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38e jaargang                                                   nummer 2           juni 2017             
   
Bestuur Dorpsbelangen 
Jan de Graaf, voorzitter voorzitter@ternaard.nu tel. 571219 
Hendrik Talsma, secretaris  secretaris@ternaard.nu tel. 06-51440377 
Ellen Tabak, 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 
Rinske Boonstra-Smit, notulist  leden@ternaard.nu tel. 221207 
 
Redactie  
Wietske van der Weg  redactie@ternaard.nu   tel. 571932 
Alicia van Haaften  redactie@ternaard.nu  tel. 571124 
    
Bezorging 
Fedde Jacobs, Holwerterdyk 8A     tel. 571389 
 
Ternaarder website www.ternaard.nu  
Sape van der Veen    webmaster@ternaard.nu                                  
  
 
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 
 
 
Aanleveren kopij   ……. Uiterlijk inleveren 8 september. 
   ……. De volgende krant verschijnt half september. 
 
Denk ook eens aan het plaatsen van kopij op onze website WWW.TERNAARD.NU 

 
 

Verschijndata 2017 
 
Februari 
Juni 
September 
December 

 

Advertentiekosten 2017 

Vaste adverteerders 

€ 60,00 (advertentie A5 formaat) 

€ 120,00 (advertentie A4 formaat) 

Losse adverteerders 

€ 20,00 (advertentie A5 formaat) 

€ 35,00 (advertentie A4 formaat) 
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Van de redactie…… 
 
En dan zijn we alweer halverwege het jaar. De meeste feestdagen en een 
prachtig dorpsfeest zijn weer achter de rug en de zomerstop van de 
wintersporten is ingezet. Tijd voor zomersporten maar natuurlijk ook voor 
de vakantieperiode en niet te vergeten de spannende tijd die de 
eindexamens met zich meebrengen. Ben ik wel of niet geslaagd of moet ik 
nog een herexamen doen…. Heel veel succes en sterkte gewenst allemaal! 
En voor degenen die het verlossende antwoord al hebben gekregen… 
 
Wij wensen iedereen een mooie en gezonde zomer toe en hopen op veel input voor de volgende 
uitgave van de dorpskrant!  

 
Gr. Wietske van der Weg en Alicia van Haaften                                                           

 
Persoonlijk berichtje  
 

Iedereen heel erg bedankt voor alle aandacht, in welke vorm dan ook, 
tijdens de ziekte van mijn man en het overlijden, van Dirk Streekstra.  
 
Het was overweldigend en heeft ons heel goed gedaan. 

  
Griet Streekstra, kinderen en kleinkinderen. 

Van de voorzitter…… 
 
Na een mooi dorpsfeest, 2 dagen (gras)kuilen en net een vergadering met de gemeente, moet er nog 
een stukje voor de dorpskrant geschreven worden. Staat het hoofd niet altijd naar, maar we beginnen 
maar ergens. 
 
Wat hebben we een mooi dorpsfeest gehad! Hulde aan de feestcommissie en de catering. 
Dit vraagt altijd weer veel inspanning van vrijwilligers, die tijdens het feest bijna 24 uur op het Groene 
Hart aanwezig zijn. Niet alleen voor de vrijwilligers, maar voor het hele gezin gaat zo’n weekend wat 
anders dan anders. Er zijn een aantal feestcommissieleden die graag het stokje aan een ander willen 
overdragen. Heb je zin om in de feestcommissie, geeft het dan door. 
 
Als dorpsbelang zijn we blij dat er een actiegroep is ontstaan tegen de gaswinning. Dit neemt ons veel 
werk uit handen. Zo kunnen wij ons bezig houden met overleggen met EZ, Fêste Grûn, gemeente, NAM 
enz. Bedankt Ternaard foar de Wyn!!! 
 
De werkgroep Spiker is nog volop bezig voor behoud van Spiker. Er zijn positieve ontwikkelingen. 
De werkgroep Bedrijventerrein is bezig om units te creëren voor beginnende ondernemers! 
Zoals het er nu voor staat gaat Akkerman vloeren na de bouwvak los met het bouwen van hun huis 
met loods. “Als er één schaap over de dam is……….” 
 
We zijn blij dat we een nieuwe webmaster hebben gevonden. Vanaf 1 juli zal Sape v.d. Veen, eerst nog 
samen met Jelke onze site beheren. Veel suc6 Sape! 

 
Zo nu weer naar de volgende vergadering. Ben ik boer of ben ik vergaderboer???? Het moet niet 
gekker worden!!!!! 

 
Allemaal een goede zomer gewenst. 
Jan de Graaf  



 

Van het secretariaat…… 

 

Spiker 
Zie de bijdrage van de werkgroep in deze dorpskrant. 
 
Gasboringen NAM 
In de afgelopen maanden is er veel in beweging gezet rond de plannen om bij Ternaard gas te winnen. 
Naar aanleiding van de avond die is gehouden in Tunawerth is er een actiegroep, Ternaard foar de 
wyn, opgericht om de gaswinning tegen te gaan. 
Dorpsbelang heeft de afgelopen weken diverse gesprekken gevoerd met Fêste Grûn, Gemeente 
Dongeradeel, Dorpsbelang Wierum, Waddenvereniging, Economische Zaken, NAM en met de 
actiegroep. Er zullen de komende tijd nog de nodige gesprekken worden gevoerd. 
 
Tevens is er in de gesprekken op gewezen dat Ternaard al sinds de jaren negentig met succes een 5-
tal windmolens in werking heeft, die voor de nodige windenergie hebben gezorgd. Wij hebben dus als 
dorp al langer de transitie van fossiel naar schone energie gemaakt. Mede door het werk van de St. 
Dorpsmolens Ternaard is zo ook Encoter ontstaan. Deze stichting werkt met zonnepanelen en er zijn 
de afgelopen jaren al diverse daken met zonnepanelen voorzien. 
Ook deze ontwikkelingen zullen wij meenemen in de gesprekken met de verschillende partijen.  
 
Jeugdhonk 
Verheugend is het om te kunnen meedelen dat het jeugdhonk een nieuwe functie krijgt. Na diverse 
gesprekken is het gelukt om het pand een nieuwe bestemming te geven. 
Gersa Brander betrekt het pand en start daar een kinderopvang locatie. Er zal de komende tijd flink 
gewerkt moeten worden om het pand hiervoor geschikt te maken. Een positieve ontwikkeling gezien 
de hele voorgeschiedenis. We wensen haar vanaf deze plaats veel succes. 
 
 
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 
 

 
30 september - De jongens tegen de meisjes (spelshow) 
 
28 oktober - Spokentocht 

 
4 november - Sjoelen met Wietse Rosier 

 
(tunawerth@gmail.com) 

 
 

mailto:webmaster@ternaard.nu
mailto:leden@ternaard.nu
mailto:tunawerth@gmail.com


Notulen van de algemene ledenvergadering van de Vereniging 
Dorpsbelangen Ternaard gehouden op vrijdag 17 maart 2017 
 
Aanwezig: 40 personen 
 
Opening 
Voorzitter Jan de Graaf heet de aanwezigen welkom. 

