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Bestuur	Dorpsbelangen	
Jan	de	Graaf,	voorzitter	 voorzitter@ternaard.nu	 tel.	571219	
Hendrik	Talsma,	secretaris	 	 secretaris@ternaard.nu	 tel.	0651440377	
Doetie	Knijff,	penningmeester	 	 penningmeester@ternaard.nu	 tel.	571588	
Jan	Keegstra,	PR	 	 leden@ternaard.nu						 tel.	571832	
Thea	van	der	Kooi-Akkerman	 	 leden@ternaard.nu	 tel.	571486	
Rimmer	de	Vries	 	 leden@ternaard.nu	 tel.	572143	
Ellen	Tabak,	notulist	 	 leden@ternaard.nu	 tel.	221207	
	
Redactie		
Vacant	 	 redactie@ternaard.nu	 	 tel.		
				
Bezorging	
Fedde	Jacobs,	Holwerterdyk	8A			 	 	 tel.	571389	
	
Ternaarder	website	
Jelke	van	der	Meer	 			www.ternaard.nu	 tel.	571261	
	
Jubilea	
Wij	besteden	graag	aandacht	aan	een	50-,	60-	of	65-jarig	jubileum.	Viert	u,	of	iemand	binnen	
uw	familie	of	kennissenkring	binnenkort	een	jubileum	geeft	u	dit	dan	door	aan	Ellen	Tabak	
via	leden@ternaard.nu	/	221207	
	
	

…….	uiterlijk	inleveren	op	VRIJDAG		19	augustus	2016.	
…….de	volgende	krant	verschijnt	eind	augustus.	

Denk	ook	eens	aan	het	plaatsen	van	kopij	op	onze	website	WWW.TERNAARD.NU 
	
	

 
 
 
 
 
 
 

Advertentiekosten	2016	
Vaste	adverteerders	

€	60,00	(advertentie	A5	formaat)	
€	120,00	(advertentie	A4	formaat)	

Losse	adverteerders	
€	20,00	(advertentie	A5	formaat)	
€	35,00	(advertentie	A4	formaat)	



 
Van de redactie…… 
 
Hallo Ternaarders, 
 
U leest nu onze dorpskrant met een heleboel artikelen van allerlei verenigingen enz. Dit is de laatste 
dorpskrant die ik samenstel. Het is tijd om na een aantal jaren de dorpskrant te hebben samengesteld, 
plaats te maken voor een nieuwe redacteur/redactrice. De reden dat ik stop: Wij zijn regelmatig met 
onze camper op pad en we moeten altijd rekening houden met de datum dat de dorpskrant weer moet 
worden gemaakt. We vinden dat erg lastig, dus we dachten: Nieuwe voorzitter, dan ook een nieuwe 
redacteur….  
Ik wil iedereen bedanken voor het aanleveren van de kopij, want zonder kopij geen dorpskrant! 
Zonder iemand te kort te willen doen bedank ik vooral Bote Sape Schoorstra, hij was en is een groot 
leverancier voor de stukjes in de dorpskrant, ik kan wel zeggen dat hij onze plaatselijke journalist en 
fotograaf is! 
Bedankt voor het in mij gestelde vertrouwen. 
 
Verschijningsdata Thunawurd 2016: 
 

- Eind februari 
- Eind mei 
- Eind september 
- Eind november 

Met vriendelijke groeten, 
Ed van der Velde  
 
 

Van de voorzitter…… 
 
Dan wordt je gevraagd om een standpunt in te nemen over gasboring onder Ternaard en de 
Waddenzee. 
Zelf heb je er wel een mening over, maar het gaat er natuurlijk om wat het dorp ervan vindt. 
Nou, die mening kan ik niet geven, de een zegt we willen er graag warm bij zitten, dus boren maar een 
ander zal zeggen zulke taferelen als in Groningen moeten we hier niet hebben. 
De meesten weten wel dat er ooit weer geboord zal worden (na 1991). 
Als we nu voor of tegen zijn we kunnen (nog) niet zonder aardgas, we zullen wel een oplossing 
moeten zoeken want over 30 à 40 jaar is het gas uit de Nederlandse bodem en dan?? 
Kerncentrales?  
Windmolens? oké maar niet bij mij in de tuin! 
Lastig, laat je goed informeren voordat we een mening geven.  
 
Een pluim voor de mannen van keep them rolling, de jongens van de wielerronde, de dames van de 
wylde tulpentocht, die Ternaard de afgelopen zomer weer goed op de kaart hebben gezet. 
 
Groet , 
Jan de Graaf  
 
 
 

 



 
Van het secretariaat……	
	
 
Spiker 
 
Er is door de werkgroep afgelopen weken veel overleg geweest over de toekomst van Spiker. Wij zijn 
aan het onderzoeken, om als dorp zelf initiatieven te kunnen ontwikkelen om de ouderenzorg voor 
Ternaard te behouden. Er zijn diverse gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van andere dorpen, 
die zelf het initiatief hebben genomen om voorzieningen voor hun dorp te ontwikkelen. 
Ook is er weer een afspraak gemaakt met de heer Tolsma van Pasana, om meer duidelijkheid te 
krijgen over de plannen met de zorg in Ternaard en vooral ook om het gebouw zelf. Met name de 
brandveiligheids eisen maken het duidelijk dat er dit jaar een plan op de tafel moet komen. 
 
 
N358 
 
De weg tussen Holwerd –Ternaard – Metslawier v.v. blijft een bron van ergernis. Door het warme 
weer in juli is de weg er niet beter op geworden. We hebben intussen weer een brief gestuurd naar de 
Provinsje Fryslân, met daarbij een foto over de toestand van de weg. Door het warme weer zijn er 
stukken van de belijning helemaal verdwenen. Daarbij zijn er vrachtwagens die door de berm rijden, 
met als gevolg schade aan auto’s. Wordt vervolgd. 
 
 
Gasboringen NAM 
 
Op vrijdag 26 augustus staat/stond de informatiewagen van de NAM op het parkeerterrein nabij de 
Spar. De NAM heeft in overleg met dorpsbelang besloten om voor de inwoners van Ternaard een 
extra middag/avond te reserveren, waar de inwoners van Ternaard vragen kunnen te stellen. 
Tevens wordt er in september een informatiedag gehouden, georganiseerd door Economische Zaken in 
het Dorpshuis, waar over de impact van de gaswinning kan worden gesproken en geïnformeerd, 
nadere mededelingen volgen nog. 
De aanvraag van de NAM om een vergunning te krijgen voor het boren onder het wad, zal  in 
september worden ingediend. De feitelijke boringen zullen naar waarschijnlijkheid niet eerder 
plaatsvinden dan in 2018/2019, mits goedkeuring etc. 
 
Grasbak 
 
Nogmaals een verzoek om alleen GRAS in de grasbak te deponeren en niet bladeren etc. Mocht er in 
de toekomst wederom afval worden gedeponeerd wat niet voor de grasbak is bestemd, dan zullen de 
grasbakken worden verwijdert. Dat zou toch jammer zijn!	
 
Hartslag.nu 
 
De AED die nu in de Spar is geplaatst, wordt binnenkort bij dorpshuis Tunawerth aan de buitenkant 
aangebracht. De juiste plek wordt in overleg met het dorpshuis en de Fa. Brander bepaald. 
Hulpverleners uit Ternaard die een reanimatiecursus hebben gevolgd, kunnen zich aanmelden via 
hartslag.nu en bij calamiteiten worden deze via een app op de hoogte gebracht en kunnen daarbij 
gebruik maken van de AED.  
 
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	
 
Hebt u vragen of opmerkingen, via leden@ternaard.nu kunt u ons bereiken.	
	
	



 

 
 

Van het dorpshuis……                                           
	

Programma	van	dorpshuis	Tunawerth	
 
 

 
29 september  - infomarkt Economische Zaken 
 
19 oktober      - kidz bingo 
 
21 oktober      - bingo 
 
28 oktober      - slimste dorp van Friesland (quiz) 
 

    4 november  - ladies night 
 

12 november  - intocht Sinterklaas 
 
16 november  - vogeltjesmarkt (t/m 19e) 
 
17 december  - sjoelen  
 
28 december  - biljarten ABC klasse 
 

    7 januari        - maat-biljarten 
 

22 februari     - film 
 
24 februari      - play-back 
 
10 maart         - "spooketocht"  
 
25 maart         - rommelmarkt (Euphonia) 
 
26 april           - koningsnacht 

 
(voor de quiz op 28 oktober kunnen de  inwoners van Ternaard zich opgeven bij bestuur of via 
tunawerth@gmail.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
De Dorpsbibliotheek. 
 
