WADDENTOUR, niet alleen interessant voor toeristen, maar zeker ook
voor inwoners van ons eigen dorp. Wat weet jij van de geschiedenis van
het eigen dorp?
Hoe en wanneer is Ternaard ontstaan? En waarom juist hier? Op de
basisschool krijgen de leerlingen ‘heemkunde’, waarin ze op de hoogte
worden gebracht van een stukje aardrijkskunde/geschiedenis van de eigen
omgeving en het eigen dorp. Dat hebben wij op de vroegere lagere school
gemist.
Het zal bijna niemand ontgaan zijn dat er op verschillende plaatsen in het
dorp bordjes zijn geplaatst met daarop een fotootje en een paar regels tekst.
De foto geeft een van de oudste foto’s weer van het pand of de straat waar
dat bordje staat en er wordt iets verteld over hoe het vroeger was en nu is.
Om een paar voorbeelden te noemen: het oude Gemeentehuis, de vroegere
Doopsgezinde Kerk, de Wjuk, enz.
Nieuwsgierig geworden? Kijk dan even bij het grote bord op ‘Hiddehoekje’,
schuin tegenover de Spar. De routes door en om Ternaard staan erop
afgebeeld, tot op de meter nauwkeurig weergegeven. Je weet dan precies
hoever je moet lopen of fietsen. In een plastic bakje staan twee verschillende
folders. Op de ene staat een overzicht van alle dorpen die meedoen aan de
Waddentour en op de andere specifiek iets over Ternaard. De eerste folder
vind je in alle dorpen die meedoen en vervolgens heeft elk dorp een eigen
folder. Door de QR-code te scannen, krijg je nog meer informatie over alle
projecten in Ternaard.
Het is een route die je al lopend of fietsend kunt afleggen en je leert wat meer
over de geschiedenis van je eigen dorp. Best wel interessant om dit een
keertje te doen, ook met familieleden die hier hun ‘roots’ hebben liggen. Die
nog weten van ‘Hiddehoekje’, ‘Wierda’s Laantsje’ of de werkplaats van
‘Kees Pruts’.
Iedereen heeft wel eens een moment waarop hij/zij denkt: ‘Wat zal ik nu eens
gaan doen?’ Trek dus je kuierlatten aan of stap op de fiets en ga naar
‘Hiddehoekje’ om te beginnen aan de WADDENTOUR in en of rond
Ternaard.
Op de achtergrondfoto het huis van de fam. Hoekstra, het vroegere postkantoor waarin twee gezinnen
woonden.
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