Bericht van verhindering ontvangen van Mevr. Klinkenberg, PvdA 

Wel aanwezig zijn afgevaardigden van Dongeradeel Sociaal, Christen Unie, ABD, FNP en CDA. 

Jan vertelt in het kort waar Dorpsbelang zich zoal mee heeft beziggehouden: Ontwikkelen van de 

dorpsvisie/Boorplannen van de NAM/Behoud van Spiker/Samenwerking tussen de verschillende 

verenigingen/Het Groene Hart en Dorpshuis/Bedrijventerrein enz., enz. 

 

Vaststellen agenda 

Bij punt 6 zal de nieuwe actiegroep, tegen de voorgenomen gaswinning, zich voorstellen. 

 

Mededelingen 

In de nieuwe DFK-gemeente behoort Ternaard tot de categorie ʺgroot dorpʺ. 

Er zijn veel basisvoorzieningen aanwezig. 

Het aantal inwoners is teruggelopen, onder meer door verhuizingen vanuit Spiker. 

Wel is het belangrijk dat het aantal van 1400 inwoners nu gehandhaafd blijft. 

 

Verslag jaarvergadering Dorpsbelang Ternaard 1 april 2016 

Deze was gepubliceerd in de dorpskrant van juni 2016 

 

Jaarverslag Dorpsbelang Ternaard 31 maart 2016 t/m 11 maart 2017 

Het jaarverslag wordt voorgelezen door Ellen Tabak. 

Jaarverslagen/mededelingen overige stichtingen/verenigingen 

 

Dorpshuis Tunawerth 

Sita de Graaf vertelt een positief verhaal over de situatie van het dorpshuis. 

Er hebben een aantal investeringen plaats gevonden en er is professioneel schoonmaakwerk en 

schilderwerk verricht. Verder is er een nieuw betalingssysteem geïnstalleerd, gekoppeld aan de 

voorraad. Onze beheerder heeft wekelijks hulp van een schoonmaakster, dat bevalt prima. 

Nieuwe activiteiten waren de geslaagde Vogeltjesshow en de quiz Het Slimste Dorp. 

De bestuurlijke activiteiten van Chill, de jongeren, zullen overgenomen worden door het bestuur van 

het dorpshuis. In het bestuur is een vacature ontstaan door het verhuizen van Jitske Waaksma. 

 

Wurkgroep Aldereinsoarch Ternaard 

Jan Keegstra vertelt dat het nog steeds de bedoeling is ouderenzorg in Ternaard te behouden. Na de 

drukbezochte avond van 1 december zijn veel vergaderingen gevolgd. Er wordt gesproken over het 

ontwikkelen van ʺzorgdorp Ternaardʺ, maar dit gaat niet op de manier zoals de werkgroep het voor 

ogen heeft. Een aantal woningen ombouwen tot levensloopbestendige woningen is niet voldoende. 

De werkgroep blijft zich inzetten voor instandhouding van Spiker, eventueel door een 

overnamekandidaat. De verhuizingen van bewoners van Spiker naar elders hebben voor veel onrust 

gezorgd. 

 

 

 



Encoter (= Energie Coöperatie Ternaard) 

Jan Miedema legt uit dat Encoter even een stap op de plaats gemaakt heeft na de installatie van 175 

zonnepanelen op 15 Ternaarder woningen in 2015. De opbrengstgegevens tonen een positief beeld. 

Nu het laatste deel van de subsidie van het waddenfonds binnen is kan er weer gedacht worden aan 

uitbreiding. Voor meer informatie, ook over de financiële voordelen van deelname aan de NLD (= 

Noordelijk Lokaal Duurzaam) via Encoter, kan men terecht bij Jan Miedema en op 

encoter01@gmail.com  Vraag: Is er ook waddenstroom met afdeling in Ternaard? Ja, maar dit gaat niet 

in samenwerking met Encoter, wel met Stichting Dorpsmolens Ternaard. 

 

Het Groene Hart 

Oane Talsma vertelt over de werkzaamheden bij het terrein als het kappen van bomen, verbeteren 

van het terras en aanleggen van CV bij twee van de huisjes. Vaak ook met hulp van de onmisbare 

vrijwilligers. Er is een brief gestuurd naar de omwonenden, omdat er het een en ander gedumpt werd 

op het terrein. Het aantal campinggasten is helaas teruggelopen. Jammer is ook dat er diverse 

vernielingen waren. 

 

Stichting Dorpsmolens Ternaard 

Van der Lugt spreekt over de momenteel ongunstige situatie, mede veroorzaakt door de  

Politiek. In één van de molens is brand uitgebroken, het is nog niet duidelijk hoe dit, ook 

verzekeringstechnisch, opgelost gaat worden. Het is toegestaan een hogere molen te plaatsen – 

masthoogte 34 m. i.p.v. 31 m. 

 

TfdW (Ternaard foar de Wyn) 

Willem Schoorstra vertelt dat naar aanleiding van de zogenaamde antiavond (met sprekers die tegen 

de gasboringen zijn) van 9 maart een actiegroep is opgericht. Uit de enquête van ʺLaat fryslân niet 

zakkenʺ is gebleken dat veel inwoners van Ternaard ongerust zijn.  Het is zeer goed mogelijk om de 

boringen niet door te laten gaan, maar dan moeten we wel wat doen en van ons laten horen! 

NAM is aanvankelijk altijd gul met geld, maar als er problemen komen dan wordt het een ander 

verhaal. 

 

Financieel verslag 2016/ kascontrole 

Doetie Knijff geeft uitleg over de cijfers. 

Hessel Keegstra en Wendelien v.d. Berg hebben de boeken gecontroleerd, alles was prima in orde. 

Wendelien blijft in de kascommissie en als nieuw lid biedt Johannes Herder zich aan. 

 

Bestuursverkiezing 

Doetie Knijff stopt met het penningmeesterschap.  

Zij krijgt bloemen en veel dank voor al het werk dat zij verricht heeft. 

Als nieuw lid kunnen we Rinske Boonstra-Smit benoemen! 

Hendrik Talsma heeft besloten nog een periode aan te blijven. 

 

Bedankjes: 

Dorpsbelang is super blij met haar vrijwilligers: 

Bert Vlasman, Fedde Jacobs, Jelke van der Meer, Ed v.d. Velde, Jan Waaksma en Bote Sape Schoorstra 

worden bedankt door de voorzitter. 

Deze keer wordt ook de 4/5 mei commissie niet vergeten: Oane Talsma, Bote Sape Schoorstra, Pytsje 

de Graaf en Ellen Tabak! 

 

Na de pauze presenteert Thea v.d. Kooi de nieuw dorpsvisie. 
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Hoe enkele inwoners over de onderwerpen denken is leuk te zien in de getoonde vlogs. 

