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Van de redactie.
Hallo allemaal. Na heel veel wind en niet te weinig
regen, lijkt het nu de beurt aan een beetje winters weer. Hopelijk wordt
dan al dat werk aan de ijsbaan in de Bosk, een keertje beloond met wat
schaatspret, al zou het alleen maar voor de kinderen zijn! Ook hebben
dan de leden, die trouw elk jaar hun contributie betalen er eindelijk
weer eens wat ijspret voor terug, hetgeen er de laatste jaren wel vaak
eens niet van kwam, omdat de winters meestal niet zo veel voorstelden!
Terwijl ik dit stukje zit te schrijven, zijn de weerberichten wel een
beetje winters, maar het blijft afwachten! De toneelvereniging heeft met
veel succes weer de uitvoeringen gegeven en veel mensen hebben daar weer
veel plezier in! Ook in onze oude kerk zaten de gemeenteraadsleden een
beetje als toneel figuranten een raadsvergadering te houden, terwijl
waarschijnlijk de ouderen onder ons wel gedacht zullen hebben, dat een
kerk daar uiteindelijk niet voor is bedoeld! Maar de tijden veranderen
en het is ook mooi, dat zo'n oud gebouw ook daarvoor kan worden
gebruikt, zodat het mooie monument toch nog steeds kan worden gebruikt!
Mooi, dat er in ons cafe weer een nieuwe baas is gekomen en wensen hem
en vrouw veel succes en ook wel een beetje plezier toe, want er wordt
altijd van alles geregeld in cafe en zaal en wij willen dat wel graag zo
houden, zodat wij in ons dorp toch nog iets over heben, want een winkel
is hier ook al lang niet meer en zelfs een gat in de muur, waar je je
geld uit kunt halen is al lang verdwenen! Sterkte en succes dus met het
cafe !! Terwijl de ene uitkijkt naar wanneer het een beetje winter
wordt, kan de ander niet wachten op de lente, zodat wandelschoenen en
fietsen tevoorschijn gehaald kunnen worden! Wat het ook wordt, ik hoop,
dat u het allemaal in een zo goed mogelijke gezondheid mag meebeleven,
want dat is toch een van de belangrijkste zaken, vind ik althans.
Namens de redactie ,Freerk Postma.
Nogmaals gevraagd?

Wie wil de redactie van Us Bled ondersteunen ??
Info . usbled@stynsgea.nl
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DATUM JAARVERGADERING DORPSBELANG BEKEND
Elk jaar houdt Dorpsbelang Stynsgea een jaarvergadering. zo ook dit jaar. dit
keer vindt hij plaats op woensdag 18 april om 20.00 uur in café Stynsgea.
Naast de vaste agendapunten zal dit jaar onder andere de Dorpsstyliste aanwezig zijn tijdens de vergadering. zij heeft op voorhand via foto's de mooie en
minder mooie plekken in ons dorp in kaart gebracht en wil haar visie hierop
graag met ons delen! Noteer dus vast in de agenda: 18 april, jaarvergadering
Dorpsbelang. Tot dan!

Raad Achtkarspelen vergadert in Augustinusga
Op donderdag 25 januari stond ons dorp in de schijnwerpers met een
bijzondere happening in de Augustinitjerke. De Gemeenteraad van
Achtkarspelen hield daar hun reguliere vergadering. De raadsleden en
het college waren gekleed in de tijd van Willem Bartel van der Kooi,
zo’n 250 jaar geleden. Daarnaast werd Stynsgea door de burgemeester
officieel uitgeroepen tot Kultureel Haaddoarp van Achtkarspelen.
De avond begon met de dorpsomroeper die alle inwoners van
Stynsgea uitnodigde om naar de Augustinitsjerke te komen. Er werd
massaal gehoor gegeven aan deze oproep, de kerk zat helemaal vol.
Rond 19.00 uur kwamen alle raadsleden en het college gehuld in de
kleding van weleer de kerk binnenlopen, waarna gezamenlijk de
Wâldsang werd gezongen. Burgemeester Gerbrandy overhandigde
vervolgens aan onze eigen ‘Willem Bartel van der Kooi’ een perkamentrol waarin Stynsgea officieel werd uitgeroepen tot Kultureel
Haaddoarp. Ook ontving de voorzitter van Dorpsbelang, Otto Veenstra, een mooie banier voor op het Abrahamsplein en werden er meerdere vlaggen uitgedeeld met ‘Stynsgea Kultureel Haaddoarp.
Voordat de reguliere raadsvergadering startte, werden de aanwezigen
getrakteerd op muziekstukken van De Bazuin, een dichtlied van Meindert Talma over WB van der Kooi, een historisch overzicht over Augustinusga door wethouder Sjon Stellinga en gaf burgemeester Gerbrandy
een aantal voorbeelden van historische besluiten van de raad van
Achtkarspelen. De avond werd afgesloten met een hapje en drankje in
Café Stynsgea. We kijken terug op een bijzonder geslaagde avond en
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willen de mensen van Gemeente Achtkarspelen enorm bedanken voor
de organisatie van deze avond. Ook gaat onze dank uit naar de PKN
voor hun inzet en gastvrijheid in de kerk en het Tjerkegebouw. Foto’s
van de raadsvergadering en Willem Bartel van der Kooi vinden jullie op
stynsgea.nl.
Anja Klok, Henk Laanstra, Henk Hoffman, Martin Brandsma en Cedy
Broos, Projectgroep Portraits & Paradise
Gezocht: Stynsgers om utens
Dit jaar zijn wij Kultureel Haaddoarp van Achtkarspelen en vinden er
verschillende culturele evenementen plaats in ons dorp. Een prachtig
moment om Stynsgers om utens samen met ons dit te laten beleven.
Stynsgers om utens kunnen over de hele wereld zijn uitgevlogen, maar
voor hen is Stynsgea nog steeds een bijzonder dorp. Omdat ze er zijn
geboren, opgegroeid of er jaren hebben gewoond. Speciaal voor hen
ontwikkelen we een reünie-arrangement voor het Theaterspektakel
op 8 en 9 juni. Kent u Stynsgers om utens in uw familie of vrienden- of
kennissenkring? Dan ontvangen we graag hun gegevens (naam, huidige woonplaats en mailadres), zodat wij hen kunnen informeren over
het reünie-arrangement voor het Theaterspektakel. Doorgeven kan
via www.stynsgea/contact.
