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Denk ook eens aan het plaatsen van kopij op onze website www.ternaard.nu 
 
 
Jubilea: Wij besteden graag aandacht aan een 50-, 60- of 65-jarig jubileum. 
Viert u, of iemand binnen uw familie op kennissenkring binnenkort een 
jubileum geeft u dit dan door aan Ellen Tabak via leden@ternaard.nu/221207. 
 
Aanleveren kopij: Uiterlijk inleveren 15 december 2019, de volgende krant 
verschijnt eind december. Verschijndata 2019: maart, juni, september en 
december. 
 
Advertentiekosten 2019, 4 uitgaven: € 60,00 (halve pag.) € 120,00 (hele pag.)  
Losse advertentie 2018: € 20,00 (halve pag.) € 35,00 (hele pag.) 
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VAN DE REDACTIE 

Mocht u iets interessants, of iets leuks weten te vertellen, of heeft u mooie 
foto’s, die u wilt delen met Ternaarders, mail het door, naar 
redactie@ternaard.nu.                   Groeten, Alicia en Wietske 
 

VAN DE VOORZITTER 

Het is, denk ik, niemand ontgaan de afgelopen weken: het 
stikstofprobleem. Er liggen Nederland 18.000 bouwprojecten stil, omdat 
een berekening aangeeft dat de natuurgebieden te veel stikstof over zich 
heen krijgen. Elke plant heeft stikstof nodig, waar maken we ons weer druk 
om in dit kikkerlandje… 
Dan is er een roeptoeter van D66 die vindt dat we wel met de helft minder 
dieren in ons land toe kunnen en dat we daardoor meer woningen kunnen 
gaan bouwen. Hoe bedenkt ie het! 
De boeren de schuld geven en woningen en vliegvelden maar uitbreiden. 
Eén voordeel hiervan: de NAM mag nu ook niet verder met gaswinning in 
de Waddenzee (natura 2000 gebied). Maar door een andere berekening 
zullen ze hiervoor wel weer toestemming krijgen. 
 
Groet, Jan de Graaf 
 

VAN HET DORPSHUIS 

In het najaar staan er een spokentocht, bierproeverij en oktoberfest op de 
kalender en natuurlijk iedere eerste vrijdag van de maand de "vrijmibo".   
Diegenen die iets willen organiseren of willen helpen bij een evenement: meld u 
bij het bestuur, de beheerder of geef u op via de bekende kanalen. Blijf op de 
hoogte van onze evenementen en nieuwtjes via Facebook, Instagram of kijk op 
onze website: www.tunawerth.nl  



SECRETARIAAT DORPSBELANG  

Nieuwe webmaster Sape van der Veen heeft enkele jaren de website van 
Ternaard up to date gehouden, nadat Sape heeft aangegeven te willen 
stoppen met dit werk hebben we Jelke van der Meer gelukkig weer bereid 
gevonden de taken over te nemen.  
 
Sape vriendelijk bedankt voor je inzet!  
 
 
 
Omgevingsproces Ternaard Er zijn ondertussen heel 
veel vergaderingen geweest in Ternaard en Wierum over 
de eventuele gaswinning in Ternaard. Alle verslagen en de 
resultaten zijn te vinden op de site van de gemeente: 
www.noardeast-fryslan.nl/omgevingsproces-ternaard 
 
Dit najaar zullen de eindresultaten gepresenteerd worden. Bericht volgt. 
Wethouder Boerema op de fiets door Ternaard In juni heeft Dorpsbelang 
wethouder Boerema kennis laten maken met Ternaard. Samen met de 
heer Boerema hebben we op de fiets een twintigtal locaties bezocht. Van 
‘de einkoai’ tot de basisschool, ondernemers en de nieuwbouw. De heer 
Boerema was, omdat hij de dorpsvisie had gelezen, goed op de hoogte over 
Ternaard.  
 
Tennisbanen Afgelopen zomer zijn de tennisbanen opgeknapt door een 
samenwerking tussen de Tennisvereniging, VVT en Dorpsbelang. Fijn dat er 
weer getennist wordt in Ternaard. Voor meer informatie kijk op 
www.tennisternaard.nl of kom langs.  
 
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. 



- ONDERNEMER AAN HET WOORD - 
NU OOK INTEGRALE YOGA IN TERNAARD 

Vanaf deze zomer worden er ook yogalessen gegeven in Ternaard. Deze 
lessen worden gegeven door yogadocente Alline van der Meulen. Alline 
geeft al yogalessen in o.a. Hallum, Oude Bildtzijl en Lekkum en start vanaf 
september met een nieuwe groep in het voormalige kerkcomplex 
‘BenThuis’ in Ternaard. 
  
De Integrale Yoga is een rustige en ontspannen vorm van yoga, die voor 
iedereen goed mee te doen is. Een les bestaat uit houdingen, 
ademhalingsoefeningen en ontspanningsoefeningen. Het belangrijkste van 
de Integrale Yoga is, dat je steeds bewuster wordt van jezelf. Je leert 
spanning te herkennen en nog belangrijker, steeds meer te ontspannen. Je 
werkt aan kracht en souplesse van het lichaam, terwijl de gedachtestroom tot rust 
komt. Hierdoor ontstaat er een gevoel van balans, rust en ontspanning. 
 