 

Rondvraag 

- De belijning op de N 358 is verwarrend. Dit is niet de juiste belijning voor een 80 km weg. 

Klopt, Dorpsbelang is er mee bezig. 

- Er zouden ook royalere kavels aangeboden moeten worden, aan de rand van het dorp. Zou 

vermeld moeten worden in de nieuwe woonvisie van de gemeente. 

- Aansluiting zoeken bij het DOMproject voor wat betreft Groedse en omgeving. 

- Als je tegen gasboren bent is een pelletkachel een goed alternatief. Krijgen we dan meer 

last van fijnstof? Dit is niet het geval bij een goede pelletkachel met stoffilter, wel bij een 

open haard of oude houtkachel. 

- Hoe is de stand van zaken met het voormalige jeugdhonk. Er is nog geen bericht binnen 

van de gemeente, maar er ligt een aanvraag voor een kinderopvang 

- Een bepaalde bus staat vaak verkeerd geparkeerd, terwijl anderen een bekeuring krijgen. 

Hier kan Dorpsbelang niet veel aan veranderen. 

- Als er woningen gebouwd worden op het terrein aan de van Aylvastrjitte wordt de van 

Sytzamastrjitte veel te smal voor al het verkeer. Je kunt elkaar niet passeren. Dorpsbelang 

zal het in de gaten houden. 

- Bij school zou eenrichtingverkeer moeten komen. 

- En de leraren zouden aan de andere kant van de school moeten parkeren. 

 

Jan de Graaf bedankt de aanwezigen voor hun inbreng, wij zullen aan de slag met de opmerkingen uit 
de rondvraag en sluit de vergadering. 
    

 

 

De Dorpsbibliotheek 
 
De kleur van je huid – Peter Leavell 
 
Carolina, 1861. Op een katoenplantage groeit Tad op samen met zijn zwarte vriendinnetje Peg, en met 
Collin, het zoontje van zijn blanke meester. Ze delen lief en leed met elkaar – totdat Collin hem verraadt 
en Tad onder den lijve ervaart wat het betekent om een donkere huid te hebben. Zijn vriendschap, 
maar ook zijn kindertijd is voorbij. 
Dan breekt de Amerikaanse burgeroorlog uit. Alle plantage-eigenaren worden gedwongen te 
vertrekken en van de ene op de andere dag zijn duizenden slaven vrij. Het klinkt als een droom. Maar 
Tad en Peg merken dat vrijheid zonder geld, zonder opleiding, zonder leiders niet veel meer betekent 
dan aan je lot overgelaten te worden.  
Tad heeft er alles voor over om te zorgen dat zijn mensen dezelfde rechten krijgen als anderen. Maar 
als hij besluit om daartoe de wapens ter hand te nemen, vindt hij Peg tegenover zich…. 
Een indrukwekkend verhaal over vooroordelen, moed en kracht van liefde, gebaseerd op ware 
gebeurtenissen. 
 
Ik ontsnapte uit Auschwitz – Rudolf Vrba 
 
Dit is het waargebeurde, ontluisterende verhaal van kampgevangene Rudolf Vrba.  
Op 7 april 1944 lukt het hem uit Auschwitz te ontsnappen en met veel geluk weet hij uit handen van 
de nazi’s te blijven. Zijn getuigenissen in de zogenaamde Auschwitz-Protocollen redden ten minste 
tweehonderdduizend Joden van een zekere dood. 
Vrba (1924-2006) getuigde na de oorlog bij vele processen tegen de nazi’s. Hij wist vervolgens uit het 
communistische Tsjecho-Slowakije naar Israël te vluchten. In 1960 vestigde hij zich in Groot-Brittannië, 
zeven jaar later emigreerde hij naar Canada. Daar werd hij professor in de farmacologie. 



Zomaar weer een greep uit een aantal (nieuwe) boeken in de Dorpsbibliotheek. 

 

Archem, Johanna A. van Isabel 03-'17   

Beeck, Griet op de Gij nu 03-'17 literaire roman 

Beek, I van der De broosheid van het leven 03-'17   

Berg, G v/d Rotsvast 06-'17   

Blackstock, Terri Op de vlucht 02-'17 roman  

Boersma, Marelle Moederziel, Aan je familie valt niet te ontkomen 02-'17 psychologische triller 

Foekens S Nooit meer stil 06-'17   

Frantz, Laura In het fort van de kolonel 05-'17 literaire roman 

Gabhart, A.H. De zoekers 03-'17   

Hannah, Kristin Midden in de winternacht 05-'17 feel good roman 

Hart, Maarten 't Magdalena 06-'17   

Iturbe, Antonio De bibliothecaresse van Auschwitz 06-'17 waargebeurd verhaal 

Jansma, Linda Houvast 03-'17 Thriller 

Jansma, Linda Kwetsbaar 03-'17 Thriller 

Landsem, Stephanie De tempeldief 02-'17 literaire roman 

Lidegaard, Bo Landgenoten, het 'Wonder van Denemarken' 06-'17 militaire geschiedenis 

Meer O v/d Eindpunt 03-'17   

Musser, Elisabeth Dichterbij dan je denkt 03-'17 literaire roman 

Musser, Elisabeth Twee bestemmingen, derde deel serie Algerijetrilogie 06-'17 literaire roman 

Musser, Elisabeth Twee testamenten, tweede deel serie Algerijetrilogie 06-'17 literaire roman 

Musser, Elisabeth Twee werelden, eerste deel serie Algerijetrilogie 06-'17 literaire roman 

Neuhaus, Nele Wie wind zaait 03-'17 literaire thriller 

Opperman, Deon Donker land 05-'17 historische roman 

Roberts, Nora Geboren in schande, deel 3 van Ierse zussen 12-'16 feel good roman 

Roberts, Nora Geboren in ijs, deel 2 van Ierse zussen 05-'17 feel good roman 

Roberts, Nora Geboren in vuur, deel 1 van Ierse zussen 05-'17 feel good roman 

Roslund, A .Helström, Börge Drie minuten 06-'17   

Sawyer, Kim Vogel Volg mijn lied 03-'17 literaire roman 

Sexton, S.R. Het schoentje van Rosie 03-'17   

Sukkar, Ghada Koffie met kardemom 06-'17 literaire roman 

Treman, Rose Gustav & Anton 03-'17 literaire thriller 

Ven-Rijken R v/d Vertwijfeling 06-'17   

Verweerd, Joke Vogelvlucht 02-'17 literaire roman 

Visscher, M. Verloren tijd 06-'17   

Visser, Carolijn Selma 02-'17 literaire non fictie 

Vlugt, Simone van der  Vraag niet waarom (deel 3) 02-'17 literaire thriller 

VRBA, Rudolf Ik ontsnapte aan Auswitz, een waargebeurd verhaal 02-'17 literaire roman 

Vriens  J  Het huis aan de overkant 06-'17   

Wageningen  Gerda van Schouwentrilogie deel 2 : Rumoer op Dostie 03-'17 streekroman  

Webster, Amanda De jongen, die van appels hield 06-'17   

Wisse, C Hoeve de dageraad 06-'17   

Young, W. Paul De uitnodiging 02-'17 literaire non-fictie 

 
 

 

   
De Dorpsbibliotheek:  Elke donderdagavond  18.45 - 19.45 uur 

   Elke vrijdagmiddag    15.45 - 16.45 uur  

 



Peuternieuws van ‘It Boartersplak’ 

 
Een kleine ‘blik’ op onze peutergroep ‘It BOARTERSPLAK’ in Ternaard. 
 
