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Van de redactie 
 

Hallo Ternaarders, 

 

Uw redacteur zit weer gebogen over zijn toetsenbord om voor u weer een interessante dorpskrant 

samen te stellen. Fijn dat u allemaal weer de moeite hebt genomen om kopij samen te stellen en te 

mailen. 

De eerstvolgende dorps krant verschijnt in april en niet in mei, zoals u gewend bent. De reden: Wij 

zijn tegen die tijd op reis! 

Ik wens u veel leesplezier met deze dorpskrant!   

 

Verschijningsdata Thunawurd 2015: 

 

- Eind februari 

- Eind april 

- Eind augustus 

- Eind november!

Met vriendelijke groeten, 

Ed van der Velde  

*

Van de voorzitter 
 

In mijn voorwoord in de vorige Thunawurd schreef ik over de toekomst van Spiker. 

Ik eindigde met: Hard aan het werk, alles met het doel ouderenzorg in Ternaard te behouden. 

Nou, dat klopte. Bijna wekelijks is de werkgroep bij elkaar gekomen en heeft verschillende 

gesprekken gevoerd met allerlei instanties. Verslagen hiervan heeft u steeds in de kranten en 

op de website www.ternaard.nu kunnen lezen. 

Vorige week is in de gemeenteraad deze motie aangenomen: 

 

Dat wy stean moatte foar behâld âlderensoarch yn alle kearndoarpen en stêd yn Dongeradiel 

Underskreaune(n), lid fan de Ried fan de gemeente Dongeradeel,  

dogge hjirby fanút har morele ferantwurdlikheid, mei út namme fan de befolking fan Noard East 

Fryslân, de oprop ta it yn stân hâlden fan âldereinfoarsjennings yn de kearndoarpen en stêd. 

De rie :  

- is  fan betinken dat it foar de leefberens yn ús gemeente  tige wichtich is en dat der yn de 

kearndoarpen, yn de stêd en as it kin ek yn de oare doarpen âldereinfoarsjennings binne en bliuwe. 

- is fan betinken dat de hjoeddeistige lokaasjes fan Pasana in wichtich plak ynnimme yn de 

kearndoarpen en de fersoarging fan de âlderein. 

 

- is fan betinken dat âldereinsoarch wichtich is foar stêd en doarp en dêryn gjin fierdere 

ferskraling plak fine mei, ek mei om krimp yn de doarpen foar te kommen. 

 



Fersiket: 

-  it kolleezje om by de rjochtsopfolger(s), de fangnet stichting fan de Pasana soarchgroep en 

de kuratoaren der op oan te trunen dat: 

- de hjoeddeistige foarsjennings fan de soarchgroep yn de kearndoarpen yn stân hâlden wurde 

moatte. 

- dat de kommende eigner(s) fan (dielen fan) de soarchgroep hjir rekken mei hâld(e)(t), sadat 

âldereinsoarch yn de kearndoarpen bliuwe kin. 

- dat der by oanpassingen fan de ynstelling(en) rekkenskip hâlden wurde moat mei 

boppesteande saken; 

 

 

Wij zijn erg blij met deze uitspraak en deze steun. 

Maar het blijft een spannende tijd voor onze Spiker! 

 

 

Ellen Tabak  

 

 

Van het secretariaat 
!

Oud en Nieuw 2014-2015 

De jaarwisseling ligt intussen alweer een aantal weken achter ons. Na het overleg tussen gemeente, 

jeugd en dorpsbelang, is het carbidschieten op het terrein nabij AWT Rijwielen, goed verlopen. De 

jeugd heeft een mooie oudejaarsdag gehad, met een 2-tal vuurtonnen, aangeleverd door de gemeente. 

Verder heeft de oudejaarsploeg weer veel inzet getoond, door weer een feest te organiseren in de tent 

nabij de voetbalkantine, velen hebben hier weer gebruik van gemaakt om elkaar een goed Nieuwjaar te 

wensen. Wederom een mooi initiatief van een groep jongeren. 

 

Kerstbomen inzameling 

Op woensdag 7 januari jl. konden de kerstbomen worden ingeleverd op het parkeerterrein 

nabij AWT rijwielen. Er zijn een 60 tal bomen ingeleverd, degene die de kerstbomen 

inleverden kregen een waardebon van Top 1 Toys en 1 lootje, beschikbaar gesteld door de 

gemeente.

Wij konden in Ternaard twee prijswinnaars begroeten, namelijk Arwout en Edith Werkhoven, 

zij wonnen de 2
e
 en 3

e
 prijs, respectievelijk € 50,00 en € 25,00. 

Beiden nog van harte gefeliciteerd!! 
 

Spiker 

De situatie rond ons verzorgingshuis Spiker is nog onduidelijk, ondanks goede gesprekken 

met Idesta en met twee bijeenkomsten op 20 januari jl. met bewoners, familie, personeel, 

vrijwilligers en andere belangstellenden, kan de werkgroep nog geen duidelijkheid scheppen 

voor de nabije toekomst. 

De curatoren zijn momenteel in gesprek met een aantal zorgorganisaties, waar helaas Idesta 

niet bij betrokken is.  



Wat wij wel constateren, dat er brede steun is voor het open houden van Spiker. We blijven 

ons dan ook als dorpsbelang met OVT en Protestantse Gemeente van Ternaard inzetten voor 

behoud van ouderenzorg in Ternaard. Het ondertekenen van tientallen intentieverklaringen 

zegt genoeg over de betrokkenheid hierbij. De gesprekken van de Werkgroep met diverse 

organisaties, politiek en personen gaat door en we blijven bezig met het realiseren van Plan A, 

d.w.z. het open houden van Spiker met een verbouwing en plan B, het realiseren van 

nieuwbouw. 

Veel hangt af van de komende periode met welke zorggroep de curatoren verder gaan. 

Tot zover een kort overzicht over de afgelopen periode. 

 

Op dinsdag 17 februari jl. heeft de werkgroep een gesprek gehad met bestuursleden van de 

vangnetstichting, het volgende verslag is hierover op Ternaard.nu verschenen en wij willen u 

dit niet onthouden. 

 

“Personeel blijft allemaal aan het werk en geen opnamestop voor Spiker. 

‘De sluiting van verzorgingshuis Spiker is op dit moment geen optie, en ook is er geen sprake 

van een opnamestop!’. Dat zei Haijo Homan van de Raad van Bestuur Vangnetstichting  

Pasana Ouderenzorg dinsdagmiddag tegen leden van de Werkgroep Ouderenzorg Ternaard.  

Samen met  directeur Ouderenzorg Paul Rensema en locatiemanager Sjoukje Rottiné  had dhr. 

Homan de Werkgroep uitgenodigd voor een bespreking van de actuele situatie rondom 

Spiker. 

Wel zal er grondig moeten worden geïnvesteerd om een toekomstbestendige ouderenzorg in 

Ternaard mogelijk te maken. De visie van de werkgroep zal daarom ook worden voorgelegd 

aan de overnemende partij. De verwachting is dat in mei de ouderenzorg kan worden 

overgedragen aan een nieuwe partij. Met instemming van de curatoren kan alle personeel in 

ieder geval tot de overname aan het werk blijven. Wel zullen er een aantal organisatorische 

wijzigingen worden doorgevoerd. In combinatie met die wijzigingen en in sommige gevallen 

herplaatsen van functies en enige andere maatregelen kan de werkgelegenheid de komende 

maanden in stand worden gehouden. 

Per 1 januari 2015 is de wetgeving ten aanzien van de zorg veranderd. Gevolg hiervan is dat 

men een zwaardere indicatie moet hebben, om voor het verzorgingshuis in aanmerking te 

komen. Doel van de wetgeving is om ouderen middels extramurale zorg langer thuis te laten 

wonen. Maar voor mensen met de juiste zorgindicatie is er nog steeds een kamer beschikbaar 

in Spiker. Er is dus geen sprake van een opnamestop! 

Dhr. Homan was zeer te spreken over de inzet van de werkgroep en hun visie op de 

toekomstige ouderenzorg in eigen dorp. Ook ziet Homan het nut in van een 

ouderenvoorziening in Ternaard. Dit acht hij van belang voor de leefbaarheid op het 

platteland en in de kleine kernen. Het kost vaak moeite om de mensen in Den Haag daarvan te 

overtuigen. Daarom adviseerde hij om het overleg met de gemeente te versterken, om 

zodoende meer mogelijkheden en ondersteuning te creëren. 

 

De werkgroep is van mening dat er nu weer een stap in de goede richting is gezet. De 

doelstelling om de ouderenzorg in Ternaard te behouden wordt breed gedragen. Afgesproken 

is om de contacten te verstevigen en waar nodig in overleg te treden.” 

U ziet een duidelijk positieve houding t.o.v. Spiker als zorgcentrum voor Ternaard en 

omgeving. 

Wij blijven de gang van zaken volgen en zullen de vinger aan de pols houden over het wel en 

wee van Spiker. 