Alvast bedankt. Projectgroep Portraits & Paradise (Willem Bartel van
der Kooi)
LASERGAMEN SJAKI/JEUGDHONK GROOT SUCCES!
Op vrijdag 5 januari heeft de jeugd van Augustinusga in grote getale
deelgenomen aan het lasergamen in de gymzaal. In totaal deden er
53 kinderen mee aan het spektakel. Voor de gelegenheid was de
gymzaal verandert in een zaal vol hindernissen en verstopmogelijkheden door gebruik te maken van allerhande toestellen en kleden.
Daarnaast hadden DJ Anko en Jan van Los FM belangeloos een aantal
discolampen en een stroboscoop ter beschikking gesteld om het er
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extra spannend uit te laten zien. S’middags waren het de jongere kinderen die elkaar vol vuur bestreden. Twee teams van acht personen
waren met elkaar “in gevecht”. De kinderen genoten met volle teugen en gaven alles wat ze hadden! S’avonds was de oudere jeugd aan
de beurt en zij vonden het zeker niet minder leuk! Toen om half tien
de activiteit ten einde kwam, hoorde je dan ook meermaals:”kunnen
we dit een keer weer doen?”. Een tip die de organisatie dan ook zeker ter harte zal nemen!:). Rest ons niet anders dan DJ Anko, Los FM
en ook zeker Set ‘m op te bedanken voor de fantastische medewerking. Zonder hun maar ook zonder alle andere vrijwilligers was het
niet mogelijk geweest de activiteit zo goed te organiseren!
Het jeugdhonk en Sjaki zeggen dan ook: ”tot ziens op onze volgende
activiteiten!”.
Nieuws van Set m op
Succesvolle start turn- en acroseizoen voor Set ‘m op
Dit seizoen is onze turn- en acrovereniging Set ‘m op succesvol gestart. In totaal waren er 8 wedstrijden en op alle wedstrijden zetten
de turnsters goede prestaties neer. Er werden maar liefst 22 medailles behaald.
Acro op 10 en 11 januari
Het seizoen startte op 10 en 11 januari met Acro op D en E-niveau in
Surhuisterveen. Het doel van de plaatsingswedstrijden is dat de
teams zich plaatsen voor de Friese Kampioenschappen. Zaterdag
mocht in de vroege ochtend het E-jeugd duo Demi Veenboer en Stien
Barkmeijer het spits afbijten. Ze werden keurig derde. Eveneens was
er brons voor het trio Alisha van der Veen, Eline Veen en Marieke
Hoogsteen op D-niveau voor de jeugd. Het E-jeugd trio Elize Noordstra, Judith Veenstra en Thérèse Postma lieten strakke onderdelen
zien en kregen verdiend het brons omgehangen. Het duo Hilly van
der Veen en Jannie de Beer (D-senior) is slechts 8 weken samen. Het
was daarom een knappe prestatie dat zij het zilver wisten te behalen.Het trio Anna Nelia Bijker, Julia Lautenbach en Sofia Gommers
straalden op de vloer bij de D-senioren en mochten dan ook terecht
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een gouden medaille ophalen. Op de tweede plaatsingswedstrijd op
zondag presteerde het trio Jinke van Wieren, Marijn Triemstra, Mariska Veenstra erg goed bij de D-senioren en mochten ze op het ereschavot een bronzen medaille in ontvangst nemen. Na de middagpauze lieten Kaylee van Dijk en Marrit Bouma bij de E-jeugd een stralende oefening zien en werden knap tweede. Bij de E-instap deden
meerdere teams van Set ‘m op mee, maar Esther Hoogsteen, Lena
van Dijk en Marike Zuidersma hun kunsten werden beloond met het
brons. Tot slot zetten Alette Machiela, Bettina van der West en Bonnie Kiers bij de D-junioren een knappe prestatie neer waarmee ze de
eerste plaats behaalden.
Turnen op 20 januari
Op zaterdag 20 januari startten de meiden in wedstrijdgroep 3 met
hun de eerste plaatsingswedstrijd turnen. Van Set ‘m op reisden Eline
Veen, Hendrike Bronsema en Mariska Veenstra af naar Burgum. Voor
alle drie meiden was zo’n eerste wedstrijd het best spannend, maar
ze zetten keurige prestaties neer op brug, balk, sprong en vloer.
Eline startte zaterdagmiddag in de categorie Pupil 2 D3 en deed dat
erg netjes op alle toestellen met zelfs een 1e plaats op vloer. Ze eindigde daarmee op de tweede plaats en kon de zilveren medaille in
ontvangst nemen. Ook Hendrike Bronsema wist zich goed staande te
houden in een sterk deelnemersveld. Met de maximale uitgangswaarde op brug wist ze de derde plaats te veroveren. Mariska Veenstra zette in dezelfde categorie keurige oefeningen neer met een
hoge score op brug. Zij eindigde net buiten het podium op een nette
vierde plaats.
Turnen op 27 januari
Zaterdag mochten de jongsten van start in Damwoude voor de eerste
plaatsingswedstrijd in Wedstrijdgroep 2. Hannah Huizenga en Marike
Zuidersma turnden een keurige wedstrijd op alle vier turntoestellen
en wisten beide een bronzen medaille te behalen.
Acro op 27 en 28 januari
In Ureterp vonden de derde en vierde plaatsingswedstrijd plaats voor
D/E-niveau. Het E-seniorenteam Fenna Bouma, Iris Nauta en Joukje
Hoekstra wisten ondanks griepklachten met een prima oefening een
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derde plaats te behalen. Demi Veenboer en Stien Barkmeijer hun
harde werken werd beloond met een bronzen medaille! Het trio
Alisha van der Veen, Eline Veen en Marieke Hoogsteen won in bij de
D-jeugd een derde prijs. Het laatste team op zaterdag, Hilly van der
Veen en Jannie de Beer wisten in een zeer sterk deelnemersveld bij
de D-senioren alle anderen achter zich te laten. Ze behaalden met de
hoogste score een gouden medaille.
