelingkind en leren we de context te zien van een multietnische, multiculturele en multireligieuze samenleving in Engeland, Wales
en Noord-Ierland (EWNI). Voor Jeremia was Gods plan duidelijk, en dit we
delen we door het te zingen en te vieren. Tijdens de dienst werden zeven
kaarsen aangestoken als teken van verbondenheid met de rest van de
wereld.
De kinderen hadden tijdens de dienst een centrale plek in de kerk, aan de
kleurtafel met wat lekkers. De inzameling aan het einde van de dienst was
voor de projecten: Raven House Trust, Het werk onder de minst bedeelden
is opgezet door de gezamenlijke kerken in New Port. Deze industriestad
met zijn multiculturele bevolking kent veel armoede en voor Ascension
Trust, dat is een interkerkelijke organisatie die de kerk zichtbaar wil maken
op straat. Er wordt gewerkt met meer dan 15.000 straatpastores om in alle
uithoeken contact te leggen met de meest kwetsbare mensen.
Bote Sape Schoorstra

TERNAARD DEELT TIK UIT AAN WTOC 12.03.2022
Ternaard heeft zaterdagmiddag met ruime cijfers gewonnen van WTOC dat
met 23 punten op een fraaie 5e plaats stond. Na de prima overwinning van
vorige week op Harkema Opeinde, was het afwachten deze middag of
Ternaard weer bij machte was om deze prestatie te herhalen. Ternaard
miste deze middag keeper Wesley Plooy waardoor de jeugdige Sietse van
der Weg nu het doel verdedigde. Verder kon trainer Sjoerd van
Klaarbergen over een fitte selectie beschikken. Het was even voor half drie
als pupil van de week Sybo Tijn Kalma de wedstrijdbal aangeboden door
AKKERMAN VLOEREN, aanbood aan scheidsrechter Atema uit Groningen
die hierna floot voor de eerste helft en Ternaard mocht aftrappen. Het was
hierna WTOC dat het eerste kansje kreeg op rechts, maar het was David de
Vries die redding kon brengen ten koste van een hoekschop voor WTOC die
echter niets opleverde. In de 3e min. was het Ternaard dat een goede
mogelijkheid kreeg als Ternaard op links een vrij trap mocht nemen die
door Jacob van der Veen werd genomen en de bal prima bij de tweede paal
bracht waar Jan Pieter Prins goed kwam in lopen maar de bal net over het
WTOC doel schoot. Zo was de toon gezet, en was het Ternaard dat er met
prima aanvallen WTOC onder druk zette. Het was dan ook in de 13e min.
als Ternaard op voorsprong kwam als Jan Pieter Prins een prachtige pass
verstuurde op Diether de Jong waarbij Wierd de Vries de bal miste en
Diether alleen richting doelman Geoffrie Hoiting kon gaan en beheerst
hierna de 1 – 0 kon inschieten. Zo werd het in de 15e min. zelfs 2 – 0 als
David de Vries prima door ging richting doel WTOC en daarna de bal breed
legde op de mee op gekomen Jan Pieter Prins die prachtig uithaalde en zo
Ternaard vroeg in de wedstrijd op 2 – 0 bracht. Ternaard was heer en
meester en met prima aanvallen werd WTOC teruggedrongen en werd het
in de 36e min. zelfs 3 – 0 als de aanval van Ternaard over verschillende
schijven ging en tenslotte de bal bij Jan Pieter Prins kwam die het
strafschop gebied van WTOC in ging en daarna de bal in de verste hoek van
het WTOC doel schoot. In de 40e min. was het Diether de Jong die op
snelheid over rechts op kwam en daarna de bal bij de achterlijn voor bracht
op Jacob van der Veen die zo kon uithalen en Ternaard op 4 – 0 bracht. Wat
kan WTOC nog voor rust. Het mocht in de 43e min. nog een vrije trap