 

 



Ternaard.nu 

Er worden al veel activiteiten vermeld in de agenda op Ternaard.nu. Natuurlijk kan er altijd 

meer bij! 

Dus hebt u iets voor de agenda, mail het door naar webmaster@ternaard.nu 

 

Jaarvergadering Dorpsbelang 27 maart a.s. te Tunawerth. 

Houdt u deze datum alvast vrij voor de jaarvergadering van Dorpsbelang. Aanvang 19.30 uur. 

De agenda wordt z.s.m. vermeld op Ternaard.nu. 

Na de vergadering is het de beurt aan de Holwerter toneelvereniging Pro Rege, om de avond 

aangenaam te besluiten met het komische toneelstuk “Och heden Heit”. 

U bent allen van harte welkom! 

 
Hebt u vragen of opmerkingen, via leden@ternaard.nu kunt u ons bereiken. 

!

 

 

 

NL DOET 
 

 

 

Op vrijdag 20 maart en zaterdag 21 maart a.s. wordt weer de nationale vrijwilligers dag 

georganiseerd. 

2 jaar geleden heeft de Dorpsbibliotheek hier ook aan meegedaan. 

Er is schoongemaakt en geverfd door vrijwilligers. 

Nu wordt het weer tijd om de boekenplanken weer op te frissen en alle boeken onder handen 

te nemen. 

 

 
 

Op zaterdag 21 maart kunt u ons helpen om dit weer voor elkaar te krijgen. 

De bibliotheek is geopend van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. 

 

Voor koffie wordt gezorgd!!! 
!



 
Van het dorpshuis……                                          
!
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Vrijdag 27 februari 2015     Playbackshow 

 

Zaterdag 28 maart 2015      Muziekfeest 

 

Zaterdag 11 april 2015      Oud ijzer inzamelen 

 

Maandag 27 april 2015 Koningsdag

 

Vrijdag 8 mei 2015      Bingo vanaf de basisschool 

 

Zaterdag 3 oktober 2015     Oud ijzer inzamelen 

**

 
 

 

 

 

 

 

 
*

*

Programma Het Groene Hart van Ternaard: 

 
Vrijdag 6 maart: weer een oergezellige disco voor alle leerlingen van de   basisschool.                                 

Groep 1 t/m 4 van 19:00 tot 20:00 uur                                                                                                                         

Groep 5 t/m 8 van 20:30 tot 21:30 uur                                                                                                           

 

Woensdag 25 maart: Paasworkshop 

Basisschooljeugd van 13:30 tot 15:30 uur                                                                                      

Ouderen vanaf 19:30.                                                                                                                                                   

Voor meer informatie: zie  Thunawurd en op Ternaard.nu                                                                                       

 

Vrijdag 10 april: maatklaverjassen

  



Dames S.V.T. in het nieuw 

  

Vorig seizoen hebben wij geschiedenis geschreven door voor het eerst in de historie van S.V.T. te 

promoveren naar de 1e klasse. In de 2e klasse behaalden we een prachtig kampioenschap wat groots 

werd gevierd. Helaas door studie, zwangerschap, werk e.d. kon S.V.T . nog maar verder met 1 dames 

team. De 3 overgebleven dames van het 2e team zijn bij het 1e team gevoegd. Door deze grote 

veranderingen is er besloten de gehele zomer keihard door te trainen. Om zo het vertrouwen in elkaar 

te krijgen en het nieuwe systeem er goed in te krijgen. 

  

Coach Sieger Boonstra en trainer Jan Keekstra beschikken op het moment over 11 speelsters. De 

eerste competitiewedstrijd was v.v. D.S.O. uit Opende onze tegenstandsters. Wij begonnen allemaal 

ietwat gespannen aan deze wedstrijd, helaas werd deze wedstrijd dan ook met 4-0 verloren. Er werd 

echter goed weerstand geboden wat vertrouwen gaf voor de rest van het seizoen. Inmiddels zit de helft 

van de competitie erop, het punten aantal staat op 11, wat resulteert in een 12e en, helaas, laatste plek. 

Toch gaan we vol goede moed door. Dat er meer in zit blijkt wel uit het feit dat we in de eerste 

thuiswedstrijd van 2015 tegen de koploper Kwiek-de Roeken een dikverdiend punt pakten. Hopelijk 

word het punten aantal nog wat opgehoogd en kunnen we volgend jaar weer uitkomen in de 1e klas.  

 

Aan de kleding kan het niet liggen. We hebben dit seizoen prachtige nieuwe shirts gekregen. Na jaren 

lang gesponsord te zijn door Keukenbedrijf Wouter van der Heide( die we hiervoor hartelijk willen 

bedanken), zijn er twee nieuwe sponsors gevonden. Dit zijn Pranger-Rosier installaties B.V en Eric’s 

Café Dokkum(waar een kampioensfeestje wel niet goed voor is). Ook zijn we nog steeds erg blij met 

onze broekjes en vesten die gesponsord zijn door Spar Herder Ternaard en Timmer- en 

onderhoudsbedrijf J. Botma.  

 

Voor de toekomst zit het voor S.V.T. wel goed. Het talentvolle C-team doet op donderdag avond mee 

aan de NEVOBO competitie en laten hier goed volleybal zien. Dit is terug te zien in de stand, ze staan 

op het moment op de 1e plaats en gaan natuurlijk voor het kampioenschap.  

Lijkt het je ook leuk om te gaan volleyballen? Neem contact op met het bestuur van S.V.T. Of vind je 

het leuk om een keer een spannende en leuke wedstrijd te zien. Kijk op nevobo.nl wanneer en waar 

S.V.T. moet spelen.  

 

Van links naar rechts op de foto:  

Voor: Elske Anke Zijlstra, Froukje 

Sipma, Tjitske Kranenburg  

Midden: Gryte Hoekstra, Joke 

Keegstra, Reina Douma, Hanneke 

Postma  

Achter: Theo Kingma (Eric’s Cafe) 

Metsje Sipma, Wietske van der 

Weg, Jantine Verbeek, Sieger 

Boonstra (coach), Jan Keekstra 

(trainer)  

Aaltje Talsma en Geziene Keegstra 

ontbreken op de foto. 

 



 
 

 

 

Nieuws van de Stichting Windmolens Ternaard en Encoter 
 

Zoals bekend heeft de St Windmolens Ternaard vorig jaar een afsplitsing  gekregen (Encoter, Energie 

COöperatie TERnaard). Omdat de opzet, structuur en organisatie  van Encoter geheel anders is dan 

die van de Stichting Windmolens Ternaard is de  coöperatie een apart staande entiteit geworden. 

  

Door plaatsing van zonnepanelen op  zoveel mogelijk huisdaken in Ternaard willen we via Encoter de 

duurzaamheid van energievoorziening in Ternaard  bevorderen. 

 

Door bijdragen van de Stichting Windmolens Ternaard en een flinke subsidie van het Waddenfonds, 

alsmede gemeente Dongeradeel en Rabobank NOF  kan er een redelijke goede start  gemaakt worden. 

 

In de komende maanden  worden op 14 huizen in Ternaard door Harm Brander  zonnepanelen 

geplaatst. De opbrengsten zullen ong.  80 % van het jaarlijkse elektriciteit verbruik van de 

desbetreffende  huizen kunnen vervangen. 

Encoter draagt alle kosten , tot en met 12 panelen is geen eigen bijdrage nodig. De  panelen worden 

verhuurd, waarbij gezorgd wordt, dat de jaarlijkse huur altijd lager zal zijn dan de jaarlijkse 

besparingen op de elektriciteit rekening.   

Als de investering van Encoter per huis door de jaarlijks ontvangen huren is afgelost, gaat de huur naar 

€ 0 en zijn de besparingen van de  elektriciteit rekening geheel voor de huurder. De panelen blijven in 

bezit en onder  verantwoordelijkheid van Encoter. 

 

De mogelijkheid om deel te nemen aan de coöperatie geldt ook voor de huurhuizen van de 

woningbouwcorporatie. Geen investering; tijdens de huurperiode een klein financieel voordeel op het 

huren van de panelen; na afbetaling van de panelen een relatief groot financieel voordeel (per huis 

tussen de € 400 en € 600). 

Omdat de panelen in bezit blijven van Encoter, is verandering van huurder van het huis geen 

probleem, de panelen blijven op het dak liggen en de opbrengsten gaan over op de nieuwe  bewoner. 

 

De onderliggende filosofie van deze opzet is de voordelen van zonne-energie voor iedereen  mogelijk 

te maken.  Huurders van huizen, die  zelf  niet snel panelen op hun dak zullen leggen, kunnen nu wel  

meedoen en ervan profiteren.  

Daarnaast  worden de mogelijkheden van Encoter om panelen te plaatsen veel uitgebreider.  

De constructie van dit plan  is nieuw en nog nergens eerder toegepast. Dit was ook een van de 

redenen, dat het Waddenfonds  een subsidie toekende.  