Op de vierde Acro plaatsingswedstrijd op zondag viel Set ‘m op wederom in de prijzen. Bij de E-senioren wisten Hendrike Bronsema,
Marlene Dijkstra en Tineke Bosklopper slechts twee teams achter
zich te laten en mochten op het podium de bronzen medaille in ontvangst nemen. Voor het trio Linda Salters, Marit de Vries en Marrit
Boetje wisten een tweede plaats te behalen in de categorie E-jeugd.
Het D-juniorenteam Kirsten van den Berg en Naomie Bouma behaalden met een schitterende oefening een mooie tweede plaats. Voor
Kaylee van Dijk en Marrit Bouma was het hun tweede plaatsingswedstrijd. De meiden mochten opnieuw een medaille in ontvangst nemen. Voor het E-jeugdduo Kyara Broos en Shenia Feenstra was een
hoge score halen het doel. Met maar liefst 23.95 punten mochten zij
de gouden medaille in ontvangst nemen.
Verslag Winterkuiertocht
Geachte lezers,
Op vrijdag 19 januari jl. was het weer zover; de 3e editie van de winterkuiertocht ging van start. I.v.m. het feit dat Stynsgea ‘Kultureel
Haaddoarp’ van Achtkarspelen is, werd de naam omgedoopt in de Willem Bartel winterkuiertocht. De weersberichten waren redelijk na de
gigantische storm met uitschieters van windkracht 11. ”Droog met zo
nu en dan een winterse bui” waren de weersingrediënten voor de kuiertocht door de Fryske Walden. Om 18.15 uur kwamen de eerste wandelaars bij de start om zich in te laten schrijven. In totaal deden 140
wandelaars mee. Er was een 5- en een 10 kilometertocht uitgezet,
waarbij die van 5 kilometer door een sfeervol Stynsgea werd gelopen.
Aan de oproep om een kaarsje of lichtje bij de weg te zetten werd mas8

saal gehoor gegeven. Het was een mooi gezicht met al die sfeerverlichting. Op het Abrahamsplein stond een container, waar men bij vrolijke
muziek van ambachtelijke “poeiermôlke” en koek kon genieten. Voor
de meer getrainde wandelaars was de 10 kilometertocht uitgezet die
de deelnemers richting Surhuizum bracht, waarna zij via de Hurde Eker
en it Langpaed hun weg weer konden vervolgen naar Stynsgea. Bij Annie Oosterhof aan de Pûsterwei was de pitstop met muziek en chocolademelk voor deze groep. De route van de 10 kilometertocht werd
verlicht door middel van vuurblikken. De laatste wandelaars kwamen
ongeveer om 21.15 uur weer binnen. Na afloop kon men de tocht nog
even gezellig evalueren onder het genot van een hapje en een drankje.
Bovendien kon er gebruik worden gemaakt van de gloednieuwe wc die
in de afgelopen maanden is gerealiseerd in het ijsverenigingshokje.
Al met al kan de commissie terugzien op een geslaagde tocht!
P.S. Wat de froulju út Surhuzum betreft: Oar jier sipels!
Verder willen wij vanaf deze plaats alle sponsoren en vrijwilligers heel
hartelijk bedanken! Zonder hun financiële support en hulp was dit
mooie evenement niet gelukt. Wij hopen dan ook dat we volgend jaar
weer een beroep op jullie mogen doen!
Nieuws van Iisclub “de Izeren Wjuk”
Mocht het binnenkort weer eens goed gaan vriezen en we eindelijk
weer eens na jaren van de ijsbaan kunnen genieten, dan hoeven de
leden niet meer naar huis of naar een tijdelijk mobiel toilet als ze van
een wc gebruik willen maken. Toen we drie jaar geleden met de winterkuiertocht begonnen, en aan de deelnemers vroegen of zij tips of
opmerkingen voor eventuele verbeteringen wilden doorgeven, gaven
veel mensen aan dat ze een toilet misten waar ze vooral na afloop van
de tocht graag gebruik van hadden willen maken. Om deze reden,
maar ook door ervaringen van afgelopen jaren waarin de ijsbaan was
geopend en we een wc misten of het mobiele toilet constant bevroor,
leek het ons een goed plan om een wc in het ijsbaanhokje te maken.
Na een aantal vergaderingen en diverse berekeningen werd een plan
gesmeed en in november 2017 was het dan zover. Het bestuur zei:
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It Giet Oan! De schep ging de grond in en er werd een put geplaatst.
Vervolgens werd er inpandig in het ijsbaanhokje een ruimte gecreëerd
waar de wc moest komen. Een gedeelte van de bergingsruimte werd
hiervoor benut. Het casco werd gezet en met gipswanden strak afgewerkt. Pieter van Kei (een ‘kei’ van een Pieter) heeft dit met hulp van
een aantal bestuursleden in zijn vrije uren geklaard! Daarna kon de
zaak worden betegeld door Meent Atsma en vervolgens kon het elektrisch worden aangesloten. Stipt op tijd voor de winterkuiertocht op
19 januari was het project gereed en het resultaat mag er zijn! Alles
wat een toilet moet hebben, is aanwezig. Zelfs een straalkacheltje
zorgt voor de benodigde warmte. Na de kuiertocht werd er direct veelvuldig gebruik van het toilet gemaakt. Wij als bestuur zijn ontzettend
blij met ons nieuwe toilet!
Vanaf deze zijde willen wij als bestuur dan ook iedereen bedanken die
een bijdrage geleverd heeft aan dit project!
In het bijzonder Meent Atsma die de tegels heeft geleverd en vervolgens alles voor ons heeft betegeld. Ook Jan Bouius handelsonderneming die de gipsplaten heeft geleverd zijn we erg dankbaar. Tevens
verraste Sietse Dijkstra ons met een gloednieuwe wc pot. Geweldig. Al
deze goederen en werkzaamheden zijn belangeloos ter beschikking
gesteld en voor ons gedaan, iets waar we als bestuur natuurlijk enorm
content mee zijn. Wat fijn dat mensen dit voor onze vereniging en voor
ons dorp doen! Nu nog met z’n allen duimen voor een vorstperiode
waarin we de ijsbaan eindelijk weer eens kunnen openen, zodat we de
schaatsen weer lekker onder kunnen binden en van het nieuwe toilet
gebruik kunnen maken!