 

 
Het einde van de stilte – Charlotte Link 
 
Een Engels landhuis. Drie echtparen. Een gruwelijke misdaad. 
Stanbury – een klein dorp in het zuidwesten van Yorkshire. Een romantisch landschap dat eens de 
geboortestreek van de gezusters Brontë was. En een oord waar drie intiem bevriende Duitse echtparen 
al jaren hun vakantie doorbrengen. Regelmatig treffen ze elkaar in het oude Stanbury House met zijn 
verwilderde park en broze charme uit een lang vervlogen tijden. Ze gaan met elkaar om als één grote, 
gelukkige familie. Jessica Wahlberg, die met een onbevangen blik achter de façade kijkt, merkt al 
spoedig dat niets is wat het lijkt. Achter de opgewektheid gaan angst, haat, jaloezie en vertwijfeling 
schuil. Jessica, die slecht tegen deze hypocriete sfeer kan, vlucht steeds vaker in lange, eenzame 
wandelingen. 
Maar plotseling stort de hele schijnwereld van Stanbury House ineen: een gruwelijke misdaad maakt 
een einde aan de tientallen jaren durende stilte en confronteert elk van de overlevenden met ijzn of 
haar persoonlijke waarheid. 
 
De verbeelding – Harlan Coben 
 
Voormalig gevechtspilote Maya Stern ziet tijdens haar werk iets onmogelijks. Op de nannycan speelt 
haar tweejarige dochter Lily thuis met haar man Joe, maar die is twee eerder gewelddadig om het 
leven gekomen. Verbeeldt ze het zich? Ze zou haar ogen zo graag willen geloven, maar kan het 
gewoon niet waar zijn. 
 
De intrigerende vraag die centraal staat: Kun je alles geloven wat je met je eigen ogen ziet? Vooral als 
je het zo graag zou willen? Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet Maya de confrontatie aan 
gaan met de geheimen en het bedrog uit haar eigen verleden, voordat ze het ongelofelijke waarheid 
aankan over haar man- en zichzelf. 
 
 
Zomaar weer een greep uit een aantal boeken in de Dorpsbibliotheek. 
 
Nieuw op donderdagavond, inloop avond voor degene die wegwijs willen worden gemaakt in het 
gebruik van een computer. 
 
 
 

De Dorpbibliotheek: Elke donderdagavond 18.45-19.45 uur 
       Elke vrijdagmiddag   15.45-16.45 uur  
 
  
 
 



Jan Bandstra Koninklijk onderscheiden. 
 
Ternaard. 'Zijne Majesteit de Koning heeft het behaagd u voor uw grote maatschappelijke inzet te 
benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau'. Deze woorden sprak Burgemeester Mevr. Waanders 
zaterdagmiddag in de kantine van Vv. Ternaard tot Jan Bandstra. En spelde vervolgens de 
onderscheiding op en overhandigde de bijbehorende oorkonde.  
 
Jan Bandstra was in 1971 medeoprichter van voetbalvereniging Ternaard. Tot de dag van vandaag nog 
erg actief voor de club. Na de oprichting begonnen als secretaris en elke zaterdag langs de lijn te 
vinden. Eerst op het sportveld middenin het dorp, later op het sportcomplex ´de Buorfinne´. Jan 
Bandstra heeft bijna alle taken vervuld die er bij een voetbalclub te bedenken zijn, op dit moment 
verantwoordelijk voor de website, het verzorgen van de reclameborden, het verrichten van hand- en 
spandiensten en u bent teammanager van het eerste elftal. Jan Bandstra heeft 25 jaar de rol van 
secretaris vervuld. Ook was Jan  Bandstra redactielid van clubblad de Toss, lid van de 
activiteitencommissie en de sponsorcommissie. Daarnaast verzorgt Jan Bandstra de wedstrijdverslagen 
van het eerste elftal voor de verschillende media en het programmaboekje. Tijdens de thuiswedstrijden 
verzorgt Jan Bandstra de opvang van de scheidsrechter en de tegenpartij.  
Altijd gevoel voor humor, de aanwezige lach op zijn gezicht, betrokkenheid en de vele externe 
contacten hét gezicht van VV Ternaard. Iets waar de club trots op is.   
 

 
Naast de voetbalclub doet Jan Bandstra ook nog werk voor de Unie van Vrijwilligers, afdeling 
Dokkum. Als chauffeur rijdt Jan Bandstra al 23 jaar lang pendeldiensten om mensen uit de regio van 
en naar de dagverzorging van het zorgcentrum Dongeraheem in Dokkum te brengen en stelt als 
projectleider roosters samen voor de chauffeurs. Tevens is Jan Bandstra het aanspreekpunt voor de 
cliënten, chauffeurs, medewerkers en directie van het zorgcentrum en het bestuur van de UVV. Het 
bestuur waardeert Jan Bandstra voor de nauwkeurige manier van werken. Ook de cliënten waarderen 
Jan Bandstra om zijn vriendelijkheid en behulpzaamheid.  
 
Dit vrijwilligerswerk deed Jan Bandstra naast zijn werk bij de Dokkumer Machinefabriek, waar Jan 
Bandstra na zijn ongeluk in 1966 nog 18 jaar werkte. Nu Jan Bandstra gepensioneerd is, geniet Jan 
Bandstra van het dankbare werk en de sociale contacten. En altijd in voor een praatje. Zijn kinderen en 
vrouw Jannie kunnen daar over meepraten. Want overal waar Jan Bandstra kennen zij hem. Deze 
bijzondere gebeurtenis viel samen met het 45 jarig bestaan van Vv. Ternaard. Deze bijeenkomst werd 
druk bezocht door familie, besturen en supporters van Vv. Ternaard.  
 



V.V. Ternaard hield zaterdag zijn slotdag. 
Ternaard. Zaterdag 11 juni hield de v.v. Ternaard haar slotdag als afsluiting van een geweldig 
seizoen. Om 12.00 uur begon het al aardig druk te worden op sportcomplex “De Buorfinne” 
waar om 12.30 uur de jeugdcommissie het startsein gaf voor het spelcircuit. Dit voor de jeugd 
vanaf mini-pupillen t.m. de C-junioren. Het spelcircuit bestond uit o.a. partijtje voetbal, 
Estafette loop, behendigheidsspel, voetbalquiz, bal door gat schieten waar diverse punten mee 
waren te verdienen en tenslotte spons met water gooien over hekwerk met zeil. Er werd fel 
gestreden door de jeugd waarna bij de mini-pupillen en F-pupillen de 1e prijs ging naar het 
team van Siebren Dol. Bij de D-pupillen en C-junioren ging de 1e prijs naar het team van Jan 
Pieter Prins. 
Na afloop van dit spelcircuit was er nog Penalty bokaal schieten op de keeper van het 1e elftal 
Anne Hellinga en van het 2e elftal Klaas Joh.Hoekstra. Bij de mini-pupillen was het Nyk de 
Jong die de 1e prijs won. Bij de F-pupillen was dit Jetse Miedema, bij de E1-pupillen Inge 
Bergsma, bij de E2-pupillen Keye van der Kooi, D-pupillen Alex van der Weg en bij de C-
junioren Thomas Vlasman. Voor elk van hun was er een leuke prijs. 
Om 15.30 uur ging het voor de B-junioren en senioren het bubble ball voetbal van start waar 
liefst 14 teams zich voor hadden op gegeven. Tenslotte won het team van Hendrik Talsma, 
Vincent Hoekstra, Noa Faber en Dieter de Jong de 1e prijs. De activiteitencommissie kan 
terug zien op een geslaagd evenement. 
 