Hiernaast is de financiële ondersteuning en borgstelling van de Stichting Windmolens Ternaard van 

groot belang voor het welslagen van dit plan. 

 

Op tientallen plaatsen in Nederland  en in Friesland  zijn er lokale energie coöperaties  opgericht . 

Deze baseren zich op een algemeen gevoel dat je zelf heel goed  voor een groot deel van  je 

energievoorziening kunt zorgen en  los kunt komen van  grote (anonieme, imponerende) 

energiebedrijven, waarop je persoonlijk geen enkele invloed hebt. Terwijl veelvuldig  bericht wordt 

over klimaatveranderingen, milieuverstoringen en temperatuurstijgingen, is er niet het idee, dat deze 

zaken voor de fossiele energiemaatschappijen van groot belang zijn. Hun prioriteiten liggen eerder bij 

de  financieel economischer aspecten van hun bedrijf en zij zijn te groot en te log om snel op nieuwe 

ontwikkelingen, als b.v. zonnepanelen voor opwekking  van stroom,  in te kunnen spelen. 

 

Nadere info mogelijk per mail:  ENCOTER01@gmail.com 



Jaarverslag over het jaar 2014 van de Stichting Dorpsmolens Ternaard. 
 

 

Als bestuur van de Stichting Dorpsmolens Ternaard maken we graag gebruik van de mogelijkheid om 

iets te vertellen over de gang van zaken in 2014.  In totaal is er door onze vijf  molens ruim 765.000 

kWh aan energie geproduceerd. Dit is de elektrische energie voor ongeveer 350 huishoudens. In 2013 

was de productie 742.000 kWh. Onze molen die staat bij “de Fugelpits” was het afgelopen jaar de best 

producerende molen.  Het jaar 2014 is zonder veel grote storingen verlopen, maar de molens worden 

natuurlijk wel ouder. Dit betekent ook dat de kosten voor de onderhoudscontracten duurder worden. 

Zoals vorig jaar al geschreven zijn al onze molens uit de MEP subsidie gelopen. 

Dit betekent dat de maximaal toegezegde  subsidie is ontvangen. Om de bouw/renovatie van 

windmolens mogelijk te maken is er ongeveer 10 jaar geleden MEP (Milieukwaliteit Elektriciteits 

Productie)  subsidie verstrekt. Voor alle molens was het subsidieplafond in 2013 bereikt. Het gevolg 

hiervan is dat opbrengsten van de Stichting Dorpsmolens Ternaard  dalen terwijl de kosten hoger 

worden. 

Daarnaast is het  zo dat de stroomprijs nog steeds, vanwege de aanhoudende economische crisis en 

overcapaciteit elders, erg laag is. Helaas zijn we er tot nu toe nog niet in geslaagd om, door 

opschaling/nieuwbouw, de inkomstenstroom veilig te stellen. Gelukkig zijn inmiddels wel alle 

financieringen afgelost zodat er geen rente meer behoeft te worden betaald. 

Desondanks heeft  het bovenstaande  voor ons als dorp Ternaard grote gevolgen. Gezien het 

bovenstaande is het op dit moment niet meer mogelijk om uitkeringen te doen, terwijl dit natuurlijk 

wel de doelstelling van onze Stichting is.  De aanwezige reserves zijn bestemd voor nieuwbouw of 

opschaling en kunnen niet worden uitgekeerd.  Samen met onze molenaars, onderhoudsbedrijf 

Hoekstra Suwald , Nuon en Greenchoice  proberen we om zo goedkoop mogelijk te blijven draaien. 

De energie van de molen aan de Nesserweg 26 (v.d.Kooi) wordt inmiddels geleverd aan Greenchoice. 

Als inwoners van Ternaard kunnen we rechtstreeks stroom van deze molen betrekken. Zie hiervoor: 

www.waddenstroom.nl/ternaard 

 

Het bestuur heeft zich in 2014  ook weer intensief beziggehouden met het realiseren van Windpark 

Dongeradeel c.q. aansluiten bij een groter windpark.  Ondanks grote investeringen en heel veel werk 

dreigt dit door politiek gekonkel  te gaan mislukken.  De provincie lijkt te kiezen voor grootschalige 

plaatsing in het IJsselmeer. Hoewel Provinciale Staten gedupeerde Konst opdracht heeft gegeven om 

uit te zoeken wat voor mogelijkheden er zijn voor Dorpsmolens hebben wij hier geen hoge 

verwachtingen van.   U heeft vast wel iets over deze discussie gelezen. Als bestuur betreuren we deze 

situatie natuurlijk in hoge mate. Momenteel beraden we ons over de ontstane situatie en proberen we 

in overleg met verschillende partijen alternatieven te vinden. Het is toch te gek voor woorden dat 

politieke onwil er voor zorgt dat we als dorp geen mogelijkheden krijgen om in ons zelf te investeren ! 

Zodra er meer duidelijk is hoort u van ons. 

 

Namens het bestuur, 

 

C.F. van der Lugt, voorzitter 

J. van den Berg, secretaris/penningmeester 

 

 

 

 

 



De Dorpsbibliotheek. 
 

       
De jongen op het houten kistje  –  Leon  Leyson 

 

“Leon Leyson was een heel bijzondere man en een geweldige leraar. Ik zal hem altijd dankbaar blijven 

voor zijn getuigenis”. Dit zijn de woorden van Steven Spielberg over de hoofdpersoon in dit boekje, 

een verhaal over een joodse jongen in Polen, hoe hij als kleine jongen overleefde de verschrikkingen 

van de 2
e
 WO, met dank aan Oscar Schindler. 

Een fascinerend boek, een aanrader voor zowel jongeren en ouderen! 

 

 

De Olijke Tweeling, is verliefd – Marion van Coolwijk 

 

De tweeling Ellis en Thelma Bongers gaan met hun ouders, de kleine tweelingbroertjes Lexje en 

Leootje en de hond Spikkel op vakantie naar zee. Het vakantiepark waar ze een huisje hebben gehuurd 

is reuze gezellig. De eerste avond al ontmoet Ellis de knappe Arnt. Hij woont op het vakantiepark en 

helpt zijn ouders in de strandtent op het strand. Ellis is behoorlijk onder de indruk van Arnt. Ze droomt 

die nacht zelfs van hem. Thelma heeft al snel in de gaten dat er iets aan de hand is met haar zus, maar 

wat? Als de jongen uit de strandtent de volgende dag wel erg aardig doet tegen Thelma, en Ellis niet 

meer ziet staan, snapt Ellis er niets meer van. Ze besluit haar geheim op te biechten aan Thelma, en 

samen bedenken ze een plan om achter de waarheid te komen. En die waarheid is wel heel romantisch. 

 

 

Radeloos – Carry Slee (de filmeditie) 

 

Als er plotseling iets verschrikkelijks gebeurt met zijn vader, staat Paco’s leven op zijn kop. Vooral 

omdat hij denkt dat het zijn schuld is. Paco klust niet meer aan zijn bestelbusje, wil niet meer werken 

als dj en zelfs de website die hij samen met zijn vrienden maakt, kan hem niets meer schelen. Als zijn 

vriendin Floor het uitmaakt, kan hij zijn ellende alleen nog maar vergeten door bier te drinken. Hij 

raakt net zo in de problemen als zijn klasgenote Yara. Zij probeert steeds dunner te worden om haar 

onzekerheid te verbergen. Daar gaat ze uiteindelijk zó ver in dat ze geen uitweg meer ziet…. 

Kunnen Paco en Yara elkaar helpen? 

 

 

Zomaar weer een greep uit een aantal jeugdboeken in de Dorpsbibliotheek. 

 

 

 

 De Dorpsbibliotheek:  Elke donderdagavond 18.45-19.45 uur 

        Elke vrijdagmiddag   15.45-16.45 uur  

 



Voor de kinderen t/m groep 8 van de basisschool, is er een kleurplaat. 

Kleur deze plaat zo mooi mogelijk in en lever deze in de Dorpsbibliotheek. 

Hier staat een grabbelton waar je na inlevering van de kleurplaat, grabbelen mag in de 

grabbelton. 

Doen!!!! Inleveren vanaf 26 februari a.s. 

 

 
Naam: ________________________Leeftijd: ___________________________________ 



Een ballonnetje dat danst in de lucht……. (Toon Hermans)  

      

Nieuwjaarsdisco in Het Groene Hart van Ternaard 
Het is vrijdag, 16 januari 2015. Voor de eerste keer wordt er in dit nieuwe jaar een kinderdisco 

georganiseerd door de Kids’ Club in de kantine van Het Groene Hart. Om 19:00u voor de groepen 1 t/m 4 

en voor de groepen 5 t/m 8 om 20:30u. De belangstelling is geweldig: beide keren bijna 50 kinderen en 

dan niet te vergeten al die moeders en vaders die hun zoon of dochter willen zien dansen. Nou valt het 

echte dansen wel eens een beetje tegen, maar er wordt wel gehost en gesprongen, vooral bij de kleinsten. 