Vanaf begin september zijn 
er iedere vrijdagochtend 
yogalessen van 09.15 - 
10.30 uur. Een les duurt 
een uur en een kwartier, 
dit is inclusief een kopje 
thee. Voel je altijd welkom 
voor een proefles. Wil je 
graag meer informatie 
over de lessen? Stuur dan 

gerust een mailtje (aan@allinevandermeulen.nl). Bellen of appen mag 
natuurlijk ook: 06 184 595 78. Meer informatie vind je ook op 
www.allinevandermeulen.nl 



WIELERRONDE TERNAARD 

Elite vrouw Tessa Neefjes uit 
Wevershoof is zaterdagmiddag 
winnaar geworden van de zesde 
'De Omloop van Ternaard' voor 
vrouwen. Zij versloeg solo Andrea 
van Loo op de meet. Als derde 
kwam Marthe Roose over de 
streep. De wedstrijd over 25 
ronden, 60 km werd verreden door 
21 dames. Met een harde 

Noordwester wind was het voor de vrouwen een spel om bij elkaar te blijven en 
zo het eind te zien halen. De bochten in het dorp werden door hen goed genomen 
en zo werd er tekens weer een lint gevormd. Even buiten het dorp werd dat lint 
peloton weer tot een geheel geblazen door de Noordwester wind. Na de luwte 
van de oude zeekering en een scherpe bocht na links werd de route naar 
start/finish voluit gereden met de wind in de rug. De leidersprijs ging naar Marieke 
Driesprong uit Dwingeloo.  
Amateur renner Evert Jan Veldkamp 
uit Roden is zaterdagavond winnaar 
geworden van ‘De Omloop van 
Ternaard' voor amateurs. Hij 
versloeg solo Mischa Groen uit Assen 
op de meet. Als derde kwam Kyrill 
Visser uit Groningen over de streep. 
Deze 6de Editie van ‘De omloop van 
Ternaard’ werd verreden met een 
harde Noordwester wind. Door het 
50 deelnemers tellende peloton werd er geregeld een lint gefietst, voor na het 
bochten werk in het dorp moest er door de achterhoede een tandje bij worden 
gedaan om weer een peloton te worden. Vooral op de Wjuk moest je goed zitten 
want als je het peloton miste en kwam je mede door de harde Noordwester wind 
niet meer bij. Na de luwte van de oude zeekering en een scherpe bocht na links 
werd de route naar start/finish voluit gereden met de wind in de rug. Met een 
gemiddelde snelheid van 35 km werd dan de meet voor dorpshuis Tunawerth 
gepasseerd. Na 31 rondes werd Evert Jan Veldkamp winnaar van ‘De Omloop van 
Ternaard’ Tevens won hij de leidersprijs.  



75 JAAR VRIJHEID 

 
Lustrumjierren 2019-2020: 75 jier frijheid 

Op 5 maaie 2020 betinke wy dat it 75 jier lyn is, dat ús lân befrijd waard en dat 
wy sûnt dy tiid yn frijheid libje. It betsjut dat ús frije en iepen demokratyske 
rjochtsteat hersteld wurden is. De VN waard oprjochte en de ‘Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens’ waard oannommen om de 
ferskrikkingen, lykas yn de Twadde Wrâldoarloch, yn’e takomst foar te 
kommen. Ús hjoeddeiske rjochten en frijheden binne net frijbliuwend, mar 
skeppe in ferantwurdlikheid foar it behâld en fersterkjen dêrfan. By de betinking 
en de fiering fan 75 jier frijheid is ferbining it sleutelwurd:  
                                                                                                        
ferbining troch frijheid. 
ferbining troch mei-elkoar te betinken en te fieren. 
ferbining mei de lannen om ús hinne.       
                                               

                                                              
  
De earste ‘Kilometerpeal’. Jowt oan wêr’t de opmars nei befrijing begûn. 
 



 

 

 
Yn 5 oarlochsjierren is der hiel wat bard yn de measte doarpen fan 
Westdongeradiel, sa ek yn Ternaard.  
Oer de oarlochsjierren binne hiel wat boeken skreaun en films makke. Reinder 
Postma en syn frou Yvonne te Nijenhuis hawwe tegearre boeken skreaun oer 
dy tiid yn Kollumerlân (2 dielen), Dokkum (1), Eastdongeradiel (1) en no ek 
oer Westdongeradiel. De titel: ‘De oorlog een gezicht gegeven’, mei as 
ûndertitel de namme fan’e gemeente. De ferhalen yn dizze boeken geane foaral 
oer minsken, oer goede en ferkearde, mar ek oer ûnderdûkers (bygelyks 
ynwenners fan WD, joaden en bemanningen fan fleantugen). Beide binne 
hjirfoar riddere.  
Sa as it no liket, sil de presentaasje fan Westdongeradiel flak foar 4/5 maaie 
2020 plakfine, mar dat wurdt noch wol yntiids bekend makke. Belangstellenden 
kinne it boek dan ek keapje.  
 