Vorstelijke groet,
het ijsbaanbestuur
Nieuwjaarsloop sv ASC’75 2018
Ook dit jaar organiseerde ASC’75 voorafgaande aan de nieuwjaarsreceptie een 5 km nieuwjaarsloop. 6 januari om twee uur verschenen er
24 hardlopers aan de start. Na het start signaal bleek als snel dat er
behoorlijk fanatiek gestreden ging worden om als eerst de eindstreep
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te halen . Er werden dan ook snelle tijden neer gezet. Bij de heren was
het Jan Jaap Huizinga die net als vorig jaar de snelste tijd neerzette en
daarmee voor de tweede keer de wisselbeker mee naar huis nam. Jan
Jaap kwam als eerste binnen in een tijd van 20.48 minuten. Hij werd
op de voet gevolgd door Andries Nicolai die in een tijd van 21.04 minuten over de eindstreep kwam en daarmee als tweede finishte . Als
derde bij de heren kwam Jelmer Sijens binnen in een tijd van 21.25
minuten. Bij de dames was het Vera Keidel die in een super snelle tijd
van 22.14 minuten als eerste de eindstreep bereikte. Gevolgd door
Hieke Brandsma die als tweede dame eindigde in een tijd van 26.35
minuten Als derde bij de dames kwam Grietje Groenland over de
streep in een tijd van 29.54 minuten. Bij de jeugd was het Johan Veenstra die als eerste de finish bereikte in een tijd van 26.08 minuten. Ook
volgend jaar zal deze loop weer worden georganiseerd we hopen dan
op net zo veel of zelfs meer deelnemers.
Fanfare de Bazuin Stynsgea
We hebben als leden van de Bazuin wel aan diverse activiteien mee
mogen doen maar zo historisch als het afgelopen 25 januari was zal
het waarschijnlijk niet weer worden. Stynsgea is zoals iedereen zal weten in 2018 uitgeroepen tot cultureel hoofddorp van de gemeente
Achtkarspelen. Dit werd officieel geopend met een heuze gemeenteraadsvergadering in de Augustinitsjerke. De gemeenteraad was helemaal in stijl gekleed zoals men in de tijd van kunstschilder Willem Bartel van der Kooi gekleed ging. Wij mochten dit met een klein groepje
muzikaal opluisteren. Prachtig om mee te mogen maken. Er zal voor
deze oplage ongetwijfeld meer over geschreven zijn. Dat wij van alle
markten thuis zijn blijkt wel uit het feit dat we dit jaar voor het eerst
mee zullen werken aan de 11 kroegentocht 10 februari a.s. Het is de
bedoeling dat een groepje van de Bazuin bij alle 11 kroegen een paar
populaire nummertjes zal spelen…..Voor ons weer een nieuwe, maar
leuke uitdaging.
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IN DE VOETSPOREN VAN WILLEM BARTEL VAN DER
KOOI
Deel 9
Kultureel Haaddoarp 2018 van Achtkarspelen dat is Augustinusga/Stynsgea intussen officieel geworden tijdens de afgelopen gemeenteraadsvergadering in oude stijl. Dit o.a. naar aanleiding van de
geboorte van Willem Bartel van der Kooi 250 jaar geleden. Hij was
vanaf 1796 een tijdje grietenijsecretaris van Achtkarspelen. Om de
functie van Lector in de tekenkunde aan de universiteit van Franeker
te kunnen aanvaarden moest er een vervanger komen in de grietenij.
Op 3 oktober 1798 richten de curatoren van de universiteit zich in een
brief aan het grietenijbestuur met het verzoek om Van der Kooi te ontheffen van het secretarisambt. Zij stelden voor om vader Binne of
broer Teade Sjouke te benoemen. Op 25 september 1798 werd Willem
Bartel definitief benoemd en op 5 oktober schreven de curatoren aan
de Agent der Nationale Opvoeding: “Zodra het Secretariaat in Agtkarspelen overgedragen en aan den burger Van der Kooi zijn ontslag als
Secretaris gegeven zal zijn, is dezelve van voornemen, den post als
Praelector in de Tekenkunde te aanvaarden. En zo geschiedde zijn
broer Teade Sjouke nam voor even zijn werkzaamheden over als secretaris van de grietenij.
Een grietenij was de voorloper van de huidige bestuursvorm de gemeente die vooral in Friesland voorkwam. Van het eind van de 16e
eeuw tot 1851 waren er in onze provincie 30 grietenijen. Achtkarspelen had een soort van status aparte de “acht kerspelen” gelegen aan
de oostelijke grens gevormd door de rivier De Lauwers, zijn waarschijnlijk gesticht door Ludger deze werd later bisschop van Munster. Hierdoor behoorden wij tot dat bisdom terwijl de rest van Friesland bij het
bisdom Utrecht hoorde. Grietenij betekent bestuursgebied van een
grietman, een grietman (hij die groet) is een voorloper van de huidige
burgemeester maar ook de voorloper van een rechter. In het begin
wees de stadhouder samen met de staten de grietman aan. Later werden ze gekozen door inwoners (mannen) met stemrecht in die tijd
hield dat in dat degene met bezittingen zoals een landgoed of state
mocht kiezen. Geen gebrek aan middelen dus en dat kwam van pas
12

omkoping was schering en inslag. Ook werden er in herbergen, drink
en eetfestijnen voor de kiezer gehouden. In onze grietenij waren het
meestal dezelfde voorname rijke families die een hoofdrol speelden.
Zoals Van Scheltinga, Van Haersma en Van Boelens. Na verloop van tijd
kreeg een steeds kleinere groep families steeds meer macht. Onder
meer door verstandshuwelijken werd de familieband/bezit verstevigd.
Het had niet veel meer met democratie te maken en het is niet vreemd
dat o.a. Willem Bartel en zijn familie hier tegen in verzet kwamen.
De grietmannen van Achtkarspelen waren:
1315: Ubratis Wtisma.
1395: Pape Mennen en Bouwe Bouwama.
1490: Harcke Ynnema
1500: Schelte van Scheltinga
1506: Botte van Herbranda hielp in 1504 Alexander van Leisenich
broer van stadhouder Hugo om stad Groningen in bedwang te houden
bij het huidige Aduard. Verbond zich aan de Hertog van Saksen in 1517
worden zijn bezittingen verbeurd verklaard.
1508: Lieuwe van Lieuwema woonde in Augustinusga.