Voor de groteren is het meer achterna zitten of gezeten worden. Dat mag ook de pret niet drukken. De 

vaste DJ, ‘PC’, is weer van de partij en laat zijn muziek, vaak verzoekplaatjes, door de kantine schallen. 

 

Ook de ‘Limbostok’ wordt bij de jongste 

groep weer tevoorschijn gehaald en 

proberen de deelnemers zo lang mogelijk 

er onderdoor te kruipen, op allerlei 

manieren. Er zijn, vooral wat ouderen in 

deze groep, die al weten hoe het hoort: 

achterover hangen en proberen niet te 

vallen.  

De polonaise vormt ook een vast 

onderdeel voor deze groep. En dat gaat 

geweldig goed. Alsof ze het jaren 

hebben gedaan! 

 

Bij de oudste groep staat er iets 

geheel nieuws op het programma: 

geen stoelendans, maar een ballonnendans. Het werkt op dezelfde 

manier: als de muziek stopt en je 

hebt geen ballon in handen, dan 

moet je gaan zitten. Een paar 

kinderen denken slim te zijn door 

stiekem de ballon vast te houden, maar de jury 

is onverbiddelijk: een keer waarschuwen en de 

volgende keer aan de kant! Zo blijft er 

uiteindelijk één danser over, die de laatste 

ballon weet te bemachtigen. 

 

Voor iedereen is er weer een beker fris en een 

versnapering. Voor de winnaars van het 

Limbodansen en de Ballonnendans is er een 

klein prijsje. En iedereen krijgt een 

kleinigheidje mee naar huis. 

De leiding van Kids’Club kan terugzien op een prachtige, geslaagde avond in 

  

Het Groene Hart van Ternaard.  

       Alle medewerkers: hartelijk dank! 
 

 

 

 



Nijs fan peuterspeelzaal It Boartersplak 

Dit is het tweede schooljaar dat de psz. It Boartersplak met  3 

groepen draait. De peuters blijven nu tot ze naar de 

basisschool gaan op één groep. De indeling is als volgt: 
3
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Ondanks dat we met 3 groepen draaien is er nog steeds een wachtlijst. Als u uw peuter 

opgeeft kan het nog wel een half jaar duren voordat hij/zij geplaatst kan worden. 

U kunt uw peuter opgeven door het invullen van een inschrijfformulier. U bent vrij om op een 

ochtend/middag even langs de peuterspeelzaal te gaan en een inschrijf formulier op te halen 

of u kunt deze downloaden op spd-dongeradeel.nl 

 

Meartalige pjutteseal 
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Pjutteboartersplak It Boartersplak  

Herweijstrjitte 49  

9145 SK Ternaard    Til. Nr.: 06-23964801   



Parseberjocht 
 

Pjutteboartersplak ‘It Boartersplak’ yn Ternaard is sertifisearre as pjutteboartersplak foar 

meartalige ûntwikkeling 

 

Op woansdei 3 desimber wie it dûbelt feest op pjutteboartersplak It Boartersplak yn Ternaard. 

It pjutteplak fan Stichting Peuterspeelzalen Dongeradiel wurket sûnt febrewaris 2012 mei in 

belied dat rjochte is op de twatalige ûntwikkeling fan jonge bern. Sy hawwe it trajekt no 

ôfrûne en it sertifikaat ‘pjutteboartersplak foar meartalige ûntwikkeling’ behelle. Op 3 

desimber wie it Sinteklaasfeest op It Boartersplak. Ferrassingspyt hat it sertifikaat út in Fryske 

Pitesek helle en oan liedsters Grietsje, Nynke en Annette oerlange. Alle bern hawwe in Frysk 

Pitesekje mei in Tomke-kado en in Sinteklaaskado fan Ferrassingspyt krigen. 

 

Provinsjale ûnderwiisbelied 

De Provinsje stimulearret sûnt 2003 de ynfiering fan Frysktalich en meartalich belied yn de 

berne-opfang en it pjuttewurk. It Sintrum Frysktalige Berne-opfang is oprjochte om plakken 

dêrby te helpen. It tal plakken dat it taalbelied ynfierd hat, stiet boppe de 175 en is noch altyd 

groeiende. 

 

Pjutteboartersplak ‘It Boatersplak' is ûnderdiel fan Stichting Peuterspeelzalen Dongeradeel 

(SPD). SPD is in organisaasje dy’t pjutte-opfang yn de gemeente Dongeradiel oanbiedt. 

Likegoed SPD as de gemeente stimulearje twatalich wurkjen. Dongeradiel hat in beliedsnota 

‘Meertaligheid in de doorgaande lijn’ skreaun en fan de 11 boartersplakken fan SPD wurkje 

der 6 mei in twatalich belied. ‘It Boartersplak’ yn Ternaard is it tredde pjutteplak fan SPD dat 

sertifisearre is. It twatalich wurkjen sjocht der as folget út: yn Ternaard prate alle trije 

liedsters konsekwint Frysk. By it foarlêzen en it sjongen is der omtinken foar it Frysk en it 

Nederlânsk. Op It Boartersplak wurdt ek wurke mei hânpoppen. Raai de Kraai praat 

konsekwint Frysk en Tomke praat Nederlânsk. 

Nei oanlieding fan de fisitaasje skriuwt de fisitaasjekommisje it folgjende: De romte is moai 

ynrjochte en strielet ek de kar foar meartaligens út. It keazen taalbelied krijt goed hannen en 

fuotten. De bern ha it tige nei ’t sin en it taaloanbod is yn frije mominten en yn bewust keazen 

aktiviteiten sa ryk mooglik. Troch werhellings en in grutte fairaasje oan wurkfoarmen by it 

tema te kiezen, kinne alle bern op harren eigen nivo meidwaan. De liedster soarget foar in 

klimaat dêr’t alle bern har feilich en wurdearre yn fiele kinne. 

 

Sûnt 2000 bestiet de mooglikheid foar pjutteboartersplakken en bernedeiferbliuwen om 

sertifisearre te wurden op it mêd fan taalbelied. Yn opdracht fan de Provinsje wurdt dat 

sertifikaat takend troch de St. Frysktalige Berne-opfang. In fisitaasjekommisje komt del op de 

ynstellingen om harren wize fan wurkjen te beoardielen.  

It taalbelied hat as doel de meartalige ûntwikkeling fan bern te stimulearjen en de foardielen 

fan in meartalich grutwurden te benutten. Dêrby wurdt in soad omtinken oan it Frysk jûn en 

wurdt dy taal konsekwint en ryk brûkt. Frysktalige bern krije sa in bredere basis yn de 

memmetaal, wat de ûntwikkeling fan it Nederlânsk ek te’n goede komt, en Nederlânsktalige 

of oarstalige bern komme boartsjendewei yn oanrekking mei it Frysk. Wêr fan tapassing 

kriget de streektaal in plak yn it taaloanbod. 

    

 

Mirjam van der Hoek: Sintrum Frysktalige Berne-opfang 

Til. Nr.: 0511-465049 

e-mail:mailto:j.zaagmans@sfbo.nl m.vdhoek@sfbo.nl  



Prijsuitreiking middenstandactie Ternaard 
 

Ternaard. Vrijdagavond  12 december werd in dorpshuis Tunawerth de winnaars bekend gemaakt van 

de Sinterklaasactie van Ternaard. De prijswinnaars waren bekend alleen de gewonnen prijs nog niet. 

Er werd deze avond wederom geloot onder de aanwezigen. Onder het genot van koffie en oranjekoek 

werden de briefjes in de hoge 

hoed gedaan en opnieuw 

getrokken, de prijzen 

bestonden uit waardebonnen 

van dorpshuis Tunawerth en 

schoonheidssalon Akkelien, 

rollades van slagerij Smit, doe 

het zelf van Riemersma 

rijwielhandel, giftcards van de 

Hierknipperij, en Nijerwets, 

taarten en levensmiddelen-

pakketten van spar Herder. De 

hoofdprijs van deze actie was 

een minuut gratis winkelen bij 

Spar Herder. De winnaar van 

deze prijs werd de Fam. J van 

der Weg uit Ternaard.   

   

 

 

 

Kersttrefpunt in Spiker Ternaard 
 

Ternaard. Zondagmiddag 14 december organiseerde de protestantse gemeente Ternaard het 

Kersttrefpunt in verzorgingshuis Spiker. Ieder jaar weer is het kersttrefpunt een gezellig en bijzonder 

samenzijn voor jong en oud. Deze keer werd aan de hand van een kerstquiz ieders kennis over "Het 

beste verhaal ooit'' getest. Het bleek dat het aloude kerstevangelie toch nog vol verrassingen zit. Reden 

genoeg om het daarom ieder jaar opnieuw te vieren en stil te staan bij het wonder van kerst. Een 

blaasensemble van Euphonia 

Ternaard verzorgde de muziek. 