nemen op rechts die gevaarlijk werd in gebracht, maar met een geweldige
redding van keeper Sietse van der Weg hield hij hier mee zijn doel schoon.
Rust 4 – 0 voor Ternaard. Na rust bleef Germer van der Weg in de
kleedkamer en kwam Roel Hoekstra voor hem in het veld. Had WTOC voor
rust weinig in te brengen, het begon nu in de tweede helft meer van zich
af te bijten en zette Ternaard
nu meer onder druk. Of was
het de gemakzucht van
Ternaard dat het wat te
gemakkelijk opnam wat leidde
dat in de 50e min. WTOC al een
kans kreeg, maar opnieuw was
het keeper Sietse van der Weg
die nog net de bal uit de verste
hoek van het doel wist te
tikken ten koste van een hoekschop. Deze zou echter niets op leveren voor
WTOC. In de 65e min. wisselde trainer van Klaarbergen Andries Vlasman en
bracht hij Johannes Dijkstra voor hem in het veld. Toch bleef het spel van
Ternaard te onrustig en was er meer dreiging van WTOC dat in de 69 e min.
een gemakkelijk weg gegeven hoekschop van Ternaard mocht nemen op
rechts, waarbij de bal bij de tweede paal kwam waar Jaap de Bruin
helemaal vrij stond en zo de 4 – 1 mocht inschieten. Zo bleef WTOC strijden
met veel inzet en was Ternaard geen schim meer als voor de rust. Toch
bleef het gemakkelijk overeind en was het in de 81 e min. als trainer van
Klaarbergen die Almer Zijlstra in het veld bracht voor de sterk spelende
Gosse Reinder Kingma. In de 85e min. dan het mooiste doelpunt van de
wedstrijd als David de Vries vanaf de middellijn ongehinderd kon oprukken
doel WTOC en met een geweldige kegel de 5 – 1 aantekende. Keeper
Hoiting van WTOC had dacht ik de bal niet eens gezien. Zo wisselde trainer
van Klaarbergen in de 88e min. ook nog Jan Pieter Prins en kwam voor hem
in het veld Ronald Post nog en werd het in de 90 e min. ook nog eens 6 – 1
door Johannes Dijkstra. Er werd nog afgetrapt, maar gelijk was het de goed
leidende scheidsrechter Atema die hierna voor het einde floot en zo
Ternaard deze middag een dikke en verdiende overwinning behaalde op
WTOC dat met name voor rust zwak speelde tegen een sterk Ternaard.
Volgende week gaat Ternaard op bezoek bij ODV.

NIEUWS VAN STICHTING DORPSMOLENS TERNAARD
Het afgelopen jaar is een uitstekend jaar geweest voor de Stichting. Hoewel de
Kwh opbrengst lager was dan in het jaar 2020, waren de vergoedingen per Kwh
aanmerkelijk hoger. In het onderstaande overzicht de hoeveelheden in
vergelijking met 2020.

Begonnen we het jaar met een vergoeding van rond de € 0,04 per Kwh, over
december was de Kwh vergoeding ruim € 0,18. De totale opbrengst in € was het
afgelopen jaar, rond de € 130.000,00. Dit geeft ons al stichting de ruimte om dit
jaar met extra aflossingen te starten op de lening bij het Fûns Skjinne Fryske
Enerszy. Maar er is meer, tevens hebben wij als bestuur besloten het dorp
Ternaard ook mee te laten profiteren en gaan we de diverse verenigingen
ondersteunen met een gift van € 250,00.
Het gaat om de volgende verenigingen: Dorpsbelang Ternaard, Dorpshuis
Tunawerth, Het Groene Hart, VV Ternaard, Vereniging van Volksvermaken,
Kaatsvereniging It Moat Kinne, Tennisvereniging WestDongeradeel, Sport
Vereniging Ternaard, Muziekvereniging Euphonia. Tevens gaat er een bedrag van
€ 250,00 naar de diaconieën van:
Protestantse Gemeente Ternaard en Doopsgezinde Gemeente, Holwerd-BlijeTernaard.