N.a.v. het thema Eten gingen de peuters met hun juffen een bezoekje 
brengen bij de SPAR in Ternaard. 
 
De peuters mochten boodschappen doen, in het magazijn en op de 
broodafdeling kijken, om beurten mochten ze bij Johannes Herder 
achter de kassa zitten, ze hebben genoten! 
Hartelijk dank Johannes, het was prachtig. 
 
 
 
 

In het vroege voorjaar werd een 
bezoekje gebracht aan het jongvee van 
Sita Herder op de Wjuk. ‘Knyntsjes, 
pykjes, hintsjes’, een kalkoen, ze werden 
bekeken en geaaid. Ook was er een paard 
en pony. De peuters mochten even 
springen op de trampoline en aan het 
einde van de ochtend kregen ze allemaal 
een lekkere mandarijn en een pakje 
drinken. Sita Hartelijk Bedankt! 
 
 

Mocht u een keer een kijkje willen nemen bij ons in de peutergroep 
dan bent u van harte welkom. We zijn geopend van 8.15- 11.45 uur. 
Nieuwe peuters kunnen worden aangemeld via de website van 
Stichting Kinderopvang Friesland via www.kinderopvangfriesland.nl  
 
Groet, Nynke Schoorstra, Annette Koopmans, Grietje Hesseling 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kinderopvangfriesland.nl/


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 

 

 

 

http://www.harspit-arlanta.nl/
http://thuishuis.info/


Oranje boven tijdens Koningsdag 
 

De inwoners van Ternaard konden 
woensdag 27 april weer genieten van 
een kleurige oranje stoet door het 
dorp met muzikale begeleiding van 
muziekvereniging Euphonia. Tijdens 
de optocht scheen het zonnetje volop 
maar was het op de wind toch nog 
wel wat koud. Bij aanvang van de 
optocht werd bij Spiker Ternaard de 
vlag gehesen door  
Djoke van der Weg onder de klanken 
van het Wilhelmus. 

 
 
Na de optocht door het dorp was er voor 
iedereen koffie en oranjekoek in de grote zaal 
van Spiker Ternaard. Hier werd gezellig 
gepraat. In de middag ging het programma 
verder met kaatsen, Jeu de boules en 
kindersurvival. Deze kindersurvival bracht de 
verschillende groepen langs vier spellen 
verdeeld in het dorp. Het eindspel de 
rodeostier, wie blijft het langste zitten, was bij 
het Groene Hart. Als afsluiting waren het 
Groene Hart en dorpshuis Tunawerth open 
voor een hapje en drankje.  

Ternaard herdenkt de gevallenen 

Na een herdenkingsmoment in de Spiker, 
werd de vlag halfstok gehesen bij het 
verzorgingshuis. Onder klokgelui werd de stille 
tocht richting het verzetsmonument 
aangevangen. Bij aankomst bij het monument 
werd er door brassband Euphonia enkele 
koralen ten gehore gebracht. Na een uitleg 
door comitélid Pytsje de Graaf, over het 
monument en het landelijke thema: De 
Vrijheid omarmd, werd namens de Gemeente 
Dongeradeel door Martinus Hiemstra een 
krans gelegd. Gevolgd door een bloemstuk 

door Dorpsbelang Ternaard, gelegd door Ellen Tabak.  
Door brassband Euphonia werd vervolgens het Friese volkslied gespeeld, Jantine Mizelmoe bracht 
hierna het Taptoe signaal, gevolgd door 2 minuten stilte en het Wilhelmus. 
 
Verzetsstrijder Nauta 
Er werd op de algemene begraafplaats stilgestaan bij het graf van verzetsstrijder A. T. Nauta, 
opgepakt en vervolgens gefusilleerd bij de Woeste Hoeve bij Apeldoorn. Als vergelding van een 
aanslag op de Duitse officier Rauter baas van de SS. De bewoners van de naar Nauta vernoemde 
straat; Albertus Nautastrijtte, legden een bloemstuk.  
 

https://plus.google.com/photos/110182227367499146015/albums/6413654384924600849
https://plus.google.com/photos/110182227367499146015/albums/6416750464265732481


Geallieerden 
Bij de graven van de geallieerde soldaten werden door de kinderen van de basisschool bloemen 
gelegd.  

Glas in lood ramen 
Tijdens de afsluitende herdenkingsbijeenkomst in de Grutte Tsjerke werd door organist Johan 
Boeijenga een stuk uit Beethoven gespeeld. Oane Talsma gaf uitleg aan het thema ‘De Kracht van het 
persoonlijk verhaal’ en er werd via de tv-scherm. Vervolgens werd het gedicht ‘Vrede’ van Leo 
Vroman voorgedragen. De namen van de omgekomen personen die op het glas in lood raam staan 
werden voor gelezen en werd herdacht door het plaatsen van een roos. De bijeenkomst eindigde 
met muziek van Robert Long met Dona Nobis Pacem. 

Bevrijdingscolonne trok door Fryslân 

ALDTSJERK – Na het 
overweldigend succes van 
vorig jaar, werd zaterdag 6 
mei weer een tocht door het 
mooie Fryslân gereden met 
de historische voertuigen 
van Keep Them Rolling. Dit 
jaar weer groots 
georganiseerd vanwege 72 
jaar bevrijding, want 
‘Vrijheid moet je vieren’.  

 

 
Landgoed de Klinze in Aldtsjerk was dit jaar verzamelplaats voor de grootste rijdende colonne van 
voertuigen van KTR door Fryslân. De voertuigen vertrokken om 10.00 uur voor 60 km door wad, woud 
en stad. De route voerde langs de plaatsen Burdaard, Ferwerd Holwerd en Ternaard. Hier werd een 
korte pauze gehouden door de 55 voertuigen en hun rijders. In Holwerd werd er nog stil gestaan bij 
het monument van de omgekomen vliegeniers aan de zeedijk. Na de lunch in Ternaard werd er koers 
gezet naar Oosternijkerk, Ee, Westergeest, Zwaagwesteinde, Wouterswoude en Damwoude. Ook langs 
deze dorpen veel mensen langs de kant die de colonne opwachten. In de Elfstedenstad Dokkum werd 
na een stadstocht haltgehouden op de Markt. Hier werden de deelnemers enthousiast ontvangen door 
het in groten getale gekomen publiek. Dit kwam mede door dat het op de middag zonnig werd en de 
temperatuur steeg. 