1515: Botte van Herbranda zoon van bovengenoemde Botte wegens
verzet tegen de “bourgoundische regeering” bezittingen ontnomen en
geschonken aan Steffen von Surtzou exchysmeester te Kollum.
1517: Syth Allema.
1526: Sythie Boells.
1549: Lieuwe van Jelgersma zoon van Hette&Tjets van Tjepnia uit Augustinusga getrouwd met Rints Jensma (woonde vermoedelijk op Jensmastate welke stond ongeveer op huidige Legeloane 6 richting Roodeschuur). Hadden 4 kinderen werd in februari 1580 door soldaten “in
giselinge” gebracht naar Leeuwarden. Omdat hij beschuldigd werd
van verkopen der zilveren kerksieraden uit de grietenij. Hij tekende later een akte samen met 52 anderen “eene verklaring van getrouwheid
aan de Staten en de Nadere Unie en belofte van zonder hunne toestemming niet uit het Land te zullen trekken bij verbeurte van alle zijne
goederen”. Hij vluchtte als nog naar de stad Groningen en overleed
daar een jaar later. De Spaanse regering had zijn zoon Rector tot opvolger bestempeld maar dat is nooit werkelijkheid geworden.
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1580: Hayo van Herbranda.
1592: Feico van Herbranda broer van bovengenoemde getrouwd met
Roelofke Hobbesdr. Coyters zij overleed op 22-7-1592, Feico overleed
in 1616. Een van de familiewapens in de Augustinikerk is van de familie
Coyters zij was eerder getrouwd met Aulus van Harckema. Ook van
deze familie is het wapen nog aanwezig in de kerk.
1618: Tjerk van Boelens (nakomeling van eerder genoemde Sythie
Boells).
1637: Pieter van Boelens.
1639: Tjerk van Boelens (opnieuw aangesteld i.v.m. overlijden Pieter).
1648: Livius van Boelens.
1653: Livius van Scheltinga.
1670: Tarquinius van Boelens (studeerde aan de Universiteit van Franeker en Leiden).
1673: Petrus van Mejontsma.
1677: Isaac de Schepper getrouwd met Hilck van Haersma.
1688: Eelco van Haersma gestorven in Augustinusga op 1-2-1712 getrouwd met Romelia van Scheltinga overleden in ons dorp op 20-11702. Beide bijgezet in de Augustinikerk hij was ook gedeputeerde in
de staten van Friesland.
1712: Arent van Haersma overleden alhier 16-9-1740 getrouwd met
Anna van Doys 11-1-1765 gestorven in Augustinusga. Was o.a. lid van
de provinciale rekenkamer en Raad der Admiraliteit van Friesland.
Hadden 8 kinderen waaronder in de eerste aflevering genoemde Eelco
eerste steen legger van kerk in Surhuizum (boven de ingang aan de
dorpsstraat in Surhuizum te zien met tekst) en V.O.C. onderkoopman,
maar ook Livius Suffridus Kolonel-Commandant van het lijfregiment
Oranje-Friesland welke is vermoord in Den Bosch in de nacht van 13
op 14 februari 1782.
1740: Aulus van Haersma was voor hij grietman werd Kapitein in het
regiment Saxen-Eisenach, ook nog lid van o.a. de staten van Friesland,
gecommiteerde in de Raad van State had samen met Eritia van Wyckel
1 kind welke na 6 weken stierf. Allen zijn bijgezet in de Augustinikerk.
1764: Daniel de Blocq van Haersma.
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1795-1816: geen grietman i.v.m. Bataafse en Franse tijd wel secretarissen waaronder Willem Bartel van der Kooi.
1816: Sybrand van Haersma met hem verdween in 1827 het grietenijbestuur naar Buitenpost.
1839: Daniel de Blocq van Haersma de With dit is de laatste grietman.
In 1851 word de gemeentewet van Thorbecke aangenomen en veranderd de grietman in burgemeester.
De genoemde Jensmastate was in de tijd van Willem Bartel al verdwenen evenals de Roggemolen aan It West, zoals later ook de andere
state’s ter afbraak aangeboden werden. Dit door dat de adel verarmde
en weg trok uit de dorpen de bakstenen en het sloophout waren zeer
gewilde bouwmaterialen voor nieuwe bouwwerken. In de Schierstins
te Veenwouden is t/m 24 februari een expositie. Onder de naam Staten en Stinzen yn Byld de ferlerne pracht fan it Fryske lan kun je de
verloren gegane mooie gebouwen die geschilderd zijn door Klaes Posthuma bewonderen. In de Augustinikerk zijn de wapens van de adelijke
families uit Augustinusga nog te zien. De fam. Coyters had een zwarte
adelaar, Van Harckema een balk met 3 sterren en aan weerszijden 2
halve manen, Van Haersma een eikenboom geflankeerd door een lelie
en een ster, fam. Van Scheltinga 2 rode rozen en Burmania had als wapen een klimmende leeuw. Aan een telg van deze laatste familie namelijk jonkheer Ulbo van Burmania toentertijd grietman van Leeuwarderadeel dankte Willem Bartel van der Kooi de mogelijkheid om bij
kunstliefhebber Johannes Verrier in 1783 les te krijgen.
Wordt vervolgd;
Henk Laanstra.
FROULJE FAN DOE EN NO
Onder deze naam gaan de vrouwen van nu verder, omdat ze uit de
landelijke bond zijn gegaan. Verder is er niets veranderd en nog
steeds zijn nieuwe leden welkom GRAAG ZELFS.
“De Froulje fan do en no “ Stynsgea kwamen op woensdag 3 januari
bij elkaar voor de jaarlijkse nieuwjaarsborrel
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tijdens deze bijeenkomst werd een gedeelte van de opbrengst van de
verkoop middag geschonken aan de wensambulance Noord Nederland. namens de stichting wens Ambulance Noord Nederland was Ellie
Bontes aanwezig om de cheque in ontvangst te nemen.
Op de website ; www.wensambulancenn.nl staat onder de kop
“aktueel “ de foto van de cheques overhandiging.
16 januari begonnen we om 4 uur in het Tsjerke gebouw met een kop
koffie of thee aan de jaarvergadering, Wietske heette ons allen welkom en wenste iedereen een gezond en gelukkig nieuwjaar, daarna las
ze het gedicht Winter yn Fryslan voor. De notulen en het jaarverslag
werden voorgelezen en goedgekeurd. De commissie leden deden hun
verslag allen met een positief saldo.