Ten slotte zullen wij een bedrag van € 500,00 overmaken naar de voedselbank in
Dokkum. De laatste 3 met een duidelijk doel om de minder bedeelden te helpen
in deze moeilijke tijd.
We leven op het ogenblik in onzekere tijden, Oekraïne is volop in het nieuws, de
energie prijzen rijzen de pan uit. De windmolen draait volop, de
vergoedingsprijzen zijn uitstekend, het enige lichtpunt(je) in deze bizarre tijden.
De Stichting Dorpsmolens is 30 jaar! geleden opgericht. Het heeft Ternaard veel
opgebracht. Ternaard kende eind jaren 80 een teruggang in bevolkingsaantal,
huizen stonden leeg. Dorpsbelang vond dat er iets moest gebeuren en er
gebeurde inderdaad iets. De Stichting Dorpsmolens werd opgericht en het Groene
Hart van Ternaard werd aangepakt. Er kwam weer schwung in het dorp, door de
financiële middelen van de stichting konden diverse activiteiten en initiatieven
worden ondersteund en niet alleen in Ternaard. Daarnaast heeft de stichting het
mede mogelijk gemaakt om het bedrijven terrein in Ternaard te ontwikkelen en
Encoter mee helpen oprichten met een financiële ondersteuning.
Er zijn 15 huizen voorzien van zonnepanelen op basis van huurkoop. Even een
geheugen steuntje, dit staat er o.a. in de statuten:
- Het oprichten en exploiteren van windturbines
- Het stimuleren van het dorpsleven in Ternaard
- Het stimuleren van het gebruik van duurzame bronnen, in het bijzonder
windenergie
- Het ter beschikking stellen van financiële middelen aan Dorpsbelangen en
andere instellingen in Ternaard
We zijn nu 30 jaar verder en de nood is hoog, hoe gaan we verder met de energie
transitie. Het wel of niet mooi vinden van een windmolen in het landschap, of er
last van hebben, de keuze is nu aan ons! 16 maart a.s. zijn er verkiezingen in
Nederland, uw gemeentebestuur wordt gekozen. Partijen zullen moeten kiezen,
gaan we voor eigen energie zorgen of blijven we afhankelijk van het gas van
Poetin. De keuze lijkt niet zo moeilijk.
Toekomstplannen:
We gaan verder met het realiseren van een windmolen bij Moddergat, ook de
windmolen bij de fam. Sijtsma, dit ter vervanging van de bestaande Lagerwey
molen. Bij de nieuwe molens krijgen we advies van de vereniging van de
vogelbescherming, uit onderzoek is gebleken door de universiteit van Groningen
in Noorwegen, door een molenwiek zwart te verven er 70% minder kans is op
vogelsterfte en daarbij komt nog dat de kans bij een solitaire windmolen
aanzienlijk kleiner is dan bij een park. Tevens zijn we bezig in samenwerking met

Encoter, om warmtepompen op basis van lucht/lucht te plaatsen in een
vrijstaande woning en een 2 onder 1 kap of rijtjeswoning. De 2 geplaatste
warmtepompen zullen eerst in een pilot gevolgd worden hoeveel gas er per jaar
bespaard wordt. Bij een gunstig resultaat zal Encoter de volledige financiering
van een aantal pompen voor zijn rekening nemen. Op dezelfde wijze als bij de
plaatsing van de zonnepanelen in 2015 zal de gasbesparing gebruikt worden om
de kosten van de plaatsing af te betalen. Deze jaarlijkse aflossingen zullen altijd
lager zijn dan de gasbesparing oplevert. De deelnemers van dit project hoeven
dus geen eigen geld in te brengen.
De stichting blijft en is volop bezig met het verwezenlijken van een
energietransitie van fossiele brandstof naar energie opgewekt door zon en wind.
Jan Keegstra

KINDEREN BIJEEN TIJDENS DIENST BIDDAG
Ternaard Woensdagavond 9 maart
werd in de Grutte Tsjerke van
Ternaard de tweede biddag dienst
voor kinderen georganiseerd.
Compleet in pyjama en met
knuffels kwamen de kinderen
bijeen. Dit kon weer na alle
coronabeperkingen
Een team van vrijwilligers verzorgt
wekelijks kindernevendienst en levert daarnaast ook met regelmaat een
bijdrage aan de diensten in de kerk van de PKN gemeente. In het verlengde
daarvan werd gisteren een biddag dienst speciaal voor kinderen
georganiseerd. De kinderen mochten in pyjama en met hun knuffel naar de
kerk komen. Ook hadden ze thuis de opdracht gekregen om een papieren
handje te kleuren en op te schrijven waar zij voor zouden willen Bidden.
Het openings- en sluitingsgebed werden verzorgt door Dominee Hilde
Graafland. Tijdens de bijeenkomst werd gezongen, gelezen en gebeden.
In Ternaard kan men terug kijken op een geslaagde kinderbiddag!
Foto en tekst: Bote Sape Schoorstra