Kampement “Klinze Headquarters” 
Zonnig was het ook op “Klinze Headquarters” hier kwamen de leden van Keep Them Rolling om 16.00 
uur binnen rijden. In groten getale kwamen belangstellenden kijken naar de voertuigen en het 
opgerichte kampement. Voor de kinderen was er genoeg te doen, schminken oudhollandse spellen 
en ritjes een jeep. En als afsluiter een lekkere ijsco. De ouders konden langs de opgestelde 
voertuigen of genieten van een glaasje drinken in de zon met muziek van Big Band Leeuwarden en de 
Andrews Sisters.  

Afsluiting 
De deelnemers aan de tocht konden vanaf 18.00 uur genieten van een bbq en napraten over de 
tocht of luisteren na de klanken van Jerry Steyger “Band of 4 Brothers”, rond middernacht werd het 
weer rustig in de “Klinze Headquarters”. Zondag kon er daarna weer worden opgeruimd. Volgens de 
organisatie een geslaagd evenement.  

https://plus.google.com/photos/110182227367499146015/albums/6417459747519380449


95-jarige Brassband Euphonia geeft muzikaal cadeau aan dorp 
Ternaard 

Zondagmiddag 7 mei stroomde dorpshuis Tunawerth in Ternaard helemaal vol met 
muziekliefhebbers. Vele dorpsgenoten hadden de uitnodiging van Euphonia aangenomen om samen 
met hun het 95-jarig jubileum van deze brassband te vieren.  

Als muzikaal cadeautje aan het publiek, gaf de muziekvereniging olv dirigent Paulus de Jong deze 
middag een afwisselend koffieconcert. Na de statige concertmars Praise en het fraaie koraal The Day 
Thou Gavest, werd het grote werk Lord Tullamore opgevoerd. In dit uitdagende werk kwamen mooie 
Ierse melodieën naar voren. Daarna mocht Harmke Groen het publiek trakteren op de ingetogen 
bugelsolo Eyes of a Child. 

De leerlingen van Euphonia mochten natuurlijk niet ontbreken op dit feestje. Inge, Jan Jacob, Geert, 
Savannah en Sybren speelden een aantal nummers waaronder de Walsenmedley en de American 
Medley. Mooi om te zien en te horen dat deze jeugdige blazers zo enthousiast spelen op hun 
instrument.  

Na twee Spaanse uitstapjes in The Mask of Zorro en Children of Sanchez, was het tijd voor het 
slotwoord van voorzitter Wiebrig Reitsma. Wethouder én dorpsgenoot Pytsje de Graaf kwam naar 
voren om Euphonia namens het hele dorp te bedanken voor 95 jaar muziek in Ternaard. De heer Galluzi 
uit Ternaard had nog een prachtig cadeau voor de vereniging in de vorm van een zelfgemaakte ‘gouden 
oorkonde’. Na het spelen van de uitsmijter Calling Cornwall was het concert afgelopen. Euphonia gaat 
nu op naar het 100-jarig jubileum. 

 
 
 
 
 
 

https://plus.google.com/photos/110182227367499146015/albums/6417854499702863953


Kampioensteams V.V. Ternaard 
 
Wat een kampioensteams dit jaar, fantastisch!  
De JO9, JO11-1, JO15 en JO17 werden dit seizoen kampioen, gefeliciteerd trainers, leiders en spelers! 
En dan hebben we ook nog de JO7. Zij speelden dit seizoen meerdere toernooitjes en wisten bij 
meerdere toernooien kampioen te worden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Ternaard heet vluchtelingen welkom 

TERNAARD – In de laatste maanden 
zijn er zeven nieuwe gezinnen uit 
oorlogsgebieden in Ternaard komen 
wonen, gevlucht uit hun eigen land 
vanwege oorlogssituaties of 
geloofsovertuiging en nu woonachtig 
in Ternaard. De Protestantse 
gemeente van Ternaard had daarom 
samen met dorpsbelang vrijdag 21 
april een kennismakingsavond 
georganiseerd om de 
buurtbewoners in kunde te laten 
komen met de nieuwkomers.  

 
De laatste jaren hebben de vluchtelingen uit de verschillende landen veel meegemaakt. Door 
oorlogssituatie in landen zoals Syrië, Irak en Eritrea zijn ze van huis en haard verdreven. 
Via veel omwegen hebben ze inmiddels een veilig onderkomen in Nederland gevonden. Zo zijn er via 
vluchtelingenwerk zeven gezinnen en alleenstaanden in Ternaard komen wonen. 
Zo zijn de familie Mohammed en hun vier kinderen, familie Aldaher en hun vier kinderen, familie Alali 
en hun dochter, Thraz en Majd komen wonen in Ternaard. 

Foke Dijkstra van vluchtelingenwerk Nederland Noord Friesland gaf aan dat bijna elke dorp in 
Dongeradeel gezinnen opvangt. Alleen is de situatie in Ternaard uniek ‘Deze vluchtelingen vormen een 
kleine woongroep en kunnen veel, vooral op taalgebied, aan elkaar hebben’. 
Het echtpaar Heine en Fo Vos, die zich al jaren inzet als vrijwilliger bij vluchtelingenwerk vertelt iets 
over het dankbare werk. Van de voetbalverenging kregen de gezinnen een voetbal aangeboden, om 
samen met buurtgenoten lekker te voetballen. Tijdens de gesprekken hierna konden de aanwezigen 
genieten van de “lekkere hapjes” die klaar stonden, hapjes die zij in hun eigen land klaarmaken.  

Warm welkom 
‘Uiteindelijk zijn we in Ternaard terecht 
gekomen en hebben wij hier een nieuw 
thuis gekregen. En vinden het fijn, dat wij 
ons hier veilig voelen en door de 
Ternaarder dorpsgemeenschap gastvrij 
ontvangen worden’ aldus Majd, de tolk van 
deze avond. 
In de laatste weken hebben verschillende 
families ook de vreugde beleefd van de 
gezinshereniging na een periode van grote 
onzekerheid en spanning.  
 

 
 
 
 
 
 
 

https://plus.google.com/photos/110182227367499146015/albums/6413163094104840513
https://plus.google.com/photos/110182227367499146015/album/6413163094104840513/6413163165794663266


Jeu de boulesverening “De Ketsers” 
 
In april werd weer begonnen met de competitie van 2017. We konden twee nieuwe leden welkom 
heten, die in Ternaard zijn komen wonen. 
 