In de pauze van dit 
evenement nam 
voorzitter Jan Yde van 
der Kooi even het woord 
om aan dacht te vragen 
voor burgemeester 
Waanders. Menigeen 
dacht wat moet die hier 
nou. Na een korte 
inleiding vroeg ze of Jan 
Bandstra naar voren wou 
komen. Beduusd liep 
Jan naar haar toe, 
waarna ze het woord 
richtte tot Jan. Na een 
opsomming wat Jan 

voor de voetbalvereniging en het UVV afd. Dokkum had gedaan, werd Jan geridderd in de 
orde van Oranje Nassau. Voor zijn vrouw Jannie waren er bloemen. Bij de aanwezigen waren 
van Dorpsbelang Ellen Tabak en namens het bestuur van het UVV waren voorzitter mevr. 
Kloppenburg en penningmeesteres mevr. Soet aanwezig. Een geweldige eer aldus Jan 
Bandstra om dit mee te mogen maken. Dit had ik beslist niet verwacht. Hierna nam voorzitter 
Jan Yde van der kooi het woord en vroeg of Gosse en Djoke Wiersma, Henk en Baukje 
Boltjes en Jan en Jannie Bandstra naar voren wilden komen. De voorzitter antwoordde dat het 
bestuur van de v.v. Ternaard besloten had alle drie mannen te benoemen tot Erelid van de v.v. 
Ternaard voor het vele werk dat zij in die 45 jaar voor de vereniging gedaan hadden. Op 9 
Juni namelijk bestond de v.v. Ternaard 45 jaar. Voor de vrouwen waren bloemen en kregen ze 
nog een diner-bon. Daarna haalde voorzitter van der Kooi de successen van dit seizoen aan. 
Het 1e elftal was via de na-competitie gepromoveerd naar de 4e klasse. E1 en E2-pupillen 
kampioen. Mini-pupillen najaars kampioen en tenslotte de dames kampioen en meisjes C-
junioren die opnieuw de KNVB beker wonnen dit voor de 3e maal. Een geweldig succes voor 
onze vereniging dat terug kon zien op een fantastisch seizoen. Hierna kon feest gevierd 
worden onder het genot van een hapje en drankje tot in de late uurtjes.    
     
 
 



	
Informatie	CBS	it	Harspit	
	
MIJN	KIND	WORDT	BIJNA		4	JAAR	EN	MAG	NAAR	SCHOOL! 
 
CBS	IT	HARSPIT	is	de	school	voor	basisonderwijs	in	Ternaard. 
 
In de komende periode zijn er twee stappen die u als ouder kunt zetten: 
  
Stap 1: 
Uw kind kunt u via de ‘vooraanmelding’ aanmelden vanaf de derde verjaardag. Op deze wijze weten 
we in een vroeg stadium hoeveel nieuwe leerlingen we op school kunnen verwachten en kunnen 
we  daar de organisatie op af stemmen. 
  
Stap 2: 
Drie maanden voor de vierde verjaardag vult u de ‘aanmelding’ in en geeft deze af bij school. 
  
Na aanmelding neemt de school een maand voor de vierde verjaardag contact met u op. De 
formulieren ‘vooraanmelding’ en ‘aanmelding’ kunt u vinden op onze website: 
www.harspit-arlanta.nl 
  
Wilt u voor de vooraanmelding graag een informatief gesprek en een rondleiding door de school ? 
Neem dan gerust contact op om een afspraak te maken. 
  
Marianne Sollie 
CBS It Harspit 
0519 - 571472 

	
  

 

 

 

Volièrevereniging Zang en Kleur Dokkum e.o. 

Organiseert een vogeltentoonstelling in Dorpshuis Tunawerth. Vele soorten vogels worden hier 
gekeurd en tentoongesteld. U kunt hierbij denken aan allerlei Europese soorten, kanaries, zebravinken 
en talrijke exotische soorten. De opening voor publiek is op vrijdag 18 van 10.00 tot 22.00 uur en 
zaterdag 19 november van 10.00 tot 15.00 uur. 

U bent van harte welkom een kijkje te komen nemen. Entree is gratis. 

Namens het bestuur, Albert Boonstra 

 

	
	
	
 
 



AED kast dorpshuis Tunawerth 
  
Vorige week is er een nieuwe AED kast geplaatst aan de gevel bij het dorpshuis Tunawerth. In deze 
kast is de AED komen te hangen die door Dorpsbelang wordt beheerd. Voorheen hing deze AED in 
supermarkt De Spar. In onderling overleg is besloten dat voor de buitenopstelling, de locatie bij het 
dorpshuis het meest geschikt is. 
Voordeel van de (verwarmde) buitenkast is dat de AED nu altijd, 24 uur per dag, beschikbaar is. 
  
De kast is beschikbaar gesteld door de stichting van het oude ‘Groene Kruis’. 
Technisch Installatiebedrijf Brander heeft de kast geïnstalleerd, waarvoor onze dank! 
  
De kast is beveiligd met een pincode waar getrainde hulpverleners toegang tot kunnen krijgen. Deze 
hulpverleners moeten dan wel op Hartslagnu.nl zijn aangemeld en een reanimatie cursus hebben 
gevolgd. 
Hierbij dus de oproep om u aan te melden bij Hartslagnu.nl wanneer u in bezit bent van een 
geldig EHBO diploma, BHV certificaat of reanimatie certificaat. Zorg wel dat u zich via deze site 
aanmeldt voor de AED in Ternaard. 
Zie de website http://www.hartslagnu.nl/ voor meer informatie. 
Dorpsbelang wil een zo groot mogelijke groep vrijwilligers voor de AED beschikbaar hebben. Er 
volgt dan ook meer informatie over het volgen van reanimatietrainingen. 
  
Heeft u nog vragen dan kunt u dit mailen naar secretaris@ternaard.nu of contact opnemen met een 
bestuurslid van dorpsbelang. 
  
  
Met vriendelijke groet, 
Dorpsbelang Ternaard 
  
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
En dan is der kofje en tiid foar in praatsje! 
 

It wurdt wat stil yn ‘De Skeaf’ yn Spiker as der 
kofjedronken wurdt en dêrom allinne al fine de 
bewenners it prachtich as der ris ien delkomt om mei 
harren in kopke kofje te drinken en in praatsje te 
meitsjen. Se ha der ferlet fan sa no en dan harren 
ferhaal ris kwyt te kinnen. 
 
Dus … as jim tiid ha, gean dan ris nei Spiker ta rûn 
kofjetiid. De kofje smakket goed en in praatsje derby 
falt altyd yn’e smaak. 
 
Dwaan! It jowt in goed gefoel. 

	
	
	
	
	
Programma 2016/2017 C.P.B Afd Ternaard /Hantum 
 

14 sept Rayonvergadering in de Nije Pôle te Raard 
Duo Terpstra en Co met Tsjeardsje dêr efkes ût.  Aanvang 19.45 
 
Maandag 10 okt 2016 Mevr J Kroes wijkagente 
Vergadering om 19.30 in de Ald Skoalle te Hantum 
 
Maandag 14 nov 2016 Dhr O Talsma dia serie over Israël. 
Vergadering om 19.30 in Tunawerth te Ternaard 
 
Maandag 19 dec 2016 Kerstwijding. Bijeenkomst om19.30 in Tunawerth te Ternaard, 
 
Maandag 16 jan 2017 Dhr J Fennema uit Blija met Dia s over Het Wad. 
Vergadering om 19.30 in de Ald Skoalle te Hantum. 
 
Maandag 13 feb 2017 Mevr E de Vries met als onderwerp Forensisch Onderzoek. 
Vergadering om 19.30 in Tunawerth te Ternaard 
 
Maandag 20 maart 2017 Modeshow van Bonita uit Dokkum. 
Vergadering om 19.30 in Tunawerth te Ternaard 
 
Dinsdag 4 april 2017 Binningsdei  
 
De programma’s en de avonden worden allemaal verzorgd door de leden. 
 

Momenteel  bestaat onze afd. uit 42 leden, maar nieuwe leden zijn  van harte welkom  op onze 
gezellige en leerzame avonden. Kom gerust een keer . 
	
	
	
	
 



Dirigent neemt afscheid van brassband Euphonia. 
 