Busreis nei Normandië. 
It leit ek yn’e bedoeling om in busreis nei Normandië te organisearjen en dan 
foaral stil te stean by wat dêr bard is: de ynvaazje fan û.o. Amerikanen, Ingelsen 
en Kanadezen op 6 juny 1944.  
De datums binne: moandei 8 o/m sneon 13 juny 2020.  
Belangstellenden kinne alfêst kontakt opnimme mei:                                                                                

Oane Talsma.           
Till. 0519346460.  
Maile mei ek:  
ap.talsma@planet.nl 

                                                                                                                
Amerikaansk begraafplak,  
Normandië 
 
Dútsk begraafplak, 
Normandië                                                                                                                   
 

                                                                                                                         

 

 

 

 

  (eigen foto’s) 



VAN HET GROENE HART  

Een prachtige herfst workshop, helemaal                                                 
in de mooie kleuren en herfstmaterialen van de 
herfst; opgemaakt in een schaal van ongeveer  

30 cm. 

 
                             
 
 
 
 

De workshop wordt gehouden in                             

Aanvang 19.30 uur en de kosten zijn € 25, 
inclusief koffie/thee en iets lekkers.                                         

Geef je wel even op bij Sjoukje Ferwerda,  
tel. 06-45604289 

 



PRACHTIGE WYLDE TULPENTOCHT 

Met een deelnemersveld van rond de 130 wandelaars werd er zaterdag 24 
augustus, voor de 7e keer gestart voor de Wylde Tulpentocht. Een wandeltocht 
met drie verschillende afstanden. 10- 20- en 40 km. 
Met de wandeltocht werd er geld ingezameld voor De Kinderen van Palm Tree. 
Het deelnemersveld was goed te spreken over de wandeltocht, 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. 
 

Om 7.30 werd er met een heerlijk 
koeltje gestart voor de tocht van 40 
km, later in de ochtend was er 
mogelijkheid om te starten voor de 
20 en 10 km. Onderweg werden de 
wandelaars getrakteerd op de mooie 
natuur van noordoost Fryslân. 
Dit keer ging de route via Holwerd 
naar Ferwert en Hegebeintum, terug 
naar Blija, Foudgum en Hiaure en met 

eindpunt weer Ternaard. Bij de stempelposten kon men genieten van een bakje 
koffie of een andere versnapering. Na de wandeltocht kreeg iedereen een 
aandenken en kon men nog even nagenieten in het Dorpshuis. 

 
Volgend jaar is De Wylde Tulpentocht op 22 augustus. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 OPBRENGST 
 € 600,00 
 
 
 

Een natuurwandeltocht langs wad en dorp 
 
Dit jaar weer als goede doel: 
Palm Tree ( Project in Zuid-Afrika) 
www.vriendenvanpalmtree.nl 

 
 

24 augustus 2019 

 
De Wylde 

tulpentocht 



VAN DE DORPSBIBLIOTHEEK 

Fjorde, Karin 'Wilde tuinen' Als Althea haar baan verliest, gooit ze het roer volledig 
om. Ze wil droomtuinen gaan ontwerpen, maar zullen haar eigen dromen ook 
uitkomen? Een heerlijke feelgood in de prachtige omgeving van de Engelse 
Cotswolds. 

Dean, R. Koontz 'De lifter, een Odd Thomas thriller.' Hoe zorg je ervoor dat een 
misdaad die nog niet heeft plaatsgevonden, ook nooit zal worden gepleegd in de 
toekomst? Dat is de vraag die Odd Thomas bezighoudt als hij verwikkeld raakt in 
een kat-en-muisspel met een moordgrage vrachtwagenchauffeur, die hem maar 
al te graag het zwijgen oplegt.  
 
Jeugdboeken Oliviers, Walter 'Hoera, ik kan vlot lezen' Leuke verhaaltjes om zelf 
te lezen met leuke tekeningen. Kraijo, I 'Een dief in de tuin' met mooie 
illustraties voor lezertjes midden groep 3. 
 
Spierenburg, Manon 'De vier van de Westwijk, de verborgen buit' 'De 12-jarige 
Christina Appelboom - ze noemt zichzelf Chris - woont in het kustplaatsje 
Westwijk. Chris trekt er het liefst alleen op uit, met haar Hollandse herder 
Koesja. Ze baalt dan ook als ze nieuwe buren krijgt en mevrouw Appelboom haar 
dwingt vrienden te worden met de buurkinderen: de aantrekkelijke en populaire 
Jack, en zijn o zo voorbeeldige en modebewuste zus Tessa. Wanneer mevrouw 
Appelboom de kinderen de duinen in stuurt voor een 'gezellige' picknick, zien ze 
een huilend meisje zitten dat zich volpropt met voedsel. Ze eet alsof ze in geen 
dagen iets heeft gegeten. Het meisje vertelt dat ze iets verderop in een 
afvalkamp zit. Chris kent de streek op haar duimpje, maar heeft nog nooit van 
het afvalkamp gehoord en besluit op onderzoek uit te gaan. Maar de leider van 
het afvalkamp, Nasar, houdt niet van pottenkijkers. Helemaal niet zelfs..' 
 
