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Van de redactie.
Hallo allemaal. Toch nog eventjes ijs pret voor een ieder, die dat leuk
vond! Wel met een fris windje erbij, maar daar viel tegen te kleden,
nietwaar? Zelf heb ik mijn schaatsen voorgoed opgeborgen, want ik
vertrouw mijzelf niet meer op dat gladde en vooral ook erg harde ijs,
mocht je vallen! Maar vooral voor de kinderen, was het toch nog wel
even genieten, of niet soms? Het kunstveld in aanbouw leek wel eventjes op de duinen van Ameland of Terschelling, maar ik vond het wel
een mooi gezicht! Gelukkig werd er niet gevoetbald, want dat was
beslist geen pretje geweest aan de zijlijn met die harde ijskoude wind!
Nu de gemeenteraad verkiezingen er weer aan zitten te komen wordt
het land hier en daar weer ontsierd door grote reclameborden van de
diverse partijen. Zelf rij ik daar dan voorbij en dan denk ik wel eens:
Wat stond er ook al weer op en dan kan ik er niet meer op komen, het
zal de ouderdom wel wezen denk ik! Wel hoop ik, dat U natuurlijk allemaal gaat stemmen, want ze beslissen vaak wel over dingen, die U
en mij aangaan! Ook heb ik al weer de belasting papieren binnen gekregen en zal er in menig huishouding weer betaald moeten worden!!
Zelf lever ik ik het spul in bij iemand, die er veel meer verstand van
heeft, dan ik ooit zal krijgen en vaak valt het resultaat mij niet tegen!
Het kost een paar centen, maar dan heb ik er ook geen omkijken meer
naar! Tijdens het wintertje waren de vogeltjes in mijn tuintje weer blij
met het voer, want het was regelmatig een drukte van belang om het
maar eens in Sesamstraat termen te zeggen! Dan zat ik mooi achter
het raam met een bakje koffie, terwijl de koolmeesje, vinkjes, lijsters
en nog meer soorten zo veel mogelijk naar binnen propten! Verder
hoop ik, dat U ook in een zo goed mogelijke gezondheid de vogeltjes
in Uw tuin hebt kunnen voeren en wij wensen U alvast een mooie lente
toe!
Namens de redactie
Freerk Postma.
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‘Kultuerpriis

Achtkarspelen 2018’
gaat naar Augustinusga

Woensdagavond 7 maart was de uitreiking van de ‘Kultuerpriis Achtkarspelen’. De cultuurprijs is voor een persoon of organisatie die een
grote bijdrage levert in het culturele klimaat in Achtkarspelen. Fanfare de Bazuin en Project Portraits & Paradise waren de finalisten van
de cultuurprijs van de in totaal zes genomineerden. De prijs zou dus
sowieso naar een initiatief in ons dorp gaan.
Tijdens de cultuurprijsavond presenteerden de finalisten zich. Projectgroep Portraits & Paradise had de oude Willem Bartel van der
Kooi meegenomen die vertelde over zijn leven zo’n 250 jaar geleden
waarbij de verhalenverteller vanuit het nu vertelde welke culturele
waarde er nu nog te zien is vanuit die tijd. Daarbij noemde de verteller welke activiteiten de projectgroep komend jaar organiseert
rondom Willem Bartel van der Kooi. Fanfare de Bazuin was vervolgens aan de beurt en bracht drie prachtige stukken ten gehore, waaronder het bijzondere stuk ‘Pride of the Forest’ van Jacob de Haan die
de trots verklankt van de volksaard van de inwoners van de Fryske
Wâlden.
Na alle optredens was het tijd om de winnaars bekend te maken. De
jury sprak haar grote waardering uit voor beide finalisten. “Fanfare
de Bazuin levert al jarenlang een actieve bijdrage aan het culturele
klimaat in de gemeente en zorgt ervoor steeds weer vernieuwend bezig te zijn met muziek. Werkgroep Portraits & Paradise is een veelbelovend nieuw initiatief dat Achtkarspelen positief op de kaart zet”, aldus juryvoorzitter Sjon Stellinga. De juryvoorzitter gaf aan dat bij de
uiteindelijke keuze voor de ‘Kultuerpriis Achtkarspelen’ de jury specifieke waarde heeft toegekend aan vernieuwing, kwaliteit en lef. Met
tromgeroffel werd Portraits & Paradise uitgeroepen tot winnaar van
de ‘Kultuerpriis Achtkarspelen 2018’ en ontvingen Martin Brandsma
en Dries Bruining alias Willem Bartel van der Kooi uit handen van Sjon
Stellinga de cheque van 1.000 Euro.
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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!