Ternaard. Zaterdag 25 juni heeft brassband Euphonia uit Ternaard met een groots concert afscheid 
genomen van hun dirigent Gatse Hylkema.  
Vanwege drukte met zijn studie maatschapijleer stopt Gatse na 7 jaar met het dirigeren van Euphonia. 
Dit waren succesvolle jaren met vele muzikale hoogtepunten, met als klapper het behalen van 
Nederlands Kampioenschap in de 4e divisie in 2015. Zaterdagavond kon hij nog één keer vlammen 
met ‘zijn band’. 
Na een statige opening met ‘Now To God Our King’ en de bass trombone solo ‘Share My Yoke’, 
prachtig subtiel gespeeld door Jan Wiersma, was het tijd voor de speciale gast van deze avond; 
zangeres Janneke Brakels. Zij beheerst vele genres en dat werd meteen al duidelijk met het jazzy ‘De 
Vleugels Van Mijn Vlucht’, de Spaanse tango in’ Tangled Up’ en het swingende zomernummer 
‘Walking On Sunshine’. De volle zaal in dorpshuis Tunawerth genoot met volle teugen. Het plezier 
spatte er vanaf bij zowel zangeres als brassband. 
Drie leerlingen vanuit het basisschoolproject mochten deze avond optreden met de brassband. Op 
geheel eigen vrolijke wijze leidde Gatse de leerlingen door hun solo met begeleiding van de band, wat 
resulteerde in een staande ovatie. Gatse had zelf het programma voor deze avond samengesteld en één 
van de nummers die hij graag wilde uitvoeren was Bohemian Rhapsody van Queen. Deze 
popklassieker werd met veel enthousiasme gespeeld door Euphonia. 
Na de gezellige pauze volgden een aantal vlotte brassbandwerken zoals ‘007’ en ‘The Young Prince 
Of Fryslân’. Martinus Holwerda speelde op muzikale wijze op euphonium de mooie melodie ‘La 
Califfa’ van Ennio Morricone. Janneke Brakels bracht het gevoelige ‘Gabriella’s Liet’ ten gehore en 
liet haar grote klasse horen in het swingende ‘Sway’ van Michael Bublé. 
In haar afscheidsspeech memoreerde voorzitter Wiebrig Reitsma aan de 7 mooie jaren die de band met 
hun dirigent heeft gehad. Halverwege de speech werd nog even ingebroken door ‘Maria en Kurt’ uit 
The Sound Of Music die samen met de leden van Euphonia een speciaal Do-Re-Mi voor Gatse 
zongen. Gatse werd bedankt met een prachtig, door eb-cornetist Dirk de Ruiter gemaakt, kunstwerk 
waarin een beker van een koperinstrument, een muziekharp en een verzilverde dirigeerstok waren 
verwerkt.. 
Laatste nummer van het programma was het vrolijke ‘Tulpen Aus Ternaard’, verwijzend naar de 
jaarlijkse actie die Euphonia houdt.  
Met passie en gevoel muziek maken is altijd Gatse zijn drijfveer geweest. De toegift en het allerlaatste 
nummer dat Gatse, Euphonia en Janneke Brakels ten gehore brachten was dan ook het prachtig 
muzikale ‘Hallelujah’. Hiermee kwam er een einde aan het concert én de samenwerking tussen Gatse 
Hylkema en Euphonia. Na de zomervakantie neemt Paulus de Jong het dirigeerstokje over en zal hij 
de band klaarstomen om eind oktober hun Nederlandse titel te verdedigen in Tivoli-Vredenburg in 
Utrecht. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Oude schoolfoto’s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 9686  Jan van der Weg maakt een bordtekening ter ere van de geboorte van Willem Alexander,   
27 april 1967 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 9593  Willem Streekstra en Jan C Riemersma  genieten van een beschuit met muisjes.  
Het is  27 april 1967 de dag dat Willem Alexander geboren is.  

 
Tot een volgende keer ? 

Met vriendelijke groet  Dirk Laverman 
 
 



 
Prof Jeff Vermeulen snelste in Ternaard. 
 
TERNAARD - Prof renner Jeff Vermeulen is vrijdagavond 8 juli winnaar geworden van 'De Omloop 
van Ternaard'. Hij versloeg Rene Hooghiemster met enkele meters op de meet, als derde kwam de 
winnaar van vorig jaar over de meet Jarno Gmelich Meijling. Deze drie renners hadden in de eerste 5 
rondes het peloton als aan stukken gereden, maar wat wil je ook als profrenner.  
 
Zonnig weer 
Met een zonnetje en harde wind op het parcours werden 32 renners om 19.00 uur weggeschoten voor 
een strijd over 30 ronden van 2,5 kilometer. Oud hoofdmeester Dijkstra mocht het startschot geven en 
wenste de wielrenners een sportieve wedstrijd toe. Het parcours voerde door het centrum van Ternaard 
over de Wjuk en langs de oude zeedijk,  Kooiwei.  
 
Kopgroep 
Aan het begin van de wedstrijd werd er een kopgroep van zeven man geformeerd, deze kopgroep had 
een dusdanig hoog tempo dat op de meet enkele amateurs op vijf ronden werden gereden, of er zelfs 
helemaal vanaf, ze konden het simpelweg niet bijhouden. door het dorp, Met de scherpe bochten in het 
dorp had de kopgroep geen enkele moeite en even buiten het dorp werd er zelf waaier gereden, voor 
de wind werd de 70 a 80 km op de teller aangetikt. Tegenwind kregen de renners op de Wjuk en 
Kooiwei, deze smalle weg langs de oude zeekering moest voorzichtig worden gepasseerd i.v.m. 
nieuwe gritlaag en modder op de weg. Door het zeer hoge tempo werden veel renners het snot voor de 
ogen gereden op dit, volgens de renners, mooie parcours.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finale strijd 
In de finale werd de kopgroep van 7 renners kapot getrokken tot twee groepen van drie en vier 
renners, in de voorste de latere drie winnaars. Jeff Vermeulen, Rene Hooghiemster en Jarno Gmelich 
Meijling. Als strijd lustigste renner werd Twan Brusselman op het podium geroepen De bloemen en de 
kussen bij de huldiging werden uitgereikt door Ronde Miss Lisanne van der Velde Ternaard. Het 
publiek zag een mooi spektakel in en om Ternaard. In dorpshuis Tunawerth werden de diverse 
rondeprijzen aan de renners uitgereikt. En kon de organisatie terugzien op een geslaagde 
wieleromloop. 
 



 “It Terskhûs yn Spiker”;  verlengstuk van de “Grutte Tsjerke in 
Ternaard 
 

Vanaf het begin waren het een stuk of vijf bewoners van Spiker die op 
zondagmorgen de dienst vanuit de Grutte (en ook de Lytse) Tsjerke in It 
Terskhûs kwamen beluisteren, maar nu zijn het er meer. Eerst ging de 
ontvangst een beetje gepaard met wat ‘kinderziektes”, maar die zijn al lang 
overwonnen, ook mede dankzij de leiding van Spiker en  Chris Veenstra. 
 

Op het ogenblik worden de diensten door 
zo’n 9 á 10 personen bezocht en het zijn 
niet alleen bewoners van Spiker, maar ook 
van de Albertus Nautastrjitte. Er kunnen 
overigens nog meer bij! 
Eerst worden om 9 uur een paar bewoners 
met een rolstoel opgehaald, terwijl de rest 
van de belangstellenden zelf naar It 
Terskhûs komt. Voordat de dienst begint, 
wordt er al koffie geschonken en is er een 
koek o.i.d. voor iedereen  
en als de collecte in de kerk en ook in It 
Terskhûs wordt gehouden, volgt het 
tweede kopje koffie. 

 
Het is altijd heel fijn om zo’n dienst mee 
te maken, vinden niet alleen de ouderen, 
maar ook degenen die eens in de negen 
weken vrijwillig aanwezig zijn om de 
bewoners op te halen en weer terug te 
brengen. De hele  kerkdienst kan prima in 
It Terskhûs worden gevolgd. En er wordt 
ook meegezongen. In het begin zijn er zes 
liedboeken in groot lettertype aangeschaft 
en nu zijn dat er tien. Alleen … ze zijn 
vreselijk onhandig in het gebruik. Het 
liedboek bestaat uit 2 delen (ringbanden) 
en is heel zwaar. Dus worden van tevoren 
de te zingen liederen eruit  
gehaald en in plastic snelhechters geplaatst. Helaas staan niet alle liederen die gezongen moeten 
worden in het liedboek. De “kerkgangers” (alleen dames, want heren zijn er helaas niet, behalve 

vrijwilligers) zijn erg blij met de 
gelegenheid die hen geboden wordt om 
de kerkdienst op deze manier bij te 
wonen:  
                 “Wy hearre der wer by!”  
 