Marie(reiscommissielid) vertelde dat ze van plan waren om met het
jaarlijkse reisje de provincie Groningen te bezoeken, o.a. Naar Uithuizen en Nieuwwolde en wel op 5 juni. Na de pauze gaf Klaske toelichting
op het financieel verslag, de kascommissie had alles goedgekeurd.
Froukje Niewhof werd benoemd als reserve lid. Besloten werd om €25
over te maken aan het cuperusfonds. Cathriene Poll werd gehuldigd
om dat zij 50 jaar lid van onze vereniging was Zij kreeg een speld en
bloemen uitgereikt door de voorzitter.
Hiermee was het zakelijke gedeelte afgesloten en kwam er een glaasje
wijn of fris op tafel en konden we ondertussen kijken naar foto,s die in
de loop van de jaren waren gemaakt.
Onze bijeenkomst werd afgesloten met een stamppot buffet verzorgd
door Madeliefs catering, de zuurkool, boerenkool en stamppot
smaakte ons heerlijk Hierna werden we wel thuis gewenst door onze
voorzitter Wietske Elzinga
P.s. Mocht er belangstelling zijn om met ons mee op reis te gaan er
kunnen gasten mee, opgeven graag bij Klaske de Vries tel. 3523
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Tsjerkepaad 2018
Sinds een aantal jaren is de Augustinistjerke open tijdens Tsjerkepaad
in de zomermaanden. Tsjerkepaad is een initiatief van de Raad van
Kerken Friesland om tijdens de zomerperiode de kerken open te stellen. Inmiddels doen er meer dan 250 kerken mee. Een mooie manier
om de vaak prachtige gebouwen met hun geschiedenis te laten zien.
Ook Augustinusga heeft een prachtige kerk, ook nog eens het oudste
kerkgebouw in de gemeente Achtkarspelen.
Dit jaar is er tijdens Tsjerkepaad een tentoonstelling van de werken van
Willen Bartel van der Kooi in de Augustinistjerke.
Waar we voorgaande jaren eens per twee weken op zaterdagmiddag
open waren, willen we nu, in kader van CH2018, iedere week opengaan. Om dit te kunnen realiseren is er wel bemensing nodig, die 1 of
meerdere zaterdagmiddagen in de Augustinisjerke aanwezig willen
zijn. De periode loopt van zaterdag 7 juli tot en met zaterdag 8 september. Hiervoor zijn wij op zoek naar vrijwilligers van 18 jaar of ouder.
We streven ernaar dat er iedere zaterdagmiddag 2 gastheren/vrouwen aanwezig zijn. Uit eigen ervaring kan ik vertellen dat de middagen
altijd zo voorbij zijn met bijzondere en waardevolle ontmoetingen met
bezoekers uit het hele land (en soms zelfs buitenland). Draag je het
dorp Augustinusga en de monumentale Augustinistjerke een warm
hart toe, geef je dan op. Voor meer informatie en opgaven kun je terecht bij Baukje Idema tel: 06-2736697 of b.idema@kpnplanet.nl.
Ús cultureel jier
Al een tyd neat mear skreun, mar no moat it dochs wer wêze: want ik
wurd hielendal enthousiast fan ús cultureel jier. En dat begjint mei ús
as cultureel haaddoarp fan ús gemeente: Wat een moaie jûn yn ús
tsjerke, wat hat de gemeenteried der wat fan makke. Een moai ferhaal
oer ús skiednis, enthousiast ferteld yn helaas fersnelling 5 mar it wie
ek een hiel ferhaal! De riedsleden hienen der hun eigen theatherstuk
fan makke, moai dien hjer. En no wapperje de banier en flaggen yn ús
doarp. En der stjit nog hiel wat op it programma, keunstroute dit keer
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net troch de gemeente mar yn ús doarp, werby de ynwenners frege
binne hun hûs iepen te stellen foar keunstners. Stiekum hoopje ik dat
ek dy hûseigners frege binne wêr as iksels nog graach es binnen sjen
wol. Dan een theatherstik oer Willem Bartel van der Kooi wer as wy
hjir een strjitnamme fan ha. Wat my as bêrn fansels al opfoel dat dat
myn efternamme is. En wa wit wat nog mear. It hiele doarp derby betrokken. Ik bin ek nei de iepening yn Ljouwert west: wol trochsetten
hjer troch it waer: hurde wyn, rein en kâld, mar je moatte ek ris fan de
bank foar de buis wei no. En ik woe it belibje. It wie moai al moasten
we lang wachtsje....Us geduld waerd op de proef stelt, mar wat een
folk op de been. Letter op telefiisje wie dochs oars. 9 februari nei "Marijke Muoi" yn Ljouwert yn de grutte tsjerke. k 'Bin hiel benijd wat ik
allegearre meimeitsjen gjin en kin en mei dit jier.
Jim lêze it al: ik kom eachen en earen te koart.
Geke van der Kooi.
Van een verzamelaar.
Eind december was er weer de grote boekenmarkt in Roden en deze keer was
het op 28 en 29 december. Natuurlijk ga ik dan op de eerste verkoopdag, omdat ik natuurlijk niet meer aan het werk hoef. Wel moet je er een beetje op tijd
zijn, want de deuren gaan open om 9 uur. Het was wel koud weer te wachten,
want er stond een fris windje! Maar eindelijk werden de deuren geopend door
de burgemeester (geen idee wie die man was, maar ik kwam dan ook voor de
boeken!) en konden wij naar binnen, want daar brandde de kachel!! De entree
was 2 euro, maar och, het was voor het goede doel, evenals de opbrengst van
de verkoop, en dus vond ik dat niet erg! De flinke rij mensen stroomden naar
binnen, want er stond toch wel een fikse rij kopers en belangstellenden!
Meestal zoek ik vaak een afdeling met kinderboeken, plaatjes albums of andere
liefst oude reclame. Al snel vond ik een aantal dozen met oude kinderboeken,
reclame boeken enz. Meteen eigenlijk vond ik een erg leuk boekje genaamd:
Het boek van PTT uit 1938 en ook al was het niet als nieuw, de rug was een
klein beetje beschadigd en er was een naam van de eigenaar opgeschreven.