Zomaar weer een greep uit een aantal (nieuwe) boeken in de Dorpsbibliotheek 
 
Openingstijden: elke donderdagavond 18.45 tot 19.45 uur en  

       elke vrijdagmiddag van 15.45 tot 16.45 uur 
 



AANVANG NAJAARSKLAVERJASCOMPETITIE  
V.V. TERNAARD SEIZOEN 2019/2020 

Het is bijna weer zover de nieuwe klaverjascompetitie gaat weer van start.  
Zijn er nieuwe klaverjassers, meld je aan in de kantine en wordt donateur 
van onze vereniging voor 5,- euro per jaar. Van de K.N.V.B. moet je lid of 
donateur zijn van onze vereniging om mee te kunnen doen. We 
klaverjassen twee keer in de maand om mooie vleesprijzen, en hebben een 
na- en voorjaarscompetitie waarvan aan het eind van deze beide 
competitie de stand wordt op gemaakt en er drie prachtige prijzen te 
winnen zijn. Aanvang van het klaverjassen is 19.30 uur. Noteer de 
volgende data: 24 Sept., 08 Okt., 22 Okt., 05 Nov., 19 Nov., 03 Dec. op 17 
Dec. is de laatste najaarscompetitiewedstrijd met prijsuitreiking 
najaarsklassement.  24 Dec. Kerstklaverjassen aanvang 19.30 uur. 
 
Namens de klaverjascommissie:  
Gosse Wiersma en Jan Bandstra 
 
Contactpersonen buurtverenigingen Ternaard 

Lâns de Dyk Lieuwkje Botma lddternaard@hotmail.com 06-13454016 
Einekoai Jettie Elzinga Jettie11011980@gmail.com 06-54364894 
Wjuk Annemarieke 

Verbeek 
Annemarieke_v14@hotmail.com 06-13574228 

Oane rane  Albert Boonstra a.boonstra01@knid.nl 0519-571228 
Achter Skoalle Esther de Vries rh.devries@knid.nl 0519-572143 
Gysbert Jolanda Kalma degysbert@hotmail.com 06-40199298 
Riedhusstrjitte Peter Sannes p.sannes@hetnet.nl 0519-571052 
De Ring Jan Bandstra j.bandstra@knid.nl 06-22447832 
Nesserwei/ 
Tsjerkestrjitte 

Alie Rozema am_rozema@hotmail.com 06-51142380 

Herwey Janke Bosgra louwenjanke@hotmail.com 0519-571782 
Worp van 
Peymastrjitte 

Alle Willem van der 
Meulen 

allewillem@msn.com  

Om de ald feart Aaltje Talsma omdealdfeart@hotmail.com 06-13007093 
Yn’e Rûnte Yvonne Veenstra- 

Van der Wal 
c.veenstra1@knid.nl 0519-571171 

Earst ein (Albertus 
Nauta) 

Germina Akkerman g.prins01@knid.nl 0519-571751 



DE SCHOLEN ZIJN WEER BEGONNEN 

De zomervakantie is weer achter de rug en de scholen zijn weer gestart.  
 
Voor iedereen even wennen, want daar komt nogal wat verkeersdrukte bij 

kijken. Wist je dat bij de start van het 
schooljaar het aantal ongevallen onder 
scholieren bijna verdubbelt? Daarom roept 
Veilig Verkeer Nederland (VVN) met de ‘De 
scholen zijn weer begonnen’-campagne 
automobilisten op extra alert te zijn. Heb jij 
onze spandoeken en posters al in jouw 
buurt gespot? 
 
Tips om extra alert te zijn  
Het is weer drukker op de weg. Scholieren 
zijn nog niet zo ervaren in het verkeer, zijn 
snel afgeleid en schatten risico’s minder 
goed in. Brugklassers fietsen de route naar 
hun nieuwe school voor het eerst en 

vinden dit nog spannend. Allemaal redenen om extra alert te zijn rond de 
start van het nieuwe schooljaar. Dit kan bijvoorbeeld door MONO te rijden, 
je snelheid te matigen en de fietsroute met je kind te oefenen. 
 
Ook de Gemeente Noardeast-Fryslân maakte de bestuurders van 
motorvoertuigen er attent op dat de kinderen weer naar school gaan. Bij 
de invalswegen van Dokkum, Kollum en enkele andere plaatsen in de 
gemeente zijn door medewerkers van afdeling uitvoering spandoeken 
opgehangen en borden geplaatst die de bestuurders erop wijzen dat 
scholen weer zijn begonnen. En dat er dus weer meer fietsverkeer is.  
 
 

 



KOMT ER EEN CENTRALE VERKOOPPLEK VOOR 
STREEKPRODUCTEN IN NOARDEAST FRYSLÂN?  