Er was voor iedereen van alles te 

doen zoals bloemschikken, 

knutselhoek, excursie naar de 

Grutte Tsjerke en biljarten. Voor 

het dorp en voor de bewoners 

van Spiker Ternaard is het 

belangrijk dat jong en oud elkaar 

ontmoeten. Het jaarlijks 

terugkomend kersttrefpunt 

voorziet in deze behoefte. Het 

was deze keer duidelijk 

merkbaar dat, met de dreigende 

sluiting van Spiker, het 

kersttrefpunt als heel bijzonder 

werd ervaren.   

 

 

 



Jaren 60 muziek nooit weggeweest. 
 

Vooraf de sixties was in de jaren 50 (1958-1968) de indo-rock erg actief en succesvol. De 

indo-rock was een muzikale stroming gedragen door Indische en Ambonese bands uit 

Nederland. De verschillen in stijl tussen de indo-bands waren vaak enorm groot van ruige 

rock tot Zuid-Amerikaans getint. 

Ook in Duitsland, Zweden waren de indo-bands zeer populair. Met name in Duitsland speelde 

tussen 1958 en 1962 in bijna iedere dancing een “ Indonesische kapellen” . Heel belangrijk in 

deze periode waren The Tielman Brothers. Ze hadden vooral in Duitsland veel succes en 

traden op de Reeperbahn in Hamburg op in hetzelfde circuit als The Beatles. John Lennon van 

de toen nog onbekende Beatles speelde even verderop in een club. Er wordt beweert dat hij de 

kunst heeft afgekeken van de Tielmans. 

Hij werd wereld beroemd en stierf in 1980 in New York. 

1958 was ook het jaar waarin Cliff Richard met zijn eerste bandje The Drifters naar Londen 

gaat om auditie te doen voor een plaatopname. Terwijl de bus er anderhalf  uur over deed om 

in de stad te komen schreef bassist Samwell het liedje Move it. Een historisch moment want 

het werd hun eerste grote hit. 

Een begrip was de bril van gitarist Hank Marvin van The Drifters. Toen de Amerikaanse 

groep The Drifters zich verzette tegen het gebruik van hun naam in de Verenigde Staten 

veranderden zij die in  The Shadows.  Apache stond in Engeland gedurende zes weken op de 

eerste plaats en werd een wereldhit, behalve in de Verenigde Staten wegens gebrek aan 

promotie.  Kon Tiki, Wonderfull Land, 

Dance On, en Foottapper waren de vier volgende nummer een hits in Engeland. 

Ook de in 1959 veel te vroeg overleden Buddy Holly had een eigen uiterlijk met een donkere 

oud modische (Holly) bril. Hij was een van de vele volgelingen van Elvis Presley en word 

ook wel de “ontbrekende schakel”  tussen Elvis en The Beatles genoemd. De muziek van 

Buddy Holly bevatte heel weinig blues. Elvis en Jerry Lee Lewis hadden dat meer. De 

jongeren ontwikkelden onder invloed van deze popsterren een eigen cultuur en eigen leefstijl. 

Vaak tot afgrijzen van volwassenen. Denk maar aan het uiterlijk (de lange haren) van Rolling 

Stones en de vetkuiven. 

De jaren 60 vormden het decor van grote veranderingen; Vietnam oorlog, de moord op John 

F. Kennedy en Marten Luther King, pop- art van Andy Wartol en Roy Lichtenstein en de 

muzikale revolutie van The Beatles, The Rolling Stones, Bob Dylan , The Kinks enz. 

Ruim vijftig jaar na de “ summer of love” wordt teruggekeken op de jaren zestig als de 

periode waarin populaire cultuur een doorslaggevende ommekeer doormaakte; de vrijheid van 

lang haar en studenten protest, televisie als nieuw communicatiemiddel en popmuziek als 

stam van de jeugdige onafhankelijkheid. 

Sixties mode en muziek hielden nooit op om hip te zijn, maar hoe denkt de huidige generatie 

van jonge , na 1980 geboren popmuzikanten daarover? 

De sixties zijn nooit weg geweest, vind gitarist Jannes van de Noordhorner groep Jack and the 

Spitfires. 

Continu wordt je geconfronteerd met The Beatles, The Birds, Cliff Richard and The Shadows, 

The Rolling Stones, Elvis maar ook met popart en haarmode uit die tijd. In de sixties 

ontstonden er dingen die tijdloos zijn gebleken. Jannes luister graag naar muziek uit die tijd. 

.Ook in de jaren 80 en 90 hoorde je veel sixties invloeden. 

De carrière van Elvis Presley heeft vele stormen doorstaan en vele critici beschaamd. Ik geef 

hem vier maanden, schreef een Amerikaanse muziekrecensent toen de eerste grote hit 

Heartbreak Hotel naar goud liep en Elvis heupwiegend optrad met glitterpak en vetkuif. 

Elvis werd de grootste popster aller tijden, de koning van de rock and roll. Hij was een 

fenomeen en overleed in 1977 op 42 jarige leeftijd.  



De belangstelling voor jaren 60 muziek (wat nooit is weggeweest) neemt weer toe. Dit 

vernemen wij ook steeds meer met onze optredens. De muziek van Jack and the Spitfires 

bestaat uit voornamelijk sixties en klinkt nog steeds heel fris en modern, minder calculerend 

dan muziek uit de jaren tachtig en negentig. Gitarist Janne ziet behalve mensen die het 

allemaal meegemaakt hebben ook wel degelijk een jonge doelgroep voor zijn historisch 

overzicht. Je kunt jongeren in kort bestek laten zien welke revoluties er hebben 

plaatsgevonden. Dat kunnen schijnbaar onbelangrijke zaken zijn waarvan iedereen vergeten is 

hoe ingrijpend  ze waren. Bijvoorbeeld de opening van het 2
e
 televisienet. 

Daar sta je nu niet meer bij stil met alle zenders die we hebben maar toen was iedereen er vol 

van. 

Zo ook is de instrumentale muziek van The Shadows, Spotnicks en vele andere instrumentale 

groepen nog vooral in Zuid Nederland en België erg populair. Diverse shadowmeetings zijn 

hier overvol vertelt gitarist Janne van Jack and the Spitfires, die ook The Shadows sound  

weergaloos speelt met de instrumentale band The Mystery Men (de enige van Noord 

Nederland). 

Je bent gewoon besmet met dit virus waar je nooit meer vanaf komt. 

De gemiddelde leeftijd op een shadowsmeeting ligt boven de vijftig, ze wiegen mee met het 

hoofd en knijpen bij bijvoorbeeld  bij  “Theme for Young lovers “ nog eens in de hand van 

hun geliefde. 

The Shadows waren in de vroege jaren zestig de populairste groep van Engeland. Dat was 

voordat The Beatles doorbraken en popmuziek het imago kreeg langharig en  “ recalcitrant” te 

zijn. De begeleiders van de brave rocker Cliff Richard scoorden zelf hit na hit met 

instrumentale nummers die gebaseerd waren op het karakteristieke solo-gitaar geluid van de 

bebrilde Hank Marvin. Deuntjes die tot op de dag van vandaag in het collectieve geheugen 

van twee of drie generaties zijn geëtst. The Shadows gingen in 1969 uit elkaar. Daarna volgde 

nog een hand vol half geslaagde comebacks voordat het boek na een in 2005 Europees 

avontuur definitief dichtgaat. 

De muziek klinkt geluidstechnisch vele malen beter dan het in de jaren zestig ooit geklonken 

kon hebben. 

Toch dreigt natuurlijk de eenvormigheid als Jannes ieder nummer maar weer dat  

“twang”hendeltje van zijn gitaar gebruikt, hoe kenmerkend dat geluid ook is voor The 

Shadows muziek. 

 

De jongere generatie gaat het opnieuw meemaken, en de ouderen gaan het nog een keer 

meemaken in de aankomende jaren. De sixties bestaan nog steeds. 

Jack and the Spitfires  met muziek van The Beatles, Rolling Stones, The Shadows, The Kinks, 

The Byrds en vele anderen gaan het ook meemaken. Geen ander decennium dan de jaren 

zestig van de vorige eeuw heeft zo’n aantrekkingskracht op alle generaties,  jong en oud. 

Back to the sixties is een totaal belevenis met een ervaring die een onuitwisbare indruk 

achterlaat, emoties overbrengt die je maar naar een ding doen verlangen;  Nog vele jaren de 

sixties ! Voor informatie e-mail; jackandthespitfires@ziggo.nl 
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Jeu de boules. 
 