Met de prijs van 10 euro kon ik wel leven, want het boekske had ik al een keer
gezien op de boekenmarkt in Deventer en daar stond bij : Zeldzaam, vaste prijs
100 euro! En ook dat exemplaar had een paar kleine beschadigingen en dus
was 10 euro voor mijn doen wel redelijk. Het boek is ontworpen door ene Piet
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Zwart, wat een bekend ontwerper in die tijd was en dus speelt dat ook mee in
de prijs, evenals het feit, dat het wel de tweede wereldoorlog moest overleven!
De eerste aanwinst zat al weer in de tas al snel vond ik nog een paar leuke oude
kinderboeken! De een heette Den Spreeuw en den Musch en met een prachtige cover uitgegeven een rond 1900, in een redelijke staat voor de prijs van
2,50 euro beslist niet te duur! Ook vond ik nog een ander boekwerk voor de
kinderen, genaamd Den Struwelpeter, hetgeen over een smeerpoets met vreselijk lange nagels gaat, hetgeen bij kenners wel een bekend figuur uit de kinderwereld was en ook uitgebracht in vele talen en een echt verzamelgebied is
geworden! Het boek kostte 5 euro en verdween ook in mijn tas! Na nog wat 1
euro boeken in de tas te hebben gelegd, kwam ik bij een aantal dozen met lp's,
waar ik ook nog een paar tussen vandaan viste, o.a. een reclameplaat van
Grolsch bier, allemaal voor 1 euro. Nu had ik bijna alles wel zo'n beetje bekeken
en besloot nog een keertje de kinderboekenafdeling door te neuzen. Daar vond
ik in een doos, een kleinere doos, met daarom heen een dik elastiek met een
prijskaartje van 5 euro!! De doos was zwaar beschadigd en misschien had
daarom niemand de moeite genomen, om er even in te kijken! Dus het elastiek
er om vandaan getrokken en er in gekeken en het eerste wat ik zag was een
grote (half A4) foto van Gina Lollobrigida en dat was voor mij genoeg om de 5
euro te betalen! Na alles afgerekend te hebben, wat in totaal iets meer dan 40
euro was, de auto weer opgezocht en weer naar Augustinusga vertrokken!
Thuisgekomen de buit maar even wat beter bekeken en ook de doos verder bekeken! Dit werd een plezierige verrassing, want onder de 2 filmfoto's lagen o.a.
: Zo'n 50 gekleurde filmsterrenfotootjes als nieuw! Verder naar onder vond ik
een dikke 100 oude voetbalfoto's, ongeveer aanzicht kaart formaat, allemaal in
zwart wit en door de fa Monty in Leiden, ongeveer in de jaren 1955 en 1956 en
helemaal onderin lagen nog ongeveer 40 grote (half A4) elftallen foto's, ook uit
de jaren 1955/56 en alles in een heel mooie staat, wat voor de verzamelaar natuurlijk van belang is! Prachtig om te zien, dat een Eddie, Pieter Graafland, later
keeper van Feyenoord, op een elftalfoto staat met het Ajax elftal. Ook een elftal foto van Sportclub Enschede (later Fc Twente) met Abe Lenstra in de gelederen is prachtig, want ik wist niet beter dat Abe en Heerenveen bij elkaar hoorden! Wat mooi, dat er niemand belangstelling voor deze doos had, want de
waarde alleen al,is vele malen meer, dan de 5 euro, die ik er voor betaald heb.
Om U een indicatie te geven: Op marktplaats staan die 100 voetbalfoto's voor
3 euro/st en die grotere waarschijnlijk nog meer voor de echte
verzamelaars natuurlijk! Dus al met weer een geweldige dag voor mijn
verzamelingen en wat ben ik weer blij, dat ik deze hobby heb!
Van een verzamelaar……
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Oud Achtkarspelen
Nieuwe internetpagina met historische foto’s.
Vrijdag 5 januari is de nieuwe fotopagina van de Stichting Oud Achtkarspelen online gegaan. Op deze pagina staan nu een kleine drieduizend, vooral oude, foto’s van alle dorpen uit de gemeente. Er is aan
de foto’s een code gegeven zodat ze op volgorde in beeld komen en
u als het ware door de straten ‘kunt lopen’ en kunt zien hoe deze in
de laatste eeuw zijn veranderd.
De stichting wil graag meer foto’s ontvangen en roept de inwoners
op in oude schoenendozen te kijken en de foto’s te (laten) scannen.
De stichting heeft als doel de geschiedenis van Achtkarspelen te behouden en voor iedereen toegankelijk te maken.
Hier de link naar de fotosite:

www.oudachtkarspelen.nl

Namens Stichting Oud Achtkarspelen,

DE MINNEBRIEF
Hierbij het lied wat Meindert Talma zong op 25 januari j.l. tijdens de
bijzondere raadsvergadering in de Augustinikerk. Het waldsjongersliet gaat over het schilderij DE MINNEBRIEF gemaakt door Willem
Bartel van der Kooi welke op de voorkant van Us Bled van september
stond.
DE MINNEBRIEF
Ik koesterje foar jo in brânende leafde.
Bin al dagen fan slach, ik bin sa fereale.
Sprekke slagget my net, ik kin allinne skriuwe.
Ik wol by jo wêze en foar altyd by jo bliuwe.
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Wiis my net ôf leafste, sis gjin nee.
Ik wol sakje yn jo as de sinne yn de see.
Beantwurdzje myn leafde, sis gjin nee.
Myn hert is fol fan jo, lykas jo dekolletee.
Gjin dei giet foarby of ik tink oan jo.
De holle rint my om achter myn skriuwburo.
Ik wol alles foar jo dwaan, sels foar jo stjerre,
Mar dan moatte jo earst hiel goed nei dizze wurden hearre.
Wiis my net ôf leafste, sis gjin nee.
Ik wol sakje yn jo as de sinne yn de see.
Beantwurdzje myn leafde, sis gjin nee.
Myn hert is fol fan jo, lykas jo dekolletee.
As ik tink oan jo leave laits en jo reade lippen,
Fiel ik my ferbûn mei mysels en dit soms swiere libben.
Myn leafde foar jo is grut, dat wit ik en dat fiel ik.
Ik wachtsje op jo antwurd, jo leafhawwende Hindrik.