Als het aan de bezoekers van de tweede bijeenkomst van Twirre ligt kun je 
binnenkort via bijvoorbeeld De Streekboer je eten van de lokale boeren op één 
centrale plek in Noardeast Fryslân kopen. Dit is één van de ideeën die bedacht is 
in Theaterkerk Nes waar werkgroep Twirre, boeren, burgers en ondernemers 
gisteravond bij elkaar bracht om samen te werken aan een gezonde leefomgeving. 
Om bezoekers van deze avond te inspireren was er een grote diversiteit aan 
pitchers over o.a. biodiversiteit in het basisonderwijs, lokaal eten kopen bij de 
boer, ecologisch duurzame tuinen, gezonde bodem en hergebruik van goederen. 
Na de pitches ging men in gesprek om eigen initiatieven, oftewel 
huiswerkopdrachten, te formuleren. Het doel is dat deze daadwerkelijk 
uitgevoerd worden om zo te werken aan een beter milieu en de biodiversiteit van 
de regio te stimuleren. Zo zijn bewoners van Wetsens bezig om een bezinningspad 
aan te leggen die omgeven wordt met bloemen die goed zijn voor insecten, is er 
in Niawier al volop gezaaid, worden er kennisprojecten over biodiversiteit ingezet 
op basisscholen en ruimen we met zijn allen steeds vaker de rommel op om te 
zorgen dat de plastic soep niet nog groter wordt. Op 22 januari 2020 is de 
volgende bijeenkomst van de werkgroep. De bijeenkomsten zijn voor alle 
bewoners; boer, burger, ondernemer, ambtenaar, van de gemeente Noardeast 
Fryslân. Op de website van Twirre kun je volgen welke initiatieven allemaal 
ontwikkeld zijn. De werkgroep wil mensen aansporen om zelf in actie te komen 
en samenwerking te zoeken met elkaar in plaats van naar elkaar te wijzen om zo 
samen een gezondere leefomgeving te creëren. Voor meer informatie over de 
bijeenkomst kun je contact opnemen met Wini Weidenaar via 06-12362259 of 
met Anke Bijlsma via 06- 41 60 58 98 of mail naar info@twirredochmei.nl. 
In werkgroep Twirre zitten Anke Bijlsma – Cultureel ondernemer uit Nes, Klaaske 
de Groot – Schapenhouder, lid Agrarisch Collectief Waadrâne en docent groen 
onderwijs uit Raard, Hans Kroodsma – Melkveehouder in Jannum en voorzitter 
Agrarisch Collectief Waadrâne, Wim Hiemstra namens de Provincie Fryslân en 
Wini Weidenaar – oorspronkelijk bewoonster uit Niawier en ondernemer. De 
werkgroep werkt nauw samen met Agrarisch Collectief Waadrâne. De werkgroep 
is daarnaast een inspiratiebron voor het Interreg Europe project BIOGOV. Dit 
Europese project moet in 2020 een advies opstellen op het gebied van 
biodiversiteit en participatie van burgers voor de omgevingsvisie van Provincie 
Fryslân waarbij Twirre en de Gemeente Noardeast-Fryslân als een testcase dient. 



KOERSBAL, JO KINNE IT ALTYD EEFKES ÚTPREBEARJE 

In gesellige binnensport foar âlderen en jonge 
âlderen. Hiel gesellich om mei te spyljen en 
tuskentiids wat by te praten en in bakje kofje 
as tee te drinken. It soe moai wêze om der 
wat nije leden by te krijen. Tink net: ‘Dat is 
neat foar my.’ Earst mar ris in kear meidwaan 
en dan prate wy wol wer. Kostet neat. 
 
Fanôf 23 septimber komt de klup wer om de twa wiken op 
moandeis nei Spiker. Fan 14.00 oant 16.00 oere.  
De earste kear dogge jo gratis mei, en as jo lid wurde, betelje jo € 2,00 per 
kear. Dat is € 1,00 foar de hier fan it sealtsje en € 1,00 foar 2 kopkes kofje 
as tee. Gjin jild. En it is ek foar echtpearen. Mear witte? Lieuwe en Geartsje 
Wiersma kinne jimme der alles fan fertelle: till. 0519-571784. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 



NIEUWS VAN BUURTVERENIGING OAN’E RÂNE 

Zaterdag 6 juli was het weer 
tijd voor de jaarlijkse buurt-
bbq. Voorafgaand hieraan 
hadden wij onze 
eigen Jan (ús 

natuurman) 
bereid gevonden 
om een tocht 
onder leiding van 

hem over het wad te maken. Dus gingen wij op de 
fiets naar 't skoar alwaar wij een uurtje over het wad dwaalden, waarbij Jan allerlei 
dingen vertelde over wat er zoal was te zien. Het was echter aankomend water, 

dus konden wij niet heel ver het wad op, maar dat was 
geen probleem en al met al een leuke middag. Bedankt 
Jan! Hierna ging het richting het speeltuintje, waar 
inmiddels de tent was opgezet en men terecht kon voor 
een hapje en een drankje en de jeugd kon zich vermaken 
op het springkussen. 
Ondertussen werd 
de bbq aangestoken 
en was "de bar" 
geopend. Het bleef 

nog tot in de vroege uurtjes gezellig.  

 Zaterdag 24 augustus was er weer de 
viswedstrijd voor de jeugd. De vissen lieten 

zich 
echter niet zo makkelijk vangen. Na afloop 
werden ze zonnebloemen gemeten. 
Winnaar was de fam. Hiemstra. De meeste 
zonnebloemen waren niet opgekomen. 
Deze zijn waarschijnlijk verkeerd om 
geplant, zodat ze over enkele jaren boven 
komen ergens in de Zuidelijke oceaan bij 
Nieuw-Zeeland. 