De wintercompetitie van de jeu de boules vereniging loopt al weer naar het einde. Twaalf personen 

strijden iedere maandagavond weer om de hoogste eer. Bij weer en wind wordt er door deze mannen 

en een vrouw op hoog niveau gespeeld. De eerste plaats is al bekend maar voor de overige twee 

plaatsen zijn nog enkele kanshebbers. Eind februari  is deze competitie voorbij en er wordt dan nog 

individueel gestreden voor de eer. De meeste avonden worden er drie partijen gespeeld met een kleine 

koffie pauze. Na de derde partij wordt er nog een tijdje gedart door een enkeling en  na gepraat over de 

wedstrijden en andere dingen. Dit alles onder het genot van een drankje en een hapje.  Rond de klok 

van half elf gaat een ieder weer voldaan naar huis. 

 

De laatste avond, 30 maart, wordt er nog eenmaal gebould en daarna 

wordt er door Pino weer een overheerlijke maaltijd geserveerd. Op deze 

avond worden tevens de prijzen uitgereikt. Voor de één tegen één 

wedstrijd is er voor een ieder een prijsje, die door de spelers zelf 

worden gekocht en ingepakt. Degene, die als laatste is geëindigd mag 

als eerste een prijsje uitzoeken. De winnaar heeft dus geen keuze. Zijn 

prijsje blijft als laatste over.

 

Het was dit seizoen voor de vijfde keer dat deze competitie werd 

gespeeld.  

 

De spelers van de wintercompetitie. 

 

 

 

Jaarvergadering IJsclub ‘Nooitgedacht’ 
 

De jaarvergadering van ijsclub ‘Nooitgedacht’ werd gehouden op vrijdag 12 december. Door 

de vele activiteiten was er maar een kleine opkomst, toch willen wij u graag op de hoogte 

houden, dus hierbij een stukje in de dorpskrant. Door de zomerse temperaturen was er op 

schaatsgebied helaas weinig te vermelden. Hopelijk vriest het 

inmiddels als u dit artikel leest. 

In 2014 is de bestrating aangepakt. Na het hekwerk aan de 

noord- en oostkant, willen wij komend jaar het hekwerk aan 

de zuid- en westkant vervangen. Het vervangen is een hele 

investering en de ijsclub ziet dan ook graag dat als er een 

nieuw hekwerk staat, hier ook rekening mee wordt gehouden. 

Aan de noordkant is het hekwerk al verbogen. Achter de 

Nijbuorren worden er vuurtjes/ afvalhopen tegenaan gemaakt. 

Aan de volkstuinkant verzakt het hekwerk door het graven. 

Wij vragen u hier rekening mee te houden zodat het nieuwe 

hekwerk straks weer wat langer mee kan. Alvast bedankt! 

Onder het genot van een hapje en drankje werd nog het één en 

ander besproken. De ijsbaan ligt weer klaar en als de winter 

komt hopen wij weer het één en ander voor u kunnen te 

organiseren.  

 

Bestuur IJsclub ‘Nooitgedacht’ 

  

    



Op weg naar Jozef en Maria  
 

Ternaard 18 december maakten de kinderen van It Harspit samen met hun (groot)ouders weer een 

sfeervolle tocht door de straten van Ternaard. Onderweg beleefden ze samen het kerstverhaal zoals in 

de tijd van Jozef en Maria. 

Na het ontvangst op It Harspit werden de verschillende groepen door Ternaard geleid. Bij het einde 

van de tocht kregen ze in de “kerststal” bij de familie Waaksma een traktatie. Onderweg werd er stil 

gestaan bij de herberg, het engelenkoor, de wijzen en de herders. Ondanks de regen was het sfeervolle 

Krystkuier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerst in Ternaard: licht, muziek en kerststal.  
 

Ternaard De kerstdagen in Ternaard begonnen op kerstavond 24 december vanaf de kerktoren werden 

de kerkgangers met muziek onthaalt, tijdens de dienst verzorgden Eele Jan Bergsma, Petra Hiemstra 

en organist Johan Boeijenga de muzikale begeleiding. De dienst werd  geleid door Ds. van der Togt.  

In de vroege morgen van 1ste kerstdag werd door een 30 tal zangers en muzikanten het traditionele 

krystmoarnsjongen door het dorp verzorgd. Aansluitend werd er gezongen in verzorgingshuis Spiker. 

Hierna werd er in de eredienst in de Grutte Tsjerke het advent-kerstproject door de kinderkerk 

afgesloten met een toneelstukje, en kregen de kinderen tevens een lichtje mee, deze was verwerkt in 

een wereldbol. Ds. van der Togt leidde tevens deze dienst 

Tijdens de zangdienst op 2de kerstdag werd de overdenking gehouden door Ds. de Pee  

De muzikale begeleiding was in handen van Brassband Euphonia o.l.v. Gatse Hylkema. 

Tijdens de kerstdagen konden de dorpsbewoners de kerststal bewonderen, geplaatst door de 

evangelisatiecommissie van de Pkn gemeente en dorpsbelang Ternaard, de kerststal stond aan de 

Aldbuorren nabij Spar Herder. Er werd door menig voorbijganger stilgestaan om de stal te 

aanschouwen. 



 

Nieuwjaarsconcert Euphonia Ternaard 
 

Ternaard Euphonia Ternaard hield Zaterdag 10 januari haar Nieuwjaarsconcert in dorpshuis 

Tunawerth, Met een daverend slot van; Let it Go uit de film Frozen en Skyfall van Adele. eindigde 

Euphonia haar nieuwjaarsconcert, Speciale gast was deze avond het popkoor Opus3 onder leiding van 

Ben Brunt samen met de brassband brachten zij enkele liederen ten gehore. 

 

 

 
 

 

Het nieuwjaarsconcert begon met enkele nummers gespeeld door Euphonia; The swan on the Hill en 

Trimbeka van Carl Wittrock. Deze nummers gingen over in het samen zingen en spelen door popkoor 

Opus3 en brassband Euphonia, van Happy New Year van Abba. 

De kop was er af en wat volgde was en genot voor het oor. Het popkoor zong onder andere muziek 

van De Kast, The Beatles, U2 en Adele, Na de pauze was de start voor brassband Euphonia, zij 

begonnen de tweede helft met Mr. Sandman, dit werd wel op een hele aparte manier geopend; vanaf 

het beamer scherm schreeuwde Jochum Meijer het publiek: Wak, Wak Wakker worden toe. Tijdens 

het nummer Mr. Sandman was er een speciaal optreden van de solokornetten, gehuld in pyjama of 

badjas speelden zij enkele solo's. Na enkele liederen van het popkoor werd het Halleluja van Leonard 

Cohen gezongen begeleid door Euphonia. Ook aan hedendaagse muziek ontbrak het niet, na de 

popquiz, waarin de kennis van muziek van het publiek werd getest speelde Euphonia; One Way or 

another van One directon. De popquiz werd geleid door Gatse Hylkema dirigent van Euphonia 

Ternaard. Het popkoor Opus3 bracht hierna twee nummers uit de Film Lion King ten gehore; Vertaalt 

naar het Nederland zongen zij; Voel je hoe de liefde groeit en Alles ademt en leeft. Het slot werd door 

Euphonia ingeluid met het prachtig gespeelde; Let it Go uit de film Frozen,  hierna werd samen met 

popkoor Opus3, Skyfall van Adele ten gehore gebracht. Het publiek genoot zichtbaar van de muziek 

en dankte popkoor Opus3 en brassband dan ook met een groot applaus. Na een dankwoord werd het 

publiek nog getrakteerd op een vuurwerkshow tijdens het nummer; A brand New day, hier mee 

eindigde het nieuwjaarsconcert.   



70 JAAR Vrijheid: herdenken en vieren op 4 en 5 mei 2015 
 

Op 4 en 5 mei willen wij resp. de slachtoffers van de 2
e
 Wereldoorlog herdenken en onze 

bevrijding van de onderdrukker vieren, o.a. met een kleine expositie in Dorpshuis 

Tunawerth. 

Daar hebben we materiaal voor nodig, zoals: persoonsbewijzen, foto’s, 

voedsel-, kledingbonnen, enz. Ook oude 

gebruiksvoorwerpen, oorlogsboeken en -

verhalen op schrift zijn welkom. Ieder die 

denkt een bijdrage te kunnen leveren aan 

deze expositie, vragen wij om deze 

beschikbaar te stellen aan het “4 mei 

comité”.  

Wij willen in het bijzonder aandacht 

besteden aan de inwoners van Ternaard, die 

zijn omgekomen tijdens of ten gevolge van de 

oorlog of die in kampen hebben gezeten.   

Daarbij denken we o.a. aan de personen die vermeld staan op 

het raam in de “Grutte Tsjerke”: Klaas de Graaf, Cornelis Groendijk, Albertus 

Nauta, Sybe Hoekstra en Ale Pousma, maar ook aan Roelof IJbema, architect bij de gemeente 

Westdongeradeel en lang woonachtig in Ternaard, tevens medeontwerper van het monument in 

het plantsoen. 
 

Graag alles duidelijk voorzien van naam en adres, want het komt retour. 
 