Op Koningsdag stond de eerste wedstrijd gepland. Zoals 
altijd was de wedstrijd toegankelijk voor alle 
dorpsgenoten. Er gaven zich 22 personen op voor de 
wedstrijd. Na drie rondes kon de uitslag bekend worden 
gemaakt. Er waren deze middag 4 personen, die alle 
drie partijen hadden gewonnen. Daar er maar drie 
prijzen waren, moest het saldo daarom uitmaken wie 
met de prijs naar huis gingen. Het bleek dat Johan van 
der Weg net buiten de prijzen viel met een saldo van 
12. De derde prijs was voor Henk Bouma met een saldo 
van 27.  
Bij de laatste twee prijzen moest de beste partij de doorslag geven, omdat beide spelers, Gerrit Rijpstra 
en Jelle Haaima, een gelijk saldo hadden van 31. Het bleek dat Jelle een partij met 13-0 had gewonnen, 
zodat hij met de eerste prijs naar huis ging en Gerrit met de tweede prijs. De prijzen waren ook dit jaar 
ter beschikking gesteld door Het Groene Hart van Ternaard. 
 
Op zaterdag 3 juni was weer de jaarlijkse partij met Holwerd. Er hadden zich 12 personen uit Holwerd 
en 17 personen uit Ternaard opgegeven voor deze gemengde partij. Om 13.45 uur werd begonnen 
met de eerste van de drie partijen. Er was zodanig geloot dat een Holwerter met een Ternaarder speelt. 
Tussen door waren er kleine hapjes voor de deelnemers. Na drie partijen bleek dat er drie spelers met 
drie gewonnen partijen waren. De vierde prijs kwam toe aan de beste speler met twee gewonnen 
partijen.  
De vier prijzen werden als volgt verdeeld, t.w.:  
1e prijs Johan van der Weg 
2e prijs Andries Tienstra 
3e prijs Aukje Dol 
4e prijs Griet Streekstra 
Dit jaar hadden we ook een poedelprijs. Deze werd door Aaltje Haaima gewonnen.  
Zij had alle partijen verloren en had 31 min punten. De poedelprijs, bestaande uit droge worstjes, werd 
door Aaltje onder de deelnemers verdeeld.  
Hierna werd nog even nagezeten onder het genot van een hapje en een drankje. Al met al kunnen we 
terugzien op een geslaagde middag. Volgend jaar gaan we weer naar Holwerd. 

Wylde Tulpentocht sponsort Sportkooi 

Op zaterdag 19 augustus wordt voor de 5e keer de wandeltocht 
“de Wylde Tulpentocht” georganiseerd. Deze tocht is een prachtige 
tocht voor iedereen die van de natuur rondom de wadden houdt. 
De wandeltocht voert langs het wad en de dorpen rondom het 
dorp Ternaard. Ook dit jaar zijn er drie compleet nieuwe routes 
uitgezet. 

De start en finish zijn bij het dorpshuis Tunawerth, Aldbuorren 13, 9145 SE te Ternaard. 
De afstanden die gelopen kunnen worden zijn:  
40 km (start tussen 7.30 - 8.30 uur, inleg € 10,00),  
20 km (start tussen 9.00 - 10.00 uur, inleg € 10,00),  
10 km (start tussen 10.00 - 11.00 uur, inleg € 5,00).  
Kijk op www.wyldetulpentocht.nl voor meer informatie. Dit jaar is de opbrengst voor De Sportkooi 
Ternaard. Wij hopen dat er veel kinderen mee zullen doen om een steentje bij te dragen aan De 
Sportkooi. Kinderen t/m 12 jaar moeten onder begeleiding van een volwassene lopen. Opgeven kan 
via wyldetulpentocht@gmail.com, betalen is bij de start. Ook kunt u zich nog bij de start opgeven. 
 



Draag jij ook een steentje bij? 
Dat is een vraag aan de kinderen, maar ook aan de volwassenen van Ternaard. 
Men wil graag een Sportkooi in Ternaard en de Wylde Tulpentocht schenkt, dit jaar de opbrengst aan 
De Sportkooi. Doe dus allemaal mee op 19 Augustus, draag dus allemaal een steentje bij. 
Je kunt 10, 20 of 40 km lopen, kinderen t/m 12 jaar onder begeleiding. 
Wil je meedoen, geef je dan op via wyldetulpentocht@gmail.com 
Meer informatie vindt u elders in de dorpskrant of op onze site: www.wyldetulpentocht.nl  

Commissie Wylde Tulpentocht  
 

Stand van zaken acties gaswinning 

 
De tijd gaat snel, en het lijkt alweer een hele poos geleden dat TfdW het tegengeluid een stem gaf. In 
die tijd is duidelijk geworden dat een ruime meerderheid van de Ternaarders tegen de voorgenomen 
gaswinning is. Die scepsis en twijfel verdienen het om gehoord te worden. Natuurlijk zijn er ook 
mensen die er neutraal in staan of boring en winning niet bezwaarlijk vinden. Geen probleem, zolang 
men elkaar respecteert en ieder zijn of haar mening gunt: uiteindelijk zijn wij met z’n allen het dorp! 
 
OVERZICHT 
Behalve het leggen van contacten met verschillende partijen, het verspreiden van posters en info, het 
ophangen van spandoeken (die @!#$%! wind), is het organiseren van een tegengeluid vooral een 
tactisch steekspel. Juridisch gezien is er namelijk niets tegen zulke plannen te doen. De staat gaat over 
de diepe ondergrond, en aangezien boring en winning zich daarin afspelen is het duidelijk hoe de 
kaarten liggen. Daar helpt geen verzet van provincie of gemeente tegen. Toch is het belangrijk dat juist 
die partijen zich uitspreken en stelling nemen. Net zoals het belangrijk is dat de burger, die tegen is, 
zich laat horen en zien.  De politiek kan namelijk druk gaan uitoefenen, net zoals maatschappelijke- en 
belangenorganisaties dat kunnen doen. Juist die dingen zijn wij mee bezig. Zo ligt de kwestie 
Ternaard/Waddenzee op de tafel van de kabinetsformatie. Er is een persoonlijke brief naar de 
directeur van de Shell verstuurd, met een dringend verzoek om van nieuwe winning af te zien. Ook is 
er een actie richting Economische Zaken opgestart, d.m.v. het indienen van een klacht bij de UNESCO, 
beheerder van het Werelderfgoed. EZ verzuimt immers zijn zorgplicht die het voor de Waddenzee 
heeft. Er zijn al veel brieven gestuurd, dank daarvoor, maar wie er nog niet aan gedacht heeft: het kan 
nog altijd. Voorbeeldbrieven zijn te downloaden op de facebookpagina. Arthur Neslen, journalist van 
de Engelse krant The Guardian, is hier ter plekke geweest om de situatie in ogenschouw te nemen en 
zowel TfdW als Fêste Grûn te interviewen. Internationale aandacht voor onze zaak kan alleen maar 
helpen. Verder staat er een overleg met de gemeente op de planning, o.a. om te kijken wat er met het 
oog op de nieuwe Mijnbouwwet en de in te dienen Omgevingswet aan mogelijkheden voor ons zijn. 
De komende weken zullen wij ons tevens intensief op de nationale politiek gaan richten. Daar kunnen 
veranderingen in gang worden gezet, dus daar willen wij druk gaan uitoefenen. En ja, een busreis naar 
Den Haag is zo geregeld! 
 