Aan de ene kant is het jammer dat Kabel 
Noord  de aansluiting met de radio op de 
kamers heeft geblokkeerd (glasvezel in 
heel Ternaard, alleen niet in Spiker!), 
maar aan de andere kant is het wel fijn 
om gezamenlijk de dienst te kunnen 
beluisteren in It Terskhûs. In het  dorp 

wordt wel gebruik gemaakt van ‘luisterkastjes’ en via de computer gaat het ook prima. In het laatste 
geval kunnen de diensten overal ter wereld worden gevolgd. In It Terskhûs wordt ook via de computer 
de dienst gevolgd. Op het ogenblik wordt er druk over het aanschaffen van camera’s in de kerk 
beraadslaagd, zodat de diensten ook live op een computerscherm kunnen worden gevolgd.  En dat is 
natuurlijk helemaal fijn, want nu worden diensten vaak opgeluisterd met acties van kinderen, die je in 
Spiker niet kunt zien en dan wel! 



Sportkooi	in	Ternaard	
	
In Ternaard willen wij een mooie speelplek creëren, bedoeld voor opgroeiende kinderen, in de vorm 
van een  sport-/pannakooi op verharde ondergrond. Een sportkooi is een oefenveld omheind door een 
hekwerk waarin meerdere sporten geïntegreerd kunnen worden zoals voetbal, volleybal, basketbal.  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Waarom? 
Ons land kent vaak periodes van regenachtig weer waardoor grasvelden soms lange tijd onbespeelbaar 
zijn. Met een speelveld met verharde ondergrond kun je, als het maar even droog is, toch lekker buiten 
in beweging zijn. Ook heeft een sportkooi een sociale functie: een eigen plek voor kinderen waar men 
elkaar kan ontmoeten.  
Ternaard bevindt zich daarnaast in een krimpregio en o.a. een mooie speelgelegenheid houdt ons dorp 
aantrekkelijk voor jonge gezinnen. 
 
Locatie 
De sportkooi willen wij situeren in/nabij de speeltuin bij camping het Groene Hart. De kooi vormt een 
mooi aanvulling op de speeltuin en kan tevens aantrekkelijk zijn voor campinggasten.  
Met de inwoners en buurtvereniging van de Raadhuisstraat zijn wij in gesprek.  
Met de gemeente en met het bestuur van het Groene Hart hebben wij inmiddels positieve gesprekken 
gevoerd en zij verlenen hun medewerking om onze plannen tot uitvoer te kunnen brengen.  
 
Financiering 
In de komende periode gaan wij actief aan de slag met het aanvragen van subsidies en het doen van 
sponsorverzoeken en het houden van acties. Hiermee hopen wij een bedrag van ruim € 40.000 bij 
elkaar te krijgen. Een heel bedrag, echter wij streven naar een duurzame onderhoudsvrije sportkooi 
waarin meerdere sporten geïntegreerd kunnen worden, voorzien van een onderhoudsvrije ondergrond 
van drainbeton die zo'n 20 jaar mee kan gaan!  
 
Wij houden u op de hoogte van de voortgang via www.ternaard.nu en/of via dorpskrant. Wij hopen dat 
u één of meerdere acties voor de sportkooi zult ondersteunen.  
 
Neemt u voor vragen gerust contact met ons op! 
 
Dorpsbelang Ternaard Buurtvereniging Om d'Ald Feart 
contactpersonen: contactpersonen: 
Jan Keegstra (06) 46341234 Sierd Boersma (06) 25199934 
Hendrik Talsma (06) 51440377 Jantine Miedema (0519) 572123 
secretaris@ternaard.nu omdealdfeart@hotmail.com 
	
	
	
	



                                       
Refexologie  
 
12,5 jaar geleden ben ik een praktijk gestart aan huis. Momenteel is het 
weer mogelijk om u aan te melden. 
Refexologie is een mondvol maar wil zeggen dat ik door drukpunten te 
behandelen, 75 per voet, een ontspanning weet te bereiken. Dit kan rust 
brengen in het lichaam, wat genezend werkt. 
Een behandeling duurt circa 1,5 uur. Wilt u meer weten, dan bent u van 
harte welkom. 
 
Dick van Wichen 
Fiskbuorsterwei 4 
Ternaard 
Telefoon: 0519571771 
 

	
 
 
Rond de 200 wandelaars bij de Wyldetulpentocht. 
  
Ternaard. Met een deelnemersveld van rond de 200 wandelaars is de organisatie zeer tevreden over de 
op zaterdag 20 augustus gehouden 4de Wylde tulpen wandeltocht over verschillende afstanden in 
Ternaard. Het deelnemersveld was goed te spreken over deze tocht. Waarbij door velen werd 
opgemerkt 'Wat een mooi landschap om in te wandelen en om van te genieten'. Start en finish waren 
bij dorpshuis Tunawerth.  
  
Natuurwandeltocht 
Om 07.30 uur werd er gestart voor de tocht van 40 km, later in de ochtend was er mogelijkheid om te  
starten voor de afstanden 20 en 10 km. Onderweg werden de wandelaars getrakteerd op de mooie 
natuur van noordoost Fryslân. Bij de stempelposten kon men genieten van een bakje koffie of een 
andere versnapering. In de loop van de middag kwamen er helaas enkele buitjes over. Wat voor enkele 
wandelaars een nat pak betekende. Na de wandeltocht kreeg een ieder een aandenken, en kon men op 
het terras van Dorpshuis Tunawerth nog nagenieten van de gelopen km. 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Opnieuw verlies Ternaard in beker. 
Oenkerk. Dinsdagavond 24 augustus stond de beker ontmoeting Trynwalden – Ternaard op 
het programma met in de wetenschap dat Ternaard zijn eerste wedstrijd had verloren en 
Trynwalden met 2 – 5 van Blija had gewonnen. Op het oude kunstgrasveld van Trynwalden 
kon je duidelijk zien dat Trynwalden duidelijk in het voordeel was, want met prima 
combinaties en een hoog tempo van beide kanten, was het 3e klasser Trynwalden dat 
duidelijk een maatje te groot was voor Ternaard. 
Trainer Henk de Boer begon dinsdagavond met Arnold Kingma, Danny Post, Pieter Jan Prins 
en keeper Anne Hellinga op de bank. Onder leiding van scheidsrechter Keller uit Leeuwarden, 
was het om 19,30 uur Trynwalden dat mocht aftrappen en gelijk in de 2e minuut al gevaarlijk 
werd waarbij vanaf links de bal diep werd gespeeld op de spits die naar binnen trok en de 
verdediging van Ternaard uitspeelde waarna hij zou uithalen, maar hij maakte ongelukkiger 
wijs hands zodat Ternaard een vrije trap mocht nemen. In de 4e minuut een kans voor 
Ternaard als Roel Hoekstra in het strafschopgebied van Trynwalden werd aangespeeld en zou 
uithalen, maar helaas werd zijn schot nog net geblokt. Zo golfde het spel op en neer in een 
hoog tempo waarbij Trynwalden gemakkelijker voetbalde en in de 10e minuut een grote kans 
kreeg als Stefan Tabak van Trynwalden enkele verdedigers van Ternaard uitspeelde en mocht 
uithalen waarbij de bal net over het Ternaarder doel verdween. In de 16e minuut een prima 
schot van Trynwalden speler Egbert Hulzinga die echter prima door doelman Jaap Gulmans 
van Ternaard werd gestopt. Zo kreeg in deze periode Trynwalden diverse kansen maar kon 
keeper Gulmans en de verdediging van Ternaard redding brengen. Maar in de 20e minuut dan 
wel de verdiende voorsprong voor Trynwalden als verdediger Jurjen Sipma op rechts werd 
uitgespeeld en Egbert Hulzinga de bal hierna tweede paal bracht waar Ronals Schweigman 
helemaal de bal zo in het Ternaarder doel kon schieten en Trynwalden op 1 – 0 bracht. 
Ternaard kwam er zo nu en dan gevaarlijk door, maar de kansjes die het kreeg werden niet 
benut. Rust derhalve 1 – 0. 
Na rust kwamen Arnold Kingma en Jan Pieter Prins in het veld voor Hendrik Talsma en 
Jurjen Sipma. Het was gelijk in de 48e minuut Trynwalden dat gevaarlijk op kwam als Ronald 
Schweigman vrij kon uithalen en zijn inzet uiteen ziet spatten op de lat. Zo bleef Trynwalden 
het gevaarlijkst en met mooie combinaties werd Ternaard terug gedrongen op eigen helft wat 
in de 52e minuut tot de 2 – 0 leidde als Egbert Hulzinga in het centrum werd aan gespeeld en 
met een prachtig schot de 2 – 0 maakte. In de 60e minuut eindelijk weer eens een mooie 
aanval van Ternaard als Roel Hoekstra werd aangespeeld en er alleen van door kon gaan 
richting doelman Trynwalden waarna Roel uithaalde waarbij de keeper van Trynwalden nog 
net een hand tegen de bal kon krijgen net voor de doellijn en hierna op de bal dook. Trainer de 
Boer wisselde in de 64e minuut nog Jacob van der Veen en kwam Danny Post nog voor hem 
in het veld. Ternaard probeerde het nog wel om de eer te redden, maar was het Trynwalden 
dat nog enkele prima kansen kreeg, en uiteindelijk verdiend met 2 – 0 won. Vrijdagavond 26 
augustus 19.30 uur speelt Ternaard thuis tegen 5e klasser Blija.  