DORPSTUIN TERNAARD 

Naar aanleiding van het stukje in de dorpskrant van 
September 2018 waarin nieuwe enthousiaste 
tuinders werden gezocht gingen wij, Tita en Grietje de 
uitdaging aan.  
In mei 2019 gingen we langs bij de buurvrouw van de 
dorpstuin, Ankje Sinnema. Al even enthousiast 
zochten we samen een tuintje uit om de komende tijd 
hier iets moois van te maken. En dat is gelukt! 
We hebben mooi kunnen experimenteren 
op de tuin en het is 
nog gezellig ook!! 

Aardbeien, rabarber, worteltjes, boontjes en sla, 
geweldig dat je dat dan kan oogsten van eigen tuin. 
Zonnebloemen en tomaatjes, suikermais en 
pompoenen om maar es wat op te noemen. 
Courgettes in overvloed, ook lekker om soep van te 
maken.         

 We leren ook van andere tuinders en zij weer van 
ons. Een aanrader om lekker buiten bezig te zijn. 
En… er zijn nog meer stukjes grond beschikbaar… 
Hiervoor moet je even langslopen bij de buurvrouw 
van de dorpstuin, Ankje Sinnema. Gezellig!! 

 
 

 

 

TUINGROETJES VAN TITA HOOGLAND 
EN GRIETJE HESSELING 

 



LIBBENSFERHALEN SKRIUWE/LEVENSVERHALEN 
SCHRIJVEN 

Yn de rin fan it libben kin it ferlet ûntstean wat oer it eigen libben fêst te 
lizzen foar bern of bernsbern of gewoan foar josels. Elkenien wit fan it 
belang fan fotoalbums, plakboeken en deiboeken. By it âlderwurden giet 
in minske op syk nei syn woartels, nei de ferhalen dy’t achter him lizze. It 
libbensferhaal wurdt fan libbensbelang. 
 
Yn Ljouwert, by Tresoar, is sûnt jierren de kursus Levensverhalen 
schrijven/Libbensferhalen skriuwe te folgjen. Dielnimmers skriuwe en 
werskriuwe (yn it Nederlânsk of it Frysk), en reflektearje op hichte- en 
djiptepunten út har libben. In soad minsken knappe op fan prate en 
skriuwe oer it ferline. It jout grip op it deistich libben en sin oan de dagen. 
Yn de rin fan de lessen docht faak bliken dat neat ûnbetrouberder is as it 
eigen ûnthâld en dat der mear as ien wierheid bestiet. Dy ûntdekking is fan 
belang, om’t it jin mylder makket en ynsicht jout yn de betreklikens fan it 
eigen ‘gelyk’.   
 
Al mear as tweintich jier jou ik kursussen Libbensferhalen skriuwe. Dit jier 
wer by Tresoar yn Ljouwert. As der yn it eigen doarp in groep belangstelling 
hat, kom ik ek graach nei de minsken ta. (Yn it kafee fan Winsum is der 
fjouwer kear jiers op tongersdei in ‘weromkom-moarn’, foar wa’t nei de 
kursus noch graach in stok(je) achter de doar hâldt.)  
 
Op myn webside fine jo mear ynformaasje: www.margaclaus.nl  
Yn oktober begjin ik mei nije groepen. Jou jo gau op, der is no noch plak! 

 



 



 



NIJS FAN PJUTTEOPVANG ‘IT BOARTERSPLAK’ 

Utstapke  
Woansdei 26 juni hiene de pjutten harren jierliks 
útstapke nei de bernebuorkerij Donia- State. 
Earst giene de bern it kabouterbos yn. Dêr wiene 
allegearre spultsjes dy ’t je dwaan koene. Sa as blikje goaie. 
Yn de stâl en de skuorre wiene allegearre bisten dy’t besjoen wurde koene. 
Fan al dat rinnen en sjen krij je toarst. Nei de ranja koene de bern hearlik boartsje 
yn de grutte boarterstún. De âlders krigen in kopke kofje. Tuurlik koe in lekker 
ysko net ûntbrekke! Tsjin 11 oere gie it wer op hûs oan. It wie in tige slagge 
útstapke. 
 

Alle bern bin op de foto kwam en 
natuurlik bin wy mei ús allen op 
de foto kaam 
Na de zomervakantie is er veel 
veranderd op de peutergroep. It 
Boartersplak is nu niet meer op 
maandagochtend geopend.  
Omdat er niet zoveel kinderen 
zijn werkt juf Nynke Schoorstra 
op woensdag- en vrijdagochtend. 
Dinsdag- en Donderdagochtend 
werken juf Annette Koopmans en 
juf Nynke samen.  

Elke ochtend is er een hulpjuf. 
Zowel juf Annette als juf Grietje 
Hesseling werken nu 2 ochtenden 
op de peutergroep in Holwerd. Op 
dinsdag 27 augustus heeft juf 
Grietje afscheid genomen van de 
peuters op It Boartersplak. Bedankt 
voor al die jaren dat je hier gewerkt 
hebt!! En veel plezier in Holwerd. 
 