Verder is er goed contact met het DB van Wierum (daar zijn inmiddels ook posters verspreidt, net als 
in Paesens-Moddergat), volgt er overleg met het DB van Holwert en zijn we in gesprek met Groninger 
belangengroepen Houd Groningen Overeind en Laat Groningen Niet Zakken. Zij weten wat de gevolgen 
kunnen zijn, en volgen de situatie bij ons op de voet. We zijn ook bezig om te kijken wat de 
mogelijkheden zijn om enkelen van hen, Groningers uit het getroffen gebied, hierheen te halen om 
hun persoonlijke verhalen eens te horen. Als laatste maar zeker niet minste actie: er is een 
protestvideo in de maak, te verspreiden via social media. Volg de ontwikkelingen op facebook! 
Al deze dingen kosten veel tijd en energie. Maar het is het ons waard, omdat Ternaard het ons waard 
is. Net als de Waddenzee. En vooral onze kinderen. Zij verdienen een thuis op een bewoonbare 
planeet.  
 
Ternaard foar de Wyn 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
4 juli 
komen we  
langs  
om lege 
flessen op 
te halen!! 
 
 
 
 
 



Geslaagd Dorpsfeest Ternaard 
  
Afgelopen weekend werd het twee jaarlijkse dorpsfeest van Ternaard weer gevierd, Ondanks de regen 
op vrijdagmorgen, maar daarnaast enthousiaste buurten, deelnemers en publiek werd het dorpsfeest 
met als thema 'Carnaval' een groot succes. Ternaard was voor deze gelegenheid omgedoopt tot 
'Waddengat'. 
 
Kaatsen  
Woensdagavond werd het dorpsfeest geopend met het dorpskaatsen, er werd gestreden in twaalf 
parturen om de felbegeerde kransen en koning(inne)beker. Bij de dames ging de Koninginnebeker 
wederom naar Christa Rijpstra, Zij werd daarbij bijgestaan door Fenna Veenema en Janna van der Kooi. 
Bij de heren gingen de prijzen naar Pieter Prins, Sybren Dol en als Koning Roel Hoekstra.  
 
Koffieochtend voor 40+ 
Donderdagochtend reed er en bonte 
stoet oor het dorp, nee geen 
versierde wagens maar de bewoners 
van Spiker Ternaard en de 
vrijwilligers. Deze stoet was 
onderweg naar de feesttent voor 
een muzikale ochtend met muziek 
van toe en nu. De liedjes en sketches 
werden gebracht en begeleid door 
de Trijekaart 40+, De sfeer zat er 
goed in met de liedjes van weleer. Na 
een afsluitend bakje patat keerden 
de oudere inwoners van Ternaard weer terug naar hun huis. 
 
De bonte toneelavond met veel hilariteit  

Donderdagavond was het bonte avond 
in de tent, met een zevental opgaves een 
avondvullend programma. De 
verschillende buurten, vriendenploegen 
en spontane ontstane ploegen konden 
hun talenten aan de een volle feesttent 
laten zien. De aftrap was voor de 
feestcommissie met het vliegerlied. Een 
lied dat de rest van het feest steeds weer 
op de proppen kwam. 
De eerste prijs ging naar; De Ternaarder 
Tekkenhaaksters met Rock around the 
clock. De rollatorshow die werd gegeven 
werd door de jury als hoogste 

beoordeelt door het fijne samenspel. Na afloop werd er nog nagepraat onder de muzikale klanken van 
Chris. 
 
Kinderspelen in de feesttent  
De feestcommissie had voor deze morgen een 
mooi spellencircuit uitgezet voor op het 
buitenterrein van het groene hart, maar helaas de 
regen gooide roet in het eten. De spelletjes werden 
daarom ingekort en verplaats naar de feesttent. 
Het meedoen deze morgen was belangrijker dan 
het winnen, toch weerhield de kinderen van de 
groepen 3 t/m 8 niet om fanatiek mee te doen met 
spellen zoals: zaklopen, skilopen, skippyballen en 



meer zeskampspellen. Tijdens de spelletjes kregen de kinderen limonade, patat en een ijsje. Als 
afsluiter was er het slalomfietsspel in winterkleding. Hilariteit ten top voor de deelnemers, ouders en 
pakes en beppes. Voor de kleinste kinderen t/m groep 2 was er een springkussen en stonden er 
zandbakken en waren er speelblokken.  
Vrijdagavond kwamen drive in show De Kolkenblazer langs in Ternaard. Deze jongens brachten de 
muzikale klanken in de feesttent, en kregen vlot sfeer in de feesttent.   
 
Ternaard 'Carnaval in Waddengat' 
Vrijdagavond en zaterdagochtend ging er 
een bonte stoet loopvolk door het dorp, allen 
verkleed in het thema ‘Carnaval'. Als 
muzikale begeleiding werd de North Frisian 
Percussion Corps uit Dokkum uitgenodigd. 
Een echte aanrader, met opzwepende 
muziek passend bij het thema 'Carnaval'. 
Vrijdagavond werden de groepen, buurten 
en einzelgänger door een deskundige jury 
beoordeeld. De eerste prijs was voor de Om 
de Ald Feart met de uitbeelding van de 
'Tomatenplukkers'. Tevens won deze buurt 
ook de eerste prijs met de straatversiering. Dubbel veel plezier bij de buurtvereniging 'Om de Ald 
Feart'.  

 
Veel hilariteit op de Supersurvivalbaan  
Zaterdagmiddag werd er een Supersuvivalrun 
georganiseerd door de feestcommissie, in totaal 
deden 12 teams mee aan de 50 meter lange 
supersurvivalrun. Er werd fanatiek gestreden om 
als team met de snelste tijd te komen. Dit gaf veel 
hilarische beelden op helaas regende het bij de run 
van de laatste twee groepen, daarop werd vanuit 
veiligheidsoverwegingen besloten om geen 
tweede ronde te doen en zo werd de snelste tijd 
over de eerste ronde bepaald. Als snelste van deze 

run werd met een seconde verschil met de nummer twee, buurtvereniging De Einekooi. Deze jonge 
ploeg vloog echt letterlijk over baan. Na de prijsuitreiking was er nog gelegenheid tot hapje en drankje 
en napraat.  
Zaterdagavond trad de band La Stampa op de feesttent, deze allround band vermaakte het publiek 
prima. Met veel feestmuziek, meezingers en gouwe ouwe maakte het dat de aanwezigen stonden te 
hossen voor in de tent. Het feestgedruis duurde tot de late uurtjes.  
 