	
Ternaard wint van Blija voor de beker. 
Ternaard. Vrijdagavond 26 augustus speelde Ternaard thuis voor de beker tegen 5e klasser 
Blija. Voor beide ploegen stond er niets meer op het spel, en dus voor beide trainers de 
gelegenheid om wat uit te proberen en diverse spelers wedstrijdritme op te laten doen voor de 
start van de competitie die volgende week begint. Trainer Henk de Boer begon op de bank 
met keeper Jaap Gulmans, Remco van der Kooi en Simon van der Weg. 
Het was scheidsrechter Brussaard uit Beetgumermolen die even over half acht,voor het begin 
van de eerste helft floot en Ternaard mocht aftrappen. Ternaard zette gelijk druk naar voren 
wat leidde in de 3e minuut tot een goede kans voor Jurjen Sipma waar vooraf een mooie 
combinatie aan vooraf ging, maar alleen voor de doelman van Blija schoot hij de bal tegen de 
keeper op waarna Blija kon uit verdedigen. In de 13e minuut mag Blija op links even buiten 
het strafschopgebied van Ternaard een vrije trap nemen die door Jan Drost werd genomen en 
prachtig werd ingeschoten in de verste hoek en hier mee Blija op 0 – 1 bracht. Ternaard 
herpakte zich hierna prima en kreeg kansen. In de 17e minuut was het Jelle Soepboer die 



prima David de Vries weg stuurde die zich niet bedacht en gelijk uithaalde en de 1 – 1 
maakte. In de 19e minuut weer een prima aanval voor Ternaard als Jan Pieter Prins Danny 
Post weg stuurde die hierna bij de achterlijn de bal scherp voor bracht op Gosse Reinder 
Kingma die in één keer uithaalde en de 2 – 1 voor Ternaard scoorde. Ternaard domineerde en 
drukte Blija terug, maar de afwerking liet nog te wensen over bij Ternaard dat met 2 – 1 ging 
rusten. 
Na rust kwam Remco van der Kooi in het veld voor Jacob van der Veen. Het was gelijk 
Remco die prima over links op kwam en naar binnen kwam en kon uithalen waarbij zijn schot 
via een Blija been naast ging wat Ternaard een hoekschop opleverde maar niets zou op 
leveren. In de 50e minuut op nieuw een hoekschop voor Ternaard die door Roel Hoekstra 
prima werd voor gebracht op het hoofd van Gosse Reinder die prachtig de 3 – 1 inkopt. In de 
52e minuut was het Remco van der Kooi die prachtig over links op kwam en de bal strak voor 
bracht op de in komende Danny Post die met een prachtige beweging de 4 – 1 scoorde. 
Ternaard voetbalde nu prachtig en de één na andere aanval was een lust voor het oog. Helaas 
liet de afwerking nog te wensen over en was het Blija dat in de 89e minuut nog door Wesley 
Stienstra kon tegen scoren. Eindstand 4 – 2 in een prima tweede helft van Ternaard dat 
dinsdagavond thuis om 19.30 uur nog oefent tegen 5e klasser VCR. 

	
Ternaard en Eastermar houden elkaar in evenwicht. 
Ternaard. Zaterdagmiddag 10 september ontving Ternaard op haar eigen complex Eastermar. 
Beide ploegen hadden hun eerste wedstrijd verloren en daarom wilden beide ploegen vandaag 
niet verliezen. Lange tijd zag het er naar uit dat Ternaard de drie punten thuis zou houden, 
maar in de slotfase van de wedstrijd kwam Eastermar alsnog langszij en konden beide 
kampen tevreden zijn met dit gelijke spel waar veel kansen en spanning aan vooraf ging. 
Trainer de Boer van Ternaard begon weer met de zelfde vertrouwde opstelling als vorige 
week tegen Leovardia en begon op de bank met reserve keeper Jaap Gulmans, Jacob van der 
Veen, Remko van der Kooi en Simon van der Weg. David de Vries was afwezig wegens 
school. Het was even voor half drie als pupil van de week Timon Wijnsma de wedstrijdbal 
aangeboden door SPAR HERDER, aanbood aan scheidsrechter Broersma uit Surhuisterveen 
die hierna voor het begin van de eerste helft floot en Ternaard mocht aftrappen. In de 2e 
minuut gelijk al een grote kans voor Gosse Reinder Kingma die iets te gemakkelijk de bal 
over het Eastermar doel stiftte. Ternaard zette gelijk druk naar voren en in de 4e minuut 
opnieuw een grote kans voor Gosse Reinder als Roel Hoekstra vanaf links een prima pass gaf 
op de vrij staande Gosse Reinder die alleen voor de keeper van Eastermar kwam te staan maar 
helaas de bal tegen de keeper op schoot. Dit waren toch honderd procent kansen jongens die 
er in moeten. In de 16e minuut zag Jitze de Beer zijn prima uithaal gestopt door de keeper van 
Eastermar, en in de 18e minuut een prachtige opgezette aanval van Ternaard die begon bij 
Danny Post die Roel Hoekstra op rechts weg stuurde waarna Roel de bal voor bracht tweede 
paal waar Jan Pieter Prins helemaal vrij de bal kon inkoppen, maar helaas zijn kopbal spatte 
uit één op de lat. Maar in de 22e min. was het Eastermar dat voor het eerst gevaarlijk werd als 
Harm Tjeerd Heidbuurt zomaar alleen richting doelman Anne Hellinga kon afgaan en zou 
uithalen maar in de grond trapte waarop de bal naast het Ternaarder doel hobbelde.  in de 33e 
minuut dan de verdiende voorsprong voor Ternaard als verrassend Wietse Sipma van achteren 
op kwam en hierna naar binnen kwam en de bal terug legde op de mee opgekomen Jitze de 
Beer die met een simpel tikje de 1 – 0 maakte. Maar in de 40e minuut had de stand al weer 
gelijk kunnen wezen als vanaf rechts Kees Schotanus kon opkomen en bij de achterlijn de bal 
voor bracht waarbij de bal over Janco Postma heen ging, verkeerde inschatting, en achter hem 
volkomen vrij Pieter Sikkema stond die zo de bal kon inkoppen maar de bal onderkant lat 
kopte waarna de terugspringende bal gepakt kon worden door keeper Anne Hellinga. Hier 
mocht Ternaard dus niet klagen. Zo ging Ternaard met een 1 – 0 ruststand theedrinken. 
Na rust geen wijzigingen in de ploeg van trainer de Boer dat moest toezien hoe in de 46e 
minuut Eastermar gelijk al gevaarlijk werd als eerst Simon Dijkstra van Eastermar vanaf links 
prima kon uithalen waarbij de bal weer terug kaatste het veld in en hierna Kees Schotanus kon 
uithalen waarbij zijn inzet net naast het Ternaarder doel ging. Ternaard begon net zoals vorige 