 
 



Openingstijden: di,wo,do,vr 8:15/8.30 -11.30/11.45 uur 
Tel. Peuterspeelzaal: 06 – 13 575794 
Adres:  It Boartersplak 

Herweystrjitte 49, 9145 SK  TERNAARD 
E mail: voorschoolTernaard@hotmail.com 
Leiding: 
Dinsdagochtend: Annette Koopmans (589933   
                               Nynke Schoorstra                                                                              
                               Lettie Keegstra 
woensdagochtend: Nynke Schoorstra (571202) 
                      Hanny Kramer 
         Fokje van der Kooi 
donderdagochtend: Annette Koopmans 
                                     Nynke Schoorstra 
                                     Lettie Keegstra  
vrijdagochtend: Nynke Schoorstra 
  Hanny Kramer 
Website:  
www.stichtingkinderopvangfriesland 
Oanmelding nije pjutten op www.kinderopvangfriesland.nl 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hallo Ternaard en Omstreken, 
 
Hierbij doe ik even een kleine mededeling over mijn kapsalon in de Spiker, ik snap 
dat het voor velen een onzekere situatie is in Ternaard, maar ik wil toch even laten 
weten aan iedereen dat ik mijn kapsalon voorlopig daar nog wel even door kan 
zetten, zolang er nog niet een definitief besluit is van sluiting van dit gebouw. En 
zodra dit wel het geval is, zal ik mijn best doen om een andere plek te vinden in 
Ternaard. Mijn openingstijden zijn: 
Woensdag 8.30 - 18.00 uur 
Donderdag 8.30 - 18.00 uur 
Vrijdag  8.30 - 18.00 uur 
Zaterdag 8.30 -1 3.00 uur  
Mijn telefoonnummer is 06-52597121. Op dit nummer ben ik de hele week 
bereikbaar, (ook maandag en dinsdag). Ik hoop iedereen in de toekomst nog te 
mogen verwelkomen in mijn kapsalon. 
 
Met vr groeten. Corry Norbruis 



 

 

 

  

  

‘Mei elkoar ûnderweis’!    

Graag tot ziens!    

  

Hoe ziet zo’n middag eruit? Een rustige wandeling van   

ongeveer één uur met halverwege een pauze.  

Na de wandeling willen we u uitnodigen om in het dorpshuis    

even na te praten onder het genot van een bakje koffie of thee. 

Deze middag is geheel kosteloos.    
  
Omdat bewegen ons gezond houdt én het gezellig is om samen te doen,  

 willen we graag ‘Mei elkoar ûnderweis’!     
  
We hopen op uw deelname!    

Uitnodiging 

  

voor wie 
  

Iedereen!!! (ouderen en chronisch zieken met of zonder 
rollator,     ook rolstoelgebruikers kunnen meedoen!)   

wanneer   Iedere donderdagmiddag    

ti jdstip   vanaf  14.30  uur   

locatie     Dorpshuis de Terp   
    Doktersfiif 22, 9137 RW Oosternijkerk   

aanmelden   Graag aanmelden bij:   
    �      06 2350 0926     
    Of via dongeradeel@buurtzorgnederland.com   
 
vervoer   geen vervoer? Geef dit aan ons door,    
    dan kijken we samen naar een oplossing   



NIEUWS VAN BRASSBAND 
EUPHONIA 

Vlak voor de vakantie mocht brassband Euphonia het dorp 
Ternaard trakteren op de tweede editie van SimmerBrass. 
Onder het genot van een zomerse avondzon werden o.l.v. interim-
dirigent Gouke Wielenga een aantal prettig in het gehoor liggende muziekstukken 
gespeeld. Aan het applaus en de reacties achteraf werd duidelijk dat het 
toegestroomde publiek, net als de korpsleden zelf, genoten hebben van dit 
concert. 
Na de zomervakantie is de brassband gestart met de voorbereidingen voor de 
Nederlandse Brassband Kampioenschappen die op vrijdag 25 oktober worden 
gehouden in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. Voor het 13e (!) achtereenvolgende 
jaar zal Euphonia proberen om de titel in de 4e divisie te bemachtigen. Na de vele 
2e en 4e plaatsen van de afgelopen jaren en de winst in 2015, is Euphonia gedreven 
om het erepodium wederom te bereiken. O.l.v. haar eigen dirigent Paulus de Jong, 
terug na een jaar afwezigheid door ziekte, werkt het korps met veel plezier aan 
het verplichte werk Sinfonietta no. 4 van de Zwitserse componist Etienne Crauzas. 
Zaterdag 12 oktober zal Euphonia dit werk uitvoeren tijdens een Try-out Festival 
in Surhuisterveen. Dit optreden begint om 19.20 uur. 
Op dinsdag 5 november gaan de leden van Euphonia bij de deuren langs voor de 
jaarlijkse Pepernoten- en Speculaasactie. Alvast hartelijk dank dat u de vereniging 
steunt door het kopen van deze heerlijke producten voor de feestdagen. 
Tot slot kijken we alvast vooruit naar het voorjaar van 2020. In de maand mei 
hoopt Euphonia, net als in 2017, een rommelmarkt te houden. Dit duurt nog even, 
maar de voorbereidingen zijn al begonnen. In april/mei 2020 komen de leden bij 

u langs om spullen op te 
halen die verkocht kunnen 
worden op de rommelmarkt. 
Dus gooi de spullen die nog 
verkocht kunnen worden niet 
weg deze winter, maar 
bewaar ze voor Euphonia. 
Alvast hartelijk dank voor uw 
medewerking. T.z.t. volgt 
meer informatie aangaande 

de rommelmarkt.  