TERNAARD HERDENKT GEVALLENEN
Het 4en5 mei comité van Ternaard nodigt u uit voor de jaarlijkse herdenking van
de gevallenen. De herdenkingen vindt plaats bij het verzetmonument aan de
Groedse, op de algemene begraafplaats en in de grutte Tsjerke. De start voor het
herdenken is om 19.30 uur. De Nationale drie kleur wordt dan halfstok gehesen.
Aansluitend is de stille tocht naar het verzetsmonument aan de Groedse.
Gemeentelijk herdenkingsmonument Bij het verzetsmonument wordt door
Brassband Euphonia enkele koralen, het Fries volkslied en het Wilhelmus
gespeeld. En vindt de kranslegging plaats door de Gemeente Noardeast-Fryslân
en dorpsbelang Ternaard. samen met de 'Last post' en de 2 minuten stilte maakt
de herdenking bij het verzetsmonument compleet. Herdenking op begraafplaats
Vervolgens gaat de tocht over de algemene begraafplaats waar bij het graf van
verzetsstrijder Albertus Nauta stil wordt gestaan en een bloemstuk wordt gelegd.
Ook wordt er stilgestaan bij de graven van de Geallieerden. Hier worden bloemen
gelegd. Hierna wordt er als afsluiting een herdenkingsmoment met orgelspel
gehouden in de Grutte Tsjerke, alwaar de twee glas in lood ramen herinneren aan
de gevallenen. Dit is een eerste opzet van het programma, wat het definitieve
programma is wordt eind april bekend gemaakt.

LEGE FLESSEN SPAREN VOOR
OEKRAÏNE
Afgelopen week werden door Sven,
Fardau en Isa, groep 4 van de
basisschool, lege statiegeld flessen
ingezameld, doel zo veel mogelijk geld
in te zamelen voor Oekraïne. Alle drie
de kinderen wonen in Ternaard en worden via ouders en school bijgepraat over
de oorlog in Oekraïne. Sven had het al een paar dagen druk met de oorlog en
wilde erg graag wat doen om geld te verzamelen. Samen met Isa en Fardau werd
het plan bedacht om lege statiegeld flessen in te zamelen en het geld vervolgens
over te maken naar giro 555. Na een dikke week werd de balans opgemaakt van
een ronde flessen halen door het dorp. Samen met de mem van Sven, Krista
werden de flessen gesorteerd en ingeleverd bij de verschillende winkels. Zaterdag
was de grote inlever dag samen met giften kwam het totaal bedrag uit op €113,80
wat inmiddels is overgemaakt naar giro 555 van de gezamenlijke hulporganisaties.

JAARVERSLAG DORPSBELANGEN TERNAARD 2021
Dorpsbelangen werkt met verschillende werkgroepen. Aan de hand van deze
werkgroepen vertellen we waar Dorpsbelangen in het jaar 2021 aan heeft
gewerkt.
Verkeer en vervoer 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.
De conclusie is dat het overgrote deel van het verkeer zich keurig houdt aan de
maximumsnelheid. 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 onderzoeken wanneer de Stasjonswei aan
onderhoud toe is. Zodra de Stasjonswei aan de beurt is, zal de gemeente van te
voren met de betreffende bewoners en Dorpbelangen om tafel gaan om te bezien
welke inrichting we nastreven.
Verder stond in het voorjaar een verkeersmiley bij de Nesserwei, ingang dorp.
Zorg, Bevolking en wonen Spiker: Voormalig woonzorgcentrum de Spiker krijgt
weer een woonfunctie. Op 8 december heeft Dorpsbelangen een rondleiding
gehad in Spiker. We hebben de opgeknapte studio’s in de westvleugel gezien en
dit ziet er netjes uit. Kloosterveste B.V. wil Spiker verbouwen voor
huurappartementen voor senioren, starters en alleenwonenden. Ook vertelde
Klaas Hoekstra dat er een beheerder komt en dat de recreatiezaal de
bijeenkomstfunctie zal houden.
Dorpsschouw: Op 30 november hebben wij de gemeente en woningcorporatie
Thús Wonen rondgeleid door het dorp. De onderwerpen waren: Parkeren op ’t
Skoar en de plaatsing van Camera Batavia; Gebruik parallelweg Nesserwei tussen
Ternaard en afslag Wierum door groot verkeer en gebrek aan
uitwijkmogelijkheden voor fietsers e.d.; Speelvoorzieningen en mogelijke
verplaatsing ervan; Opknappen grasveld op de Hoeke bij kruising Holwerterdyk,
Aldbuorren; Verkeerssituatie Stasjonswei/Hantumerwei; Onderhoudsstaat
oorlogsmonument
Groedse;
Nieuwbouw
Van
Sytzamastrjitte
en
renovatiewoningen Slotstrjitte door Thús Wonen.