Inleveren kan - graag vóór 20 april - bij: Bote Sape Schoorstra, Holwerterdyk 9 of Oane Talsma, 

Halbertsmastrjitte 9. 

 

Alvast heel hartelijk bedankt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is de vrijheid je wat waard, loop dan mee tijdens de  stille Tocht” op 4 mei a.s. en leg een 

bloemetje als dank aan hen die vielen! 
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Aan de bewoners van Ternaard,  
 

Inmiddels zijn de voorbereidingen al in volle gang,  om het tweejaarlijkse dorpsfeest te organiseren. 

Via deze weg willen wij u op de hoogte stellen van de volgende punten: 

 

1. Thema dorpsfeest 2015. 

2. Dorpsfeest 2015. 

3. Opgave versierde wagen. 

4. Opgave voor de zeskamp. 

5. Opgave kaatsen. 

 

1. Thema dorpsfeest 2015. 

 

Het thema van het dorpsfeest 2015 is: Te land, ter zee en in de lucht.  

 

Dit thema mag zo breed mogelijk worden gebruikt en ingezet.  

 

 

2. Dorpsfeest 2015 

 

Het dorpsfeest van 2015 zal worden gehouden van woensdag 10 juni tot en met zondag 14 

juni 2015. Locatie: Groene Hart (kaatsveld) 

 

3. Opgave versierde wagens. 

 

Dit dorpsfeest zullen we weer versierde wagens gaan zien, en zal er een versierde optocht 

plaatsvinden.  De wagens die mee willen rijden tijdens de versierde optocht zullen zich aan de 

voorgeschreven route houden. Het afwijken van de route is, geheel op eigen risico.  

  

 Voor de opgave hebben wij als feestcommissie een aantal gegevens nodig zoals: 

A Buurt/straat/vriendengroep etc. 

A Eigenaar tractor (naam, adres, telefoonnummer) 

A Bestuurder gegevens (naam, adres, telefoonnummer) 

 

* Verzekering nakijken (of de wagen ook verzekerd moet worden ed.) 

 

Deelnemen aan de versierde optocht is geheel op eigen risico. 

 

Opgeven kan via de mail: feestcommissie@ternaard.nu , onder vermelding van: opgave 

versierde wagens 

  

  

4. Opgave zeskamp. 

 

Tijdens het dorpsfeest zal er ook weer een zeskamp plaatsvinden in het thema van te land, ter 

zee en in de lucht.  

 

Een groepje voor de zeskamp bestaat uit: 6 personen, bestaande uit 2 dames en 4 heren of 3 

dames en 3 heren.  

 

Inleg per groep is € 15 euro.  

 

 

 

 



Voor de opgave van de zeskamp zijn een aantal gegevens nodig zoals: 

A Namen van de deelnemers 

A Naam groep 

A Leeftijden van de deelnemers

A Contactpersoon met telefoonnummer 

 

Opgeven kan via de mail:  feestcommissie@ternaard.nu , onder vermelding van: opgave 

zeskamp. 

 

5. Opgave kaatsen. 

 

Opgave voor het kaatsen kan bij Siebe Visser  via de mail: siebeenyoulanvisser@livel.nl of bij 

Wietze Sipma via mail penningmeesterimk@gmail.com

 

Opgeven kan tot zondag 7 juni 

 

Voor vragen of opmerkingen kunt u  gerust contact met ons opnemen, het liefst via de mail 

feestcommissie@ternaard.nu. 

 

Wilt u op de hoogte blijven van de voorbereidingen? Word vrienden via facebook met feestkommisje 

Ternaard, volg ons via twitter @doarpsfeestTern of houd ternaard.nu in de gaten.  

Met vriendelijke groeten, 

 

De Feestcommissie 

 

 

 

10 oktober 2015: Op pad naar Nijkleaster Jorwert 
 

Al een aantal jaren bestaat er Nijkleaster in Jorwert. Nijkleaster staat voor rust, bezinning, op adem 

komen. Een nieuw klooster in Jorwert  verbonden aan een protestantse plaatselijke gemeente. Een 

bijzondere plek, waar mensen zich in alle rust kunnen terugtrekken. Een adempauze, stille tijd. 

Tegelijkertijd is het een plaats waar mensen elkaar ontmoeten in liturgie en gesprek, stilte en 

wandeling, plezier en recreatie.

Nijkleaster biedt de mogelijkheid om groepen te ontvangen. Wij hebben daarom op zaterdag 10 

oktober van dit jaar gereserveerd om met een groep Ternaarders deze bijzondere plek te bezoeken. Op 

10 oktober is er een programma voor ons in Jorwert van 14.00 tot 17.00 uur. Het bestaat uit een 

rondleiding, Kleasterkuier,  afgesloten met een kleasterfiering.  We regelen een bus om ons samen út 

en thús te brengen. Voor de onkosten wordt € 10,- per persoon gevraagd.  

Voor meer informatie over Nijkleaster, kijk op nijkleaster.nl. Voor opgave en vragen kun je contact 

opnemen met Janneke Goodijk, 571988 of Geertje Schoorstra, 571531. 

 

We nodigen je graag uit om mee te gaan op Kleasterpaad naar Jorwert. In de volgende dorpskrant 

meer hierover. 

 

Hartelijke groeten,  

 

 

 

Evangelisatiecommissie PKN Ternaard  



 

Lachshow van Teake en Griet in Ternaard 
  

Ternaard In een volle zaal van dorpshuis Tunawerth werd vrijdag 20 februari de 50 jaar jubileumshow 

van Teake van der Meer en Griet Wiersma opgevoerd. Teake van der Meer als entertainer voerde weer 

verschillende sketches op wat werd afgewisseld met zang van Griet Wiersma.   

 

Artiesten  

Met prachtige conferences, dolkomische typetjes en hilarische sketches, wisten Teake en Griet de 

lachers weer op hun hand weten te krijgen. Deze gezellige familie-lach-show, werd daarbij 

gecompleteerd met mooie Friese muziek van Griet Wiersma zodat het publiek zo nu en dan ook kon 

bijkomen. Teake en Griet speelden in deze avondvullende show verschillende typetjes, Teake als  

volks-komiek de bekendste, een echte lach doorgever en bekend om het spelen van verschillende  

typetjes, personen waarvan je denkt 'ik hoop niet dat die naast mij komen wonen'. Naast Teake, Griet 

Wiersma, ook een echte artiest, die met haar eigen geschreven liedjes en oude meezingers zeker niet 

onder doet aan Teake Van der Meer, Griet verzorgde in de jubileumshow de muziek. Dat Griet  

acteren kon deed in deze jubileumshow zeker blijken, ze krijgt zelfs de naam de Friese Tineke 

Schouten of Corry van Gorp mee. In de lachwekkende sketches die zij samen met Teake naar voren 

bracht, blonk zij als actrice zeker uit..!   

 

Spaaractie 

De jubileumshow werd mogelijk gemaakt door Spar Herder, Slagerij Smit en Dorpshuis Tunawerth. 

Deze ondernemers hadden voor deze show een mooie spaaractie opgezet waarbij de mensen voor een 

mooie korting konden sparen op de reguliere entreeprijs. Na afloop van de jubileumshow werd Griet 

en Teake hartelijk bedankt voor hun optreden, wat werd beloont met een bloemetje. Het publiek werd 

bedankt voor de komst en werd uitgenodigd voor een drankje aan de bar. De ondernemers beraden 

zich al weer op een volgende spaaractie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Prachtige                                             

Paasworkshop 

in het                   

Groene Hart                          

van Ternaard 

 

op woensdag 25 maart 
voor de Basisschooljeugd groep 4 t/m 8                                                       

van half twee tot half vier 

Kosten: € 7,50 (incl. materiaal, drinken en een hapje) 

 

Voor de ouderen is er ’s avonds                                      

vanaf acht uur 

ook een gezellige en creatieve 

Paasworkshop 

Kosten: € 25,00                                                                

(incl. materiaal, koffie/thee en een 

hapje) 

 

Opgeven vóór  

zaterdag 21 maart : 

 bij Sjoukje Ferwerda                      

tel. 571401 

 

 

 

                                 

                                                                                                                                                              

                             



Schapen weer naar binnen. 
 

Ternaard Tijdens de winter periode worden de schapen van Van Sinderen uit Ternaard op stal gezet, 

hier krijgen rust, staan ze droog en kunnen aan het einde van de winter lammen zodat ze in maart/april 

weer naar buiten kunnen.  

 

Om de schapen in de stal te krijgen 

moeten ze verplaatst worden, dit kan 

op twee manieren;  

in een veewagen, of zoals Van 

Sinderen al jaren doet gewoon te 

lopen. 

Zo ook dit jaar, zaterdagochtend werd 

de kudde dampende schapen vanuit de 

Ternaarderpolder lopend naar de stal 

gebracht. 