week uit bij Leovardia, weer veel te slap aan de tweede helft. Zo ook in de 54e minuut als 
Eastermar weer gevaarlijk op kwam en Tjalling van Dijk vrij kon uithalen en de bal laag in de 
verste hoek schoot waar Jan Pieter Prins op de doellijn redding bracht. In de 57e minuut een 
prachtige actie van die zelfde Jan Pieter Prins die op volle snelheid enkele Eastermar spelers 
omspeelde en hierna verwoestend uithaalde waarbij de bal net voor langs het Eastermar doel 
vloog. Zo kregen beide ploegen kansen en was het hierna Eastermar dat meer begon aan te 
dringen op jacht naar de gelijkmaker. Die viel dan ook in de 82e minuut als Eastermar op 
links een hoekschop mocht nemen die hoog werd voor gebracht waar Rienk Wind helemaal 
vrij zo de bal kon inkoppen en Eastermar op 1 – 1 bracht. Gezien de wedstrijd verdiend. Toch 
gingen beide ploegen nog voor de winst. Trainer de Boer van Ternaard bracht nog in het veld 
Jacob van der Veen en Remko van der Kooi waarna beide ploegen nog grote kansen kregen 
voor de overwinning. Na 90e minuten voetbal floot hierna de goed leidende scheidsrechter 
Broersma voor het einde, en konden beide ploegen gezien de totale wedstrijd, tevreden zijn 
met het gelijke spel.  

	
	
Ternaard wint verdiend bij ASC`75. 
Augustinusga Zaterdagmiddag 17 september, stond de ontmoeting ASC`75 – Ternaard op het 
programma waarbij ASC met 3 punten op de vijfde plaats stond en Ternaard met 1 punt op de 
tiende plaats. Daarom belangrijk voor Ternaard om bij de plaatselijke 
Augustinusga/Surhuizum combinatie 3 punten mee te nemen om aansluiting te krijgen met de 
middenmoot. Trainer de Boer van Ternaard begon weer met dezelfde elf als vorige week 
tegen Eastermar en hield eerst Arnold Kingma, Jelle Soepboer en Simon van der Weg op de 
bank. 
Het was precies twee uur als scheidsrechter Kooistra uit Drachten voor het begin van de eerste 
helft floot en ASC mocht aftrappen en aan een eerste aanval mocht beginnen die gelijk werd 
overgenomen door Ternaard en Hendrik Talsma hierna Roel Hoekstra op links weg stuurde 
die prima door ging en naar binnen kwam de bal breed legde op de mee op gekomen Jitze de 
Beer die kon uithalen waarbij de bal binnenkant paal voorlangs het doel ging waar bij de 
tweede paal Danny Post stond die prachtig de bal in het ASC doel schoot en zo Ternaard in de 
2e minuut al  op 0 – 1 bracht. Een aanval uit het boekje derhalve. In de 5e minuut opnieuw 
een grote kans voor Ternaard als Jan Pieter Prins op volle snelheid alleen door kon gaan en 
alleen voor de keeper van ASC net niet goed uitkwam met zijn passen en de bal hierna net 
over het ASC schoot. Zo begon Ternaard sterk aan de wedstrijd en werd het eerste kwartier 
ASC overlopen door Ternaard. Maar in de 16e minuut dan de eerste gevaarlijke aanval van 
ASC  wat uitmondde in een hoekschop voor ASC waarbij de bal hoog werd voor gebracht en 
Niels Weening goed omhoog sprong en prima de 1 – 1 inkopte. Ternaard was even van slag, 
want gelijk hierna moest keeper Anne Hellinga handelend op treden als aanvoerder Tamme de 
Boer zo maar vrij op dook bij de tweede paal maar keeper Hellinga kon nog net de bal 
onderscheppen. Maar na vijf minuten herpakte Ternaard zich weer en was het in de 22e 
minuut Danny Post die vanaf rechts prima op kwam en naar binnen ging en met een machtige 
uithaal de bal in de verste hoek van het ASC doel jaagde en zo Ternaard op een 1 – 2 
voorsprong bracht. Ternaard laat nu de één na andere mooie aanval zien zo ook in de 24e 
minuut als Roel Hoekstra prima werd aangespeeld door Teake Jan Keegstra en hierna met 
enkel prachtige bewegingen enkele tegenstanders uitspeelde en daarna de bal voor bracht op 
de inkomende Hendrik Talsma die de bal zo kon inkoppen, maar tot ieders verbazing kopte 
Hendrik deze niet te missen kans, de bal over het ASC doel. Toch maakte Ternaard het zich 
soms onnodig moeilijk, zo ook in de 35e minuut als er slordig werd uitverdedigd en ASC 
zomaar in balbezit kwam en gevaarlijk kon worden waarbij keeper Anne Hellinga ten koste 
van een blessure redding moest brengen. Ook de ASC speler raakte daarbij geblesseerd, maar 
gelukkig konden beide spelers verder spelen. Ternaard kreeg zo voor rust nog enkele grote 
kansen, maar liet de afwerking te wensen over. Rust 1 – 2. 



Na rust geen wijzigingen in de ploeg van Ternaard dat gelijk de aanval weer op zocht en ASC 
terug drong op eigen helft. Dat leidde in de 54e minuut tot de eerste goede kans als Ternaard 
een hoekschop mocht nemen die prachtig door Roel Hoekstra werd voor gebracht en waarbij 
Danny Post net de bal miste. Maar in de 61e minuut een grote kans voor ASC dat goed over 
links op kwam waarbij een ASC speler de bal scherp voor bracht waarbij enkele verdedigers 
van Ternaard de bal misten en Tamme de Boer helemaal vrij tweede paal zo de bal kon in 
tikken, maar ook hij miste deze grote kans, en dus mocht Ternaard niet klagen. Hierna was 
het Ternaard dat met prachtige aanvallen ASC terug drong en enkel prima mogelijkheden 
kreeg om de score uit te breiden, maar laat de afwerking weer te wensen over. Maar in de 65e 
minuut was het dan wel raak als de aanval begon bij Jan Pieter Prins die Danny Post op rechts 
weg stuurde die prima enkele tegenstanders uitspeelde en hierna de bal breed legde op de mee 
op gekomen Hendrik Talsma die kon uithalen maar zijn schot zag afgeketst worden op een 
verdediger van ASC waarna de bal voor de voeten van Jitze de Beer kwam die prachtig 
uithaalde en Ternaard op 1 – 3 bracht. Meer dan verdiend gezien de gehele wedstrijd. Zo 
kreeg Ternaard hierna nog een paar grote mogelijkheden. In de 84e minuut bracht trainer de 
Boer Jelle Soepboer en Simon van der Weg in het veld voor Roel Hoekstra en Danny Post. Zo 
kreeg ASC in de 87e minuut nog een grote kans op links, maar weer miste aanvoerder Tamme 
de Boer deze kans, maar was het in de 89e minuut wel raak voor ASC dat door slordig 
verdedigen bij Ternaard door Remco Hofman zowaar nog op 2 – 3 kwam. Er werd hierna nog 
afgetrapt, maar gelijk hierna floot scheidsrechter Kooistra voor het einde. In een prima 
wedstrijd van Ternaard haar kant, behaalde Ternaard bij ASC een verdiende overwinning 
maar had de uitslag veel hoger moeten zijn. Volgende week komt Friese Boys op bezoek in 
Ternaard, de oude ploeg van trainer Henk de Boer.   
 
 
Prijzen van kleurplatenactie Spar uitgereikt. 
 
Ternaard 23 september 2016. De landelijk actie van vliegtickets winnen bij de Spar is ten einde 
gekomen. Evenals de kleurplaten wedstrijd. Vrijdag werden de prijzen van de kleurplaten uitgereikt 
bij Spar Herder. Derde prijzen waren er voor: Sytze de Vries, Sybrand Ferwerda, Lisanne Miedema 
Tweede prijs Hilde van der Kooi, Anna Maaike Wassenaar, Annewil Bouma. 
De eerste prijzen waren voor Amerens van der Linden, Tobias Minnema en Noa Wijnsma. 
Alle kinderen werden door Johannes Herder in het zonnetje gezet. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 

een	spetterend	
optreden	van	
de	populaire		

	
	
	
	
	
	
	

	

Een	muzikale	avond	voor	jong	en	
oud!	