Buurtbakkie: Op 6 oktober is er een buurtbakkie georganiseerd door stichting
bolwerk. Het doel hiervan was om te inventariseren hoe de bewoners het wonen
in Ternaard ervaren. De algemene indruk is dat het rustig wonen is in Ternaard.
De rust en ruimte wordt zeer gewaardeerd. De meeste inwoners gaven aan erg
tevreden te zijn, via contactengroepen is er genoeg te doen. Er is nog een goed
bedoelde sociale controle aanwezig. De Spar heeft een verbindende rol in het
dorp. Deze moet blijven en heeft vriendelijk personeel.
Er zijn gelukkig nog initiatieven vanuit eigen dorpshuis, een enkeling maakt ook
gebruik van activiteiten in dorpshuis Hantum. Een kroeg zoals eerder in het dorp
is geweest wordt gemist, mag wel een vorm van kroeg/bar terugkomen. De
biljartclub heeft een sociale functie in het dorp. Op een buurt wordt een barbecue
georganiseerd wat wordt gewaardeerd door de mensen die nieuw in Ternaard
komen wonen. Hiermee werk je gelijk aan laagdrempelig onderling contact welke
kan bijdragen in tijden van nood. In Ternaard en omliggende dorpen wordt wel
eenzaamheid geconstateerd. Er zijn wel contacten met mensen die zich eenzaam
voelen maar de inwoners geven aan wel moeilijk te vinden om in gesprek te gaan
en het vaak toch ook moeilijk te herkennen is.
Dijkverbetering Koehol-Lauwersoog Bij het project dijkverbetering tussen
Koehool (boven Tzummarum) en Lauwersoog heeft Dorpsbelangen de belangen
van parkeergelegenheid bij 't Skoar en ook de belangen van de landbouwsector
onder de aandacht gebracht.
Gaswinning Demonstratie: 11 september hebben honderden mensen
gedemonstreerd tegen gaswinning onder de waddenzee. De Friese SP
Statenfractie had het initiatief genomen om vanuit Ternaard een demonstratie te
organiseren tegen de gaswinning onder de Waddenzee. Veel Statenfracties deden
mee aan deze actie: CDA, PvdA, FNP, GroenLinks, Christen Unie, D66, Partij voor
de Dieren en 50PLUS. Stef Blok: Op 14 september heeft demissionair minister Stef
Blok bij zijn bezoek aan Ternaard geen goed nieuws gebracht aan de
tegenstanders van gaswinning in de Waddenzee. Als in de nog lopende procedure
niets meer naar voren komt om de vergunning aan de NAM te weigeren, gaat het
boren door. Zienswijze aanvraag: Dorpsbelangen heeft een zienswijze ingediend
op de ontwerpvergunning voor gaswinning.
Nieuw regeerakkoord: In het regeerakkoord staat dat de lopende procedure rond
gaswinning Ternaard zal worden afgerond. Dit betekent dat de huidige
aanvraagprocedure loopt en dat de minister hierop een besluit zal nemen. Alle
voorbereidingen over het ontzorgingsspoor en de investeringsagenda gaan
daarom gewoon door. Wij blijven alert en doen mee met alle besprekingen over
het ontzorgingsspoor en de investeringsagenda.