Ternaard sluit feest af met tentdienst  
Als afsluiting van het feest werd er zondagmiddag een tentdienst gehouden.  
De dienst werd verzorgd door zanggroep "Telling Voices" uit Minnertsga.  
Het thema van de dienst is "Lieuwe as net". In de programmaboekjes die werden uitgedeeld stonden 
de liederen en teksten die door de zanggroep 
werden gepresenteerd. Aan het einde was de 
collecte die bestemd was voor Kerk in Actie, Kerk in 
Actie geeft het geld aan hulp om de armoede in 
Afrika te bestrijden. Koffie en een ijsje waren er 
naafloop van de dienst 
Voorzitter van de feestcommissie, Eele Jan Bergsma, 
bedankte alle vrijwilligers en sponsoren die dit 
dorpsfeest mogelijk hebben gemaakt. Hij gaf aan dat 
we terug kunnen kijken op een geslaagd feest! De 
foto's het feest zijn te zien via Ternaard.nu. 

 



Spiker 
 
Sinds de sluiting van de bovenverdieping van Spiker eind maart, is er nu een een andere fase 
aangebroken voor de bewoners. Het inwonertal van Spiker is teruggegaan in 2 ½ jaar tijd van bijna 70 
bewoners naar momenteel 24 bewoners. Afscheid nemen van zowel bewoners als personeel. 
Als werkgroep blijven wij ons inzetten voor de bewoners en Spiker, we zijn er ons van bewust dat het 
niet makkelijk is en dat er ook binnen de werkgroep frustraties zijn, dat het traject om tot een goede 
ouderenzorg in Ternaard te komen, met behoud van Spiker, (te) langzaam gaat.  
 
De werkgroep is intussen in gesprek gegaan met mw. Simmy de Vries, een gegadigde die met veel 
enthousiasme mogelijkheden ziet om met Spiker een doorstart te kunnen maken. Wij hebben dit 
aangegeven bij de Kwadrant Groep. De Kwadrant Groep wilde hier niet direct op ingaan, omdat de 
concequenties die dit zal hebben voor de zorg, niet kunnen worden overzien. Intussen hadden wij al 
contact gehad met de gemeente Dongeradeel en in overleg met de mw. De Vries en wethouder De 
Graaf, is de gemeente als bemiddelaar naar voren gekomen. 
De wethouder heeft de situatie rond Spiker, besproken met diverse instanties waaronder in het kader 
van het ANNO project (zie onderstaand).  
Intussen waren wij als werkgroep niet blij met de brief die de bewoners van Spiker en familieleden 
kregen van de Kwadrant groep over de stappen die moeten worden genomen bij de volgende fase van 
verhuizingen binnen de Kwadrant groep. Om de brief op Goede Vrijdag net voor de Paasdagen te 
versturen gaf ons (weer) een onplezierig gevoel. 
Naar aanleding daarvan heeft de gemeente contact gezocht met de Kwadrant groep om dit soort zaken 
toch beter te overleggen. Resumerend heeft de mailwisselingen er wel toe geleid tot de volgende 
stappen. 
De gemeente heeft het initiatief genomen om in gesprek te gaan met Kwadrant groep en De Friesland 
Zorgverzekeraar. Op 15 juni heeft de werkgroep een gesprek met de nu verantwoordelijke wethouder 
Van der Ploeg, wij zullen in dit gesprek het voorstel van de mw. De Vries nogmaals inbrengen. 
 
Wat de werkgroep betreft zijn we nu eindelijk op de goede weg, waarin afspraken kunnen worden 
gemaakt én een plan met een toekomst voor Spiker en de ouderenzorg in Ternaard. 
En laat het duidelijk zijn, intussen blijft de deur open voor nieuwe bewoners in Spiker. 
 
Ternaard wordt een ANNO-Pilot. Binnen de ANNO-gemeenten (DDFK, Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel; 
aangevuld met Ameland en Schiermonnikoog) wordt binnenkort gestart met een meerjarentraject 
Zorglandschap. Dit is gestart op initiatief van De Friesland Zorgverzekeraar. Doel hiervan is een 
efficiëntere samenwerking tussen de zorgverzekeraar (incl. zorgkantoor) en de gemeenten en een 
betere en efficiëntere bundeling en inzet van de financiële middelen op het gebied van zorg; met nadruk 
op de ouderenzorg. Wethouder De Graaf heeft binnen dit traject voor Dongeradeel bepleit dat gezien 
de huidige ontwikkelingen Ternaard een goede pilot is. Dat is met enthousiasme vanuit DFZ en de 
andere gemeenten ontvangen en dus ook besloten. (Ontwikkelingen verzorgingstehuis Ameland 
vormen ook een pilot). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7-Daagse busreis naar Polen, van ma. 16 t/m zo. 22 oktober  
 
Geregeld hoor je zo rond 4/5 mei mensen zeggen: “Eigenlijk zou ik nog wel een keer naar Auschwitz-
Birkenau willen om die concentratiekampen of wat ervan over is, met eigen ogen te zien.” Vaak blijft 
het daarbij. Maar nu kan dit vanuit de eigen woonplaats. Ga mee!  
 

Alleen de kampen bezoeken is niet 
de bedoeling, want ook Dresden, 
Krakow en Potsdam worden in de 
planning opgenomen. Er kunnen 
minimaal 30 en maximaal 40 
personen mee.  
Het wordt een reis van 7 dagen met 
1 overnachting op de heenreis in 
Dresden en 1 overnachting op de 
terugreis in Potsdam, waardoor 
deze reis zeker ook geschikt is voor 
de wat oudere reiziger, maar ook 
jongere reizigers kunnen zich 
vanzelfsprekend laten inschrijven.  
 

 
Het belangrijkste onderdeel van deze reis vormt het bezoek aan de zeer indrukwekkende, voormalige 
concentratiekampen Auschwitz en Birkenau.  
Een bezoekje aan de Zoutmijnen van Wieliczka (140m onder de grond) is ook een geweldige, maar 
wel heel andere ervaring en heel spectaculair.  

(Bijna alles is van zout gemaakt, zelfs de kroonluchters.)  
Een rondleiding door Krakau, een prachtige oude stad met een van de mooiste pleinen van Europa, 
ontbreekt niet in het programma.  

Op de heenreis staat een rondleiding door 
Dresden gepland en op de terugweg bezoeken 
we het prachtige Park Sanssouci in Potsdam.  
De reis is op basis van halfpension: (logies, 
ontbijt, diner en div. entrees) en zal, afhankelijk 
van het uiteindelijke aantal deelnemers, tussen 
de € 550 en € 600 pp. bedragen. Dit bedrag is 
exclusief een reis- en annuleringsverzekering. 
Een identiteitskaart of paspoort is verplicht.  

 

Voor meer informatie kunt u bellen of e-mailen: Oane Talsma, tel. 0519346460 of ap.talsma@planet.nl 



 
 

* 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* 

harspit@arlanta.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  C.F. van der Lugt 06 50 56 42 01  

Euphonia, brassband Baukje 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’ Lucas 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-Seepma 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 
Meldingen openbare ruimte en 
afval  

Telefonisch of digitaal iets 
melden? 

 Ga op www.dongeradeel.nl  naar 
Meldpunt Gemeentewurk 
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