	

Entree:	€ 7,50
	
 
 



Maak je sterk tegen MS 
Collectanten gezocht! 
 
Van 21 t/m 26 november organiseert het Nationaal MS 
Fonds de landelijke huis-aan-huiscollecte. Ieder jaar gaan er 
weer duizenden collectanten met een collectebus langs de 
deur om geld in te zamelen voor mensen met Multiple 
Sclerose (MS). Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Zo 
weten we nog niet waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe 
we het kunnen genezen. 
 
De collecte is de belangrijkste bron van inkomsten voor het 
Nationaal MS Fonds. We ontvangen geen subsidies en zijn 
volkomen afhankelijk van donaties en giften. Door de 
collecte kunnen we ons werk blijven doen en investeren in 
innovatieve onderzoeken om MS te genezen. 
 
Wil jij je ook sterk maken tegen MS? 
Om de jaarlijkse collecte nog succesvoller te maken, zijn we op zoek naar nieuwe collectanten 
en coördinatoren. Een avondje collecteren kost maar 2 uur van je tijd. Hou je van regelen en 
organiseren en heb je ongeveer 10 uur over, dan kun je al aan de slag als collecte-coördinator. 
 
Kijk op de website www.mscollecte.nl voor meer informatie en meld je snel aan. Samen maken we 
ons sterk tegen MS! 
 
 

	
 
 
 
 
 
Op zaterdag 5 november vindt de eerste Friese Dorpentop plaats, een burgertop waar 1000 
Friezen met elkaar in gesprek gaan over de toekomst van het Friese platteland. De Dorpentop is 
geïnspireerd op de G1000-formule voor burgertoppen zoals die o.a. in Amersfoort, Groningen, 
Uden en Amsterdam. Dè Friese Dorpentop wordt de eerste provinciebrede burgertop.   
  
Een burgertop is een evenement waarbij een grote groep mensen (meestal uit een stad, dorp of 
gemeente) wordt uitgenodigd om op één dag bijeen te komen om hun mening te geven en met elkaar 
in gesprek te gaan over thema’s in de eigen gemeenschap. Zij bepalen aan het einde van de dag ook 
wat er met de uitkomsten gebeurt. 
  
Nieuwe democratie 
Een groeiende groep vrijwilligers van inmiddels ongeveer 20 personen is achter de schermen al enige 
tijd bezig met de voorbereiding. De dorpentop is bedoeld om inzicht te krijgen in wat dorpen 
belangrijk vinden voor de toekomst van het Friese platteland, en om te experimenteren met een nieuwe 
democratie. 
  
De uitkomsten van de dorpentop kan burger en overheid dichter bij elkaar brengen doordat ze samen, 
ieder vanuit eigen rol en verantwoordelijkheid, kunnen werken aan de thema’s die de inwoners 
belangrijk vinden. 
  
Loting 
Achthonderd deelnemers worden geloot uit de Basisregistratie Personen van de Friese gemeenten. Om 
deze deelnemers te werven, worden in september 
tienduizend uitnodigingsbrieven verstuurd naar rato van het aantal plattelandsbewoners per gemeente. 
Wie een brief heeft gekregen, kan zich aanmelden als deelnemer op www.friesedorpentop.nl. De 
overige tweehonderd deelnemers worden geselecteerd uit ondernemers, ambtenaren en actieve 
burgers. 



Informatie	diverse	verenigingen	en	
instanties		

 
	
	

	
	

*	Privénummer	

	
Wijzigingen	a.u.b.	doorgeven	aan	de	redactie	via	redactie@ternaard.nu.	

 
 
 

Naam	 Contactpersoon	 telefoonnummer	 e-mailadres	
Basisschool	‘It	Harspit’	 Marianne	Sollie	 571472	/	

(0511)	465483*	
directie@harspit-
pcbodongeradeel.nl		

BenThuis	Ternaard	 Willem	van	der	Bent	 06	14564827	 benthuisternaard@gmail.com	
Biljartvereniging	 Harm	Brander	 571489	 	 	
chill@tuna	 chill@tuna	activiteitenteam	 Facebook:		Chill	at	

Tuna	Ternaard	
chilltunaa@gmail.com	

Club(leiding)	 Jan	Kuipers	 06	16	78	50	09	 jankuipers@gmail.com	
Country	line-dance	 Fenna	van	der	Meulen	 06	19	62	73	58	 u.vandermeulen@chello.nl		
Dorpsbelangen,	vereniging	voor		 Jan	de	Graaf	 571219	 voorzitter@ternaard.nu		
Dorpsbibliotheek		 Anneke	de	Vries	 571733	 annekedevries07@hotmail.com	
Dorpshuis	Tunawerth,	beheer	 Jan	Schoorstra	 571290	/	571925*	 	
Dorpshuis	Tunawerth,	bestuur	 Germina	Akkerman	 571751	 tunawerth@gmail.com	
Dorpsmolens,	Stichting		 	 	 info@duurzaamdongeradeel.nl	
Euphonia,	brassband	 Boukje	Boltjes-Seepma		 571331	 info@euphoniaternaard.nl		
Feestcommissie	 Kim	Waterval	 0620651587	 feestcommissie@ternaard.nu	
Fryske	cursussen	 Pytsje	de	Graaf	 571929	 pytsje@knid.nl		
Gemeentewurk	Dongeradeel		 Meldpunt		 14	0519	 gemeentewurk@dongeradeel.nl	
Groene	Hart,	Stichting	‘t	 Oane	Talsma	 346460	 secretaris@hetgroene-hart.nl	
Gymnastiekvereniging	SVT		 Gaston	Waterval	 571237	 gastonwaterval@gmail.com	
IJsclub	‘Nooitgedacht’	 Goasse	Venema	 06-27210437	 goassevenema@hotmail.com	
Jeu-de-boulesver.	‘De	Ketsers’	 Lukas	van	der	Meulen	 571505	 Meulen52@gmail.com	
Kaatsvereniging	‘It	Moat	Kinne’	 Sybe	Visser	 	 it-moat-kinne@hotmail.com	
Koersbalvereniging	 Ulbe	Boonstra	 571415	 	
Ondernemersver.	Ternaard		 Babs	Alberts	 571075	 massagepraktijkbabs@gmail.com		
Ouderensociëteit		 Sjoerd	Hoogland	 572183	 	
Peuterspeelzaal	‘It	Boartersplak’	 Nynke	Schoorstra	 571202	 w.schoorstra@home.nl		
Plattelandsvrouwenbond,	Chr.	 Tetsje	Drost	 571803	 gerbenentetsje@knid.nl	
Protestantse	Gemeente		 Baukje	Bouma-Dorenbos	 571380	 o.bouma@knid.nl	
SWOD	 Francien	Bekius	 292223	 f.bekius@het-bolwerk.eu		
Tennisvereniging		 Robert	Smit	 0616801553	 info@TVWD.nl		
Uitvaartver.	De	Laatste	Eer	 Baukje	Boltjes	 571331	 delaatsteeerternaard@live.nl		
Uitvaartverzorging	 Bode	Jouke	Hoekstra	 0511	482444	/	

06	15	40	74	30	
info@joukehoekstra.nl		

Vereniging	voor	Volksvermaken	 Hendrikus	Hoekstra	 C.	Lambertusstrj.	20	 	
Verzorgingshuis	Spiker	 Rita	Schipper	 574083	 Rita.schipper@pasana.nl	
Voetbalvereniging	VV	Ternaard	 Jan	Yde	van	der	Kooi	 571486	 j.kooi44@chello.nl	
Volleybalvereniging	SVT	 Gaston	Waterval	 571237	 gastonwaterval@gmail.com 
Wijkbeheer	Dongeradeel	 -Meldingen:	Meldpunt	

Openbare	ruimte	en	afval						
-Vragen	of	meldpunt	=>	
Baukje	Streekstra										

	 	
www.gemeentewurk.nl	
	
b.streekstra@gemeentewurk.nl 