Recreatie en Toerisme Camera Batavia enquête In december hebben we een
online enquête gehouden over de plannen voor Camera Batavia op de dijk bij ’t
Skoar. De uitkomst is positief. In 2017 had Dorpsbelangen zich al positief geuit
over het plan. Dat is al een tijd geleden en daarom was het goed om nog eens
kritisch naar het plan te kijken. De vragen die Dorpsbelangen stelt zijn of het plan
past in de plannen voor de dijkversterkingsoperatie en of er voldoende
parkeergelegenheid is. De Waddentour De werkgroep recreatie werkt aan de
Waddentour. En het leek erop dat dit project eind december klaar zou zijn. Dat
wordt 2022 en we hopen dan toeristen en belangstellenden via de Waddentour
kennis te laten maken met de historie en de omgeving van Ternaard.
Spaanse paal Op ’t Skoar is de vernieuwde Spaanse paal geplaatst. Met dank aan
de werkgroep recreatie en de heer Venema voor het maken van de paal met het
bijbehorende informatiebordje.
Voorzieningen en sport Speeltuin beleid: Gemeente Noardeast-Fryslân heeft een
nieuw speeltuinenbeleid opgesteld zodat de regels in de hele gemeente gelijk zijn.
Het idee is dat de gemeente de toestellen en de speeltuin onderhoudt en dat het
dorp zelf nieuwe toestellen aanschaft bij vervanging of toevoegen van nieuwe
speeltoestellen. In Ternaard is er ruimte voor 2 speeltuinen en is er inmiddels een
werkgroep in het leven geroepen om de mogelijkheden voor ons dorp te gaan
bekijken.
En verder…... Lichtjesactie en kerstpuzzeltocht: In december organiseerde
Dorpsbelangen de lichtjesactie om Ternaard te laten schijnen. Deze keer was er
een leuke puzzeltocht om zo langs de versierde huizen te lopen. Onze dank gaat
uit naar Alicia van Haaften en Wietske van der Weg voor de organisatie. Uit alle
deelnemers is een winnaar geloot en dat zijn de Ternaarder tekkenhaaksters. De
winnaar voor de mooiste verlichting was deze keer Bote Sape Schoorstra.
Himmeldagen 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.
Online Bingo: 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. 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.

Website vernieuwen
Dorpsbelangen heeft een werkgroep opgezet om de website te vernieuwen.
Bestuurssamenstelling In 2021 zijn Rinske Boonstra-Smit en Hendrik Talsma
afgetreden. Nieuw in het bestuur zijn Martinus Hannema en Bert Bakker.
Het bestuur bestaat eind december uit Geertje Schoorstra, Ellen Tabak,
Lieuwkje Botma, Eelco Duurken, Martinus Hannema en Bert Bakker.

Reanimatiecursus Ternaard
Ieder jaar krijgen ca. 17.000 mensen een hartstilstand buiten het
ziekenhuis. De gemiddelde leeftijd is ca 67 jaar waarvan 70% man is. 50%
van deze mensen heeft nooit eerder hartklachten gehad! Dit zijn de
gemiddelde cijfers in Nederland. 17.000 is best veel!!! Het betreft altijd
iemands man, vrouw, kind of buur, want het overgrote deel van de
slachtoffers bevindt zich in en om het huis.
Dorpsbelang Ternaard organiseert samen met EHBO vereniging Ferwert na
enkele jaren wederom een Reanimatie cursus. Tijdens de cursus leert u
reanimeren, het herkennen van een hartstilstand en het gebruik van de
AED. Dit apparaat geeft, indien noodzakelijk, een stroomstoot om het hart
te ‘resetten’. Na het behalen van de cursus is het mogelijk om u aan te
melden bij ‘Hartslag nu’. Dit is een landelijk alarmeringssysteem dat wordt
ingeschakeld in geval van een hartstilstand of reanimatie. De hulp, die in
de eerste 6 minuten wordt geboden, is van cruciaal belang!!
In die belangrijke eerste minuten, vóórdat de professionele hulp er is,
kunnen de hulpverleners d.m.v. hartmassages en een AED het verschil
maken op leven en dood…..
Wanneer? Donderdag 19 mei 2022 om 19:30 uur in dorpshuis Tunawerth.
Duur ca 2,5 uur.
Opgeven kan via de email secretaris@ternaard.nu of telefonisch bij
Martinus Hannema, 06-20693675 of via andere bestuursleden van
dorpsbelang.
Zijn er vragen? Bel of mail gerust.
Heb je de cursus eerder gevolgd dan zijn de kosten voor de herhaling €25,. Wil je de cursus voor het eerst volgen dan zijn de kosten ca. €45,- (i.v.m.
inschrijving, informatieboekjes ed). De kosten kunnen via een aanvullende
verzekering worden teruggevraagd bij de zorgverzekeraar (check hiervoor
je verzekering!).