Wiis my net ôf leafste, sis gjin nee.
Ik wol sakje yn jo as de sinne yn de see.
Beantwudzje myn leafde, sis gjin nee.
Myn hert is fol fan jo, lykas jo dekolletee.
Meindert Talma
NIEUWE INWONERS? MELDT HET AAN DORPSBELANG!
Dorpsbelang Augustinusga wil graag zo veel mogelijk inwoners van
het dorp vertegenwoordigen richting onder andere de gemeente. Om
dit te kunnen doen is het van belang dat we op de hoogte zijn van de
komst van nieuwe inwoners. Wij vragen hiervoor uw hulp. Bent u zelf
een nieuwe inwoner? Komt er een nieuwe persoon of gezin op uw
buurt wonen? Geef het door!
Dit kan via secretariaat.db@stynsgea.nl. Alvast bedankt!
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Decemberzegels
In het decembernummer heeft Klaske Beukema uit Surhuizum een
stukje geschreven over de decemberzegels van Postgroep FRYSLAN.
Ik kocht de zegels in Buitenpost en kreeg daar tot mijn verbazing te
horen dat de decemberzegels tijdens de kerstperiode DOOR HET
HELE LAND gebruikt mogen worden. Ik heb dat bij de uitgever nagevraagd en daar werd dat gegeven bevestigd. Waarom ze dat dan niet
op het velletje vermelden was mijn vraag. Tja…schoorvoetend werd
erkend dat ze er niet al teveel ruchtbaarheid aan wilden geven. De
kaart zou er ook wel veel langer over doen voordat het ter plaatse
zou zijn. Maar het scheelt wel 31 cent per decemberzegel ( POST NL
73 cent en 42 cent van postgroepFRYSLAN) en omdat ik wel wilde
weten hoe lang de kaart er over zou doen heb ik dat het met één
kaart getest.... de kaart kwam acht dagen na het posten op zijn bestemming. Misschien een tip voor de volgende kerstperiode?!
De kerstman.
Activiteiten Sjaki 2018
Woensdag 28 februari: Sportinstuif
Woensdag 7 maart: Kookcafé
Woensdag 21 maart: Kookcafé
Woensdag 18 april: Picknicken
Zaterdag 28 april: Fietstocht
Vrijdag 11 mei: Vossenjacht
Vrijdag 20 juli en zaterdag 21 juli: Spijkerdorp
Zaterdag 22 september: Zeepkistenrace
Zaterdag 10 november: Lampionnenoptocht
Kijk op onze facebooksite of op de buurtapp voor meer info over de
verschillende activiteiten. Tot snel!
Oproep afdekzeil of kuilplastic!!!!
Voor komende activiteiten is sjaki op zoek naar afdekzeil en/of kuilplastic. Laat ons weten of je wat hebt via ons mailadres: sjakinderwerk@gmail.com of stuur ons een berichtje via de facebooksite van
Sjaki; https://www.facebook.com/sjakikinderwerk/
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Alvast bedankt!
Het bestuur van sjaki
Nieuws van de spitkeet
Help Pake en Beppe de vakantie door
In de voorjaarsvakantie van 27 februari t/m 2 maart is De Spitkeet in
Harkema speciaal geopend voor pakes en beppes die met hun kleinkinderen iets leuks willen doen op het gebied van knutselen (ook vaders en moeders zijn met hun kinderen hartelijk welkom). De Spitkeet
is open van dinsdag t/m vrijdag. Kinderen t/m 12 jaar hebben op vertoon van pake en/of beppe gratis toegang. Voor volwassenen geldt de
normale toegangsprijs van € 4.50. Donateurs hebben vrije toegang.
Kinderen kunnen aan één activiteit deelnemen en betalen daar € 2,00
voor. Hun werkstuk mogen ze meenemen naar huis.
NL Doet
Voor aanvang van het nieuwe seizoen van Openluchtmuseum ‘De Spitkeet’ zijn er diverse klussen om er voor te zorgen dat alles er weer
piekfijn uitziet voor onze eerste gasten. Komt u ons helpen op 10
maart? Meld u dan aan via info@spitkeet.nl of via telefoonnummer
0512-840431. U kunt zich ook aanmelden via www.nldoet.nl.
Het zou geweldig zijn dat wij het seizoen 2018 weer van start kunnen
gaan met een opgeruimd, schoon en fris Themapark! Voor broodjes en
soep wordt gezorgd. Ontvangst is met koffie en thee.
Voor meer informatie zie www.despitkeet.nl en www.facebook.com/spitkeet.
Agenda
Mei
25 / 26 / 27 - Expositie werk Willem Bartel van der Kooi in Augustinikerk in de week van de kunst van de Keunstkrite
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Adressen en telefoonnummers
E-mail Ús Blêd – usbled@stynsgea.nl
Internetpagina Augustinusga - www.stynsgea.nl
E-mail dorpsbelang – secretariaat.db@stynsgea.nl
Internetpagina peuterspeelzaal – tikokinderopvang.nl
Samenwerkingsschool Stynsgea – swsstynsgea@noventa.nl
Internetpagina RTV Kanaal 30 - www2.rtvkanaal30.nl
Begrafenisvereniging ‘De Laatste Eer’ Augustinusga - dle-augustinusga.nl
Bode - Hiltsje van der Brug, Houtigehage
06-10542628, b.g.g. 0512-342689
Internetpagina SV ASC ’75(voetbal en tennis)
http://www.svasc75.nl
Internetpagina De Bazuin
www. fanfaredebazuin. nl
Minicamping Blauforlaet
www.minicampingblauforlaet.nl en info@minicampingblauforlaet.nl
E-mail Jounswille
jounswille@hotmail.com
E-mail Cafe Stynsgea
Feestcommissie : kijk op facebook :Feestcommissie Stiensgea
PKN Augustinusga augustinusga.protestantsekerk.net
Internetpagina Set’m op - www.set-m-op.nl
Anne Huisman (haptonomie en yoga) – info@annehuisman.nl
Buurtvereniging de Boskkamp
Secretaris: P. Smid Boskkamp 13 tel. 06-29389838
buurtverenigingdeboskkamp@live.nl

Mailadres sjaki: sjakinderwerk@gmail.com
Facebooksite: https://www.facebook.com/sjakikinderwerk/
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