JEU DE BOULES 

De deelnemers aan de zomercompetitie naderen alweer het einde van het 
seizoen.  In oktober op de maandag voor de Veenklooster bospartij wordt de 
laatste competitiewedstrijd gespeeld. Over het gehele seizoen werden er diverse 
wedstrijden gehouden op de zaterdagmiddag of de maandagavond. De eerste 
wedstrijd van het seizoen was weer de koningspartij, waaraan alle dorpsgenoten 
mee konden doen. Voorheen was er ook een pearke wedstrijd (man en vrouw).  
Deze is gewijzigd in een koppel partij, daar er te weinig pearkes konden worden 
gevormd.  Dit jaar werd er voor het eerst een wedstrijd gespeeld met een achttal 
jeu de boulers uit Wierum.  Het werd een mooie wedstrijd waarbij gemengd werd 
gespeeld. De spelers uit Wierum vonden dat dit voor herhaling vatbaar is. Na de 
wedstrijd en de prijsuitreiking werd eer nog even gezellig na gepraat in het 
Ontmoetingscentrum van het Groene Hart. Op 17 augustus werden we 
uitgenodigd door Holwerd. Hun vereniging bestond 25 jaar en zij hielden een 
jubileumpartij. Jammer genoeg was Ternaard de enige vereniging van buiten 
Holwerd, maar er hadden zich in totaal 52 personen opgegeven. Deze middag 
werd gespeeld volgens de kaatsregels. De winnaars van eerste wedstrijd gingen 
naar de winnaarsronde en de verliezers speelden in de verliezersronde. Daarna 
vielen de verliezers in iedere ronde af, zodat er twee finalewedstrijden 
overbleven. Gerrit en Gea werden eerste in de winnaars ronde, terwijl Aaltje en 
Douwe Jan twee werden in de verliezers ronde. Op vrijdag 23 augustus was weer 
het uitje naar De Westereen. Op het terrein van camping De Zilveren Maan 
werden drie ronden gebold. Tussen tijds was er koffie met een plakje cake. Na 
afloop van het boulen stond er een heerlijke barbecue klaar, tijdens het nuttigen 
hiervan en een drankje werd er nog even na gepraat over de wedstrijden. Het 
weer was deze middag en avond prachtig en we konden dan ook mooi op het 
terras aan het water genieten. Op 31 augustus was voor het eerst de Noardeast-
Fryslân partij in Holwerd. Ook nu kwamen er alleen maar spelers uit Holwerd en 
Ternaard. Onder prachtige weersomstandigheden werden er drie partijen 
gespeeld. Aan het einde bleek dat Lolke de vijfde prijs had gewonnen. We hebben 
nog een paar wedstrijden voor de boeg, zoals de bospartij in Vledder, de bospartij 
in Veenklooster en de winterpartij. Bij de partij in Veenklooster wordt Holwerd dit 
jaar ook weer uitgenodigd na het succes van afgelopen jaar. Na afloop is er weer 
een stamppotbuffet in het Ontmoetingscentrum van het Groene Hart. Het leden 
bestand van de vereniging blijft op niveau, maar er zouden best wat jongere 
deelnemers bij mogen! Iedere maandagavond wordt er gebould. Kom eens langs 
om te zien of het iets voor je is.  Het bestuur van de Ketsers. 



 

 
 

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 
 chilltunaa@gmail.com 

Facebook Chill at Tuna Ternaard 
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 Jan de Graaf 571219 voorzitter@ternaard.nu  
Dorpsbibliotheek  Anneke de Vries 571733 annekedevries07@hotmail.com 
Dorpshuis Tunawerth, 
beheerder 

Jan Schoorstra 
 

571290 /571925*  

Dorpshuis 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 euphoniaternaard@outlook.com 

Feestcommissie Kim Waterval 0620651587 feestcommissie@ternaard.nu 
Fryske cursussen Pytsje de Graaf 571929 pytsje@knid.nl  
Gem.wurk 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 

Kaatsver ‘It Moat Kinne’ Sybe Visser  it-moat-kinne@hotmail.com 
Koersbalvereniging Ulbe Boonstra 571415  
Ondernemersver.Ternaard  Babs Alberts 571075 massagepraktijkbabs@gmail.com  
Peuterspeelzaal ‘It 
Boartersplak’ 

Nynke Schoorstra 571202 w.schoorstra@home.nl  

Plattelandsvrouwenbond Tetsje Drost 571803 gerbenentetsje@knid.nl 
Protestantse Gemeente  Eelke Goodijk 571988 e.goodijk@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  

Ver voor Volksvermaken Hendrikus Hoekstra  C. Lambertusstrjitte 20 
Voetbalver VV Ternaard   info@vvternaard.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 