Hans van Sinderen en Klaaske de 

Groot brachten samen met Atze, 

Johannes en Froukje en begeleid door 

hond Bas de 200 schapen via de 

Holwerterdyk naar de stal. Hier 

kunnen ze samen met nog 100 andere schapen rustig en droog lammen en in het voorjaar weer naar 

buiten. Het spektakel van de kudde schapen trekt ieder jaar weer veel kijkers naar de kant van de weg.  

   

 

 

Veel bezoekers Tunafair. 
 

Ternaard Enkele honderden bezoeker kwamen vrijdag 13 februari naar dorpshuis Tunawerth voor de 

eerste Tunafair. Een bezoek aan Tunafair was zeker de moeite waard, men kon er bij verschillende 

kramen struinen voor de leukste hebbedingetjes, de nieuwste trends en de lekkerste versnaperingen. 

 

Volgens de organisatie zijn er 

enkele honderden bezoekers 

afgekomen op de eerste 

Tunafair, 'We wilden graag 

een winterfair organiseren in 

december, maar er deed blijken 

dat er te veel fairs en 

kerstmarkten waren in de 

omgeving', zo is Tunafair 

verplaats naar halverwege 

februari. En dat is niet een 

slechte keuze geweest. 

 

Meer dan 20 stands vulden 

deze fair, brocante artikelen, 

kleding, bloemen, design, 

fotografie, make-up, belly 

painting en nog veel meer, alles is er te zien en te koop. Tevens kon men langskomen voor een hapje 

en een drankje in de gezellige bar. Voor de kinderen was er een speel- en knutselhoek met oppas 

ingericht, zodat men naar hartenlust kunt struinen langs de meer dan 15 stands met verschillende 

waren. 



(gra fmonumen t  A lb e r t u s  N au ta)  

S in d s  onh eug l i j k e  t i j d en      I n  naam  van  h en  
s t aa t d e h o o p g e s c h r e v en d i e v ó ó r on s war en
da t  o o i t  g r o t e  woo rd en  a l s     en  om w i l l e  van  w i e  n a  on s  k om en :   
' v e r z o en ing  -  l e e d  g e l e d en  -     b l i j f  d i e  g r o t e  woo rd en  d r om en  -  
m en s en r e c h t  -  s c h o on  wa t e r  -  v r ed e'   l aa t  d e  h o o p  n i e t  v a r en .  
t o t  e en  n i e uwe  w e r e l d  word en  
e in d e l i j k  d e  e c h t e .         H uub  O os t e r hu i s   

 

Ieder jaar, op 4 mei, lopen we weer de ‘stille tocht’, via het monument in het plantsoen en het 

graf van Albertus Nauta, naar de graven van vijf geallieerden. V.l.n.r. zijn dat:  
1. ‘Known unto God’ (God kent zijn naam), RAF (Royal Air Force). Op een zakdoek stonden de 

initialen J.D. Het gaat waarschijnlijk om een bemanningslid van de Engelse bommenwerper 

die op 3 augustus 1943 boven de Waddenzee werd neergeschoten. De nrs. 2, 3 , 4 en 5 zijn 

ook bemanningsleden van datzelfde vliegtuig. Ze werden begraven op 5 augustus1943. 

2. G.W. Fitzgerald, RCAF (Royal Canadian Air Force), een Canadese luchtmachtofficier.  

3. R. Perrin, RAF(?). Canadees of Engelsman. Zijn naam stond op het hemd dat hij droeg.

4. Sgt Nash, RAF. Zijn naam werd gevonden op een reparatielabel in zijn schoenen.  

5. Sgt J. Cowan, RAF. Zijn naam was eerst niet bekend, later wel. 
 

Hun vliegtuig werd ten NW van Ternaard naar beneden gehaald. Dit gebeurde omstreeks 16:00 uur en 

om 18:00 uur, bij afgaand tij,  is men begonnen de lichamen van de omgekomen bemanningsleden uit 

het toestel te halen. Het lichaam van de staartschutter werd met ‘slechts een hoofdwond’ achter de 

mitrailleur vandaan gehaald. De overige bemanningsleden waren ‘deerlijk verminkt en gedeeltelijk 

verbrand’, aldus het verslag van Jan Hoving, Hoofdwachtmeester van de Marechaussee, tevens 

onbezoldigd Rijksveldwachter met als standplaats Ternaard. Omdat de vloed weer op kwam zetten 



kon men niet alle bemanningsleden 

tussen de wrakstukken vandaan 

halen. Men vroeg wel om later de 

overige lichamen te mogen bergen, 

maar dit werd geweigerd.  

De bemanningsleden werden met 

‘de gebruikelijke militaire eer 

begraven’.   

Ds J.W. v.d. Hel uit Hantum  

leidde de plechtigheid en las Psalm 

27 voor, waarna ‘Our Lord’s 

Prayer’ (het Onze Vader in het 

Engels) werd gebeden.  

Aanwezig waren o.a. Burge-meester Hoving van West Dongeradeel en waarschijnlijk Duitse 

officieren, maar die worden niet bij name genoemd. Soms ging zo’n begrafenisplechtigheid vergezeld 

van een (Duits) militair eresaluut.    

Meerdere vliegtuigen werden door de Duitsers neergehaald en kwamen terecht in de Waddenzee; ook 

kwam er een bij Bornwird/Raard  naar beneden.  

Op 30 juni 1942 betrof het een bommenwerper, die neerstortte tussen Ameland en de kust, halverwege 

Holwerd en Ternaard. De bemanningsleden werden begraven op het kerkhof te Holwerd. Na de oorlog 

plaatste men een gedenkteken op de zeedijk.  

 

Regelmatig spoelden er langs de kust lichamen van bemanningsleden van neergestorte vliegtuigen of 

getorpedeerde schepen aan: Engelse, Canadese, Franse en ook Duitse. Zij werden meestal op de 

dichtstbijzijnde begraafplaats ter aarde besteld, o.a te Wierum, Moddergat  en Holwerd. 

Zo spoelden er op de Engelsmanplaat de lichamen van 14 Franse militairen aan. Gemeente-

veldwachter D. Buwalda schreef in zijn rapport: ‘Op Maandag 29 Juli 1940, vonden wij 5 lijken en op 

Dinsdag 30 Juli 1940, 9 lijken, die volgens de leden van de Duitsche-Weermacht, allen den Franschen 

militairen uniform droegen en van Fransche nationaliteit waren. De lijken verkeerden allen in verre 

gaanden staat van ontbinding en wel zoodanig dat vervoer naar het vaste land niet mogelijk was, 

waarom zij allen ieder afzonderlijk ter plaatse waar zij gevonden werden, zonder kist in het zand zijn 

begraven.’ 

Na de oorlog is er heel veel aan gedaan om de identiteit van de tot dan toe onbekende personen te 

achterhalen. Dit ging vaak via het Internationale Rode Kruis. Op die manier hebben nog verscheidene 

personen ‘Known unto God’ een naam op hun grafsteen kunnen krijgen. Dit zoeken naar een identiteit 

gaat nog steeds door, want met de moderne techniek (DNA bv.) is men heel wat mans op dit gebied. 
 

Bronnen: Rapporten Jan Hoving en D. Buwalde (veldwachters)   Foto’s Marcel Tettero en Oane Talsma

     Correspondentie burgemeester A.E. Hoving                 Tekst Oane Talsma 



Ingetogen start van 40 dagentijd Ternaard 
 

Ternaard Zondagmorgen trad het Willibrorduskoor uit Holwerd op tijdens de eredienst in Ternaard. 

De dienst werd geleid door Ds. van der Togt. De eerste van 6 brandende kaarsen werd gedoofd. Deze 

eerste zondag van de 40 dagen tijd wordt: Invocabit – roept hij mij aan, genoemd. Dit komt in uiting in 

het liturgisch bloemstuk.  

De 40 dagen tijd geeft de tijd aan naar Pasen, een weg die Jezus lijdend moest afleggen en waarbij het 

tenslotte wordt gearresteerd en ter dood wordt veroordeeld. 

De 40 dagen tijd is voor veel christelijke mensen een tijd van inkeer, bezinning en gebed, en gedenken 

het lijden en sterven van Jezus en lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg. In deze periode voor 

Pasen voeren veel kerkelijke gemeenten samen met Kerk in Actie de veertigdagentijd-campagne. Dit 

jaar is het thema ‘Open je handen’. 

 

Willibrorduskoor  

 

Het koor bestaat uit 25 zangers en zangeressen, en staat onder leiding van Janny Reitsma die tevens 

solo zang doet en keyboard speelt. Tijdens deze dienst werd het koor begeleid op orgel door Johan 

Boeijenga. Naast samenzang werden er enkele  eigen liederen ten gehore gebracht. Tijdens de 

voorbede had het koor inbreng met het in het Frysk omgezette Onze Vader: Us Heit. 

Het Willibrorduskoor uit Holwerd heeft een eigen repertoire maar begeleid ook samenzang  tijdens de 

eredienst.   
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