ONDERNEMERS AAN HET WOORD
Beste mededorpsbewoners,
Sinds november 2019 wonen wij, Hugo en
Simone Huttinga en onze 3 kinderen, in
Ternaard. We wonen hier met veel plezier, we hebben een prachtig huis in
een mooi dorp. Hugo werkt op zee en is dan vaak een aantal weken niet
thuis, maar daarna vervolgens een aantal weken wel. Zoiets is wennen
natuurlijk maar wij weten niet beter. Ik, Simone, ben 17 jaar kapster en het
was vanaf het begin dat we hier kwamen wonen het idee om een eigen
salon aan huis te beginnen. Door de corona pandemie moesten we het
even uitstellen maar half mei 2020 konden de deuren open. Het is een
kleine gezellige salon geworden voor dames en heren, en natuurlijk ook
kinderen.
Zoals de meeste mensen wel zullen
hebben opgemerkt hebben we een
zestal camperplaatsen aangelegd
op ons erf. Eigenlijk begon dat als
een grapje. We zagen veel campers
door de straat rijden en zeiden dat
die wel bij ons in de tuin konden
staan. Zo gezegd, zo gedaan. We
dachten dat het een mooie toevoeging voor ons en het dorp zou zijn om
toeristen een passantenplek te kunnen bieden. En de omgeving is hier
prachtig, zo kunnen we ons uitzicht ook delen met de toeristen. We krijgen
regelmatig te horen hoe mooi ze het dorp en de omgeving vinden.
Inmiddels zijn er ook al 20 kippen en een haan. Er is veel vraag naar de
‘’omtoffelaaien’’. Deze hobby van Hugo dreigt wat uit de hand te lopen…..
U merkt het al, we hebben het erg naar de zin op de Wjuk. Mocht u onze
kapsalon willen bezoeken of een doosje eieren willen proberen? U bent
altijd welkom! Ook voor een praatje uiteraard!
Met een hartelijke groet en graag tot ziens!
Hugo en Simone Huttinga en kinderen

Naam
Basisschool ‘It Harspit’
BenThuis Ternaard
Biljartvereniging
chill@tuna
Country line-dance
Dorpsbelangen
Dorpsbibliotheek
Dorpshuis Tunawerth
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’
Ondernemersver.Ternaard
Peuterspeelzaal ‘It
Boartersplak’
Protestantse Gemeente
SWOD
Tennisvereniging
Uitvaartver De Laatste Eer
Uitvaartverzorging

Contactpersoon
Marianne Sollie
Willem van der Bent
Harm Brander
activiteitenteam
Fenna v.d. Meulen
Vacant
Anneke de Vries
Bestuur dorpshuis
Germina Akkerman
C.F. van der Lugt
Baukje Boltjes
Iris Talsma
Pytsje de Graaf
Meldpunt
Oane Talsma
Gaston Waterval
Goasse Venema
Lucas van der Meulen
Sybe Visser
Alicia van Haaften
Nynke Schoorstra
Froukje de Beer
Francien Bekius
Robert Smit
Baukje BoltjesSeepma
Bode Jouke Hoekstra

Ver voor Volksvermaken
Hendrikus Hoekstra
Voetbalver VV Ternaard
Marco Tilma
Volleybalvereniging SVT
Gaston Waterval
Meldingen calamiteiten die niet kunnen wachten
tot de volgende werkdag

Telefoonnummer
571472
06 14564827
571489
06 19 62 73 58
571733
571290
571751
06 50 56 42 01
571331

e-mailadres
harspit@arlanta.nl
benthuisternaard@gmail.com
chilltunaa@gmail.com
u.vandermeulen@chello.nl
voorzitter@ternaard.nu
annekedevries07@hotmail.com
tunawerth@gmail.com
tunawerth@gmail.com

571929
14 0519
346460
571237
06-27210437
571505

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

571124
571202

it-moat-kinne@hotmail.com
aliciavanhaaften@live.nl
voorschoolternaard@hotmail.com

571019
292223
06-16801553
571331

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

0511 482444 /
06 15 40 74 30

info@joukehoekstra.nl

06-51560299
571237
06 – 51 51 07 75

C. Lambertusstrjitte 20
info@vvternaard.nl
gastonwaterval@gmail.com
www.noardeastfryslan.nl/melding
-maken of 0519-29 88 88