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)
Fanfare de Bazuin Stynsgea
Zaterdag 10 februari was een dag waarbij we zowel bij verdriet als bij
feest een bijdrage mochten leveren met onze muziek. ’s Middags deden we dit door met een groepje Bazuiners te spelen in de afscheidsdienst van Eelze Fokkinga. ’s Avonds ging Dweilorkest de Naad langs

5

11 kroegen om met veel plezier een aantal bekende meezingdeuntjes
te spelen.
Afgelopen zomer hebben we een veilingsitem verkocht waarin aangeboden is om te komen klussen met een groep Bazuiners. Dit item is
gekocht door Hans Postma, onze man van licht en geluid tijdens onze
concerten. Op zaterdag 24 februari hebben we dit item verzilverd door
met een groepje handige Bazuiners te helpen riet van het dak af te
halen en in een grote bouwcontainer te dumpen waarbij er na afloop
werd genoten van een rijsttafel.
We willen uw aandacht vragen voor twee acties waarbij we onze kas
kunnen spekken en hopen dat u ons hierin wilt steunen: de Jumbo
sponsoractie Surhuisterveen waarbij u bij elke 10 euro aan boodschappen een voucher krijgt ter waarde van 10 cent. Deze vouchers kunt u
online activeren en doneren aan een vereniging naar keuze: de Bazuin
dus! Om het u makkelijk te maken kunt u de vouchers ook in de brievenbus gooien aan de Opslach 12 in Augustinusga, dan activeren we
deze zelf.
Bij de Poiesz in Harkema ontvangt u muntjes die u in kokers kunt deponeren van verschillende verenigingen, we hopen dat u ook muntjes
in de koker van de Piccolo’s/de Bazuin wilt gooien zodat we weer een
mooi bedrag kunnen vergaren. Mocht u de muntjes in een andere
Poiesz vestiging krijgen dan kunt u ook deze in de brievenbus gooien
aan de Opslach 12 en zorgen wij dat ze in de juiste koker belanden.
Alvast hartelijk dank!
Verder zijn we genomineerd voor de Cultuurprijs 2018 van de gemeente Achtkarspelen. Eens per 2 jaar wordt deze prijs uitgereikt aan
een organisatie of vereniging die een bijdrage levert aan het culturele
klimaat in de gemeente/regio. Met onze compositie Pride of the Forest
(Trots van de Wâlden) zijn wij genomineerd. We hebben dit stuk in juli
2017 uitgevoerd op het Wereld Muziek Concours in Kerkrade. Deze
compositie vestigt de aandacht niet alleen op de Bazuin maar ook op
Augustinusga, de gemeente Achtkarspelen en de Wâlden met zijn bewoners. Woensdag 7 maart zal bekend worden gemaakt wie de Cultuurprijs krijgt. Hierover volgende keer meer.
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En ondertussen zijn we druk aan het repeteren voor onze deelname
aan het ONFK op zaterdag 14 april in de Lawei in Drachten. Om ons
hier zo goed mogelijk op voor te bereiden hebben we op 10 en 11
maart een studieweekend in Roden waarbij veel repeteren en ontspanning hand in hand gaan. We hopen zo een mooi optreden te kunnen verzorgen en natuurlijk ook een goede waardering van de jury te
krijgen.

Ledenvergadering " De Laatste Eer"
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering " De Laatste Eer" Augustinusga op woensdag
11 april 2018 om 20.00 uur in de zaal van café Stynsgea, Geawei 35
te Augustinusga.
Agenda
1. Opening door voorzitter Sierk van der Veen
2. Notulen ledenvergadering 2017
3. Jaarverslag 2017 door secretaris Betty de Haan
4. Jaarverslag 2017 door penningmeester Tine Atsma
5. Rapport kascommissie
Pauze
6. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar Pieter van der Veen.
Tegenkandidaten kunnen tot een uur voor aanvang van de vergadering worden voorgedragen door minimaal 2 leden.
7. Bestuursmededelingen
8. Vaststelling tarieven, contributie en ledenkorting
9. Rondvraag
10. Sluiting

7

Nogmaals gevraagd?

Wie wil de redactie van Us Bled ondersteunen ??
Info . usbled@stynsgea.nl

Asc doelpunten actie
Aankondiging de grote Asc doelpunten actie.
Beste dorpsbewoners het is bijna weer zover de jeugd staat na de
lange winterstop weer te popelen om veel veld doelpunten te scoren.
In de maanden maart, april en mei proberen de jeugdleden van Asc
doormiddel van doelpunten te scoren een flink geld bedrag op te halen. Asc beschikt straks over een prachtig multifunctioneel trainingsveld. Op het moment van schrijven zijn de werkzaamheden nog in volle
gang. Als het veld straks klaar is willen wij graag dat de jeugd ook over
goed trainingsmateriaal beschikt dus de opbrengst van de doelpunten
actie zal daar dan ook voor een groot deel aan besteed worden.
Ook voor het onderhoud van het veld zal elk jaar geld nodig zijn. Er zijn
een aantal zeer gedreven mensen binnen de club bezig om hier sponsoren voor te vinden. Mocht er nog wat geld over blijven, dan willen
wij een klein bedrag van de doelpuntenactie doneren aan de stichting
beheer multifunctioneel veld. Zodat er een klein start kapitaal is.
Hoe gaat de actie te werk: In de maand maart komen de leden bij de
deuren langs zij vragen u dan om de kinderen per doelpunt te sponseren. De doelpuntenactie loopt in de maanden april en mei
Elk doelpunt die er door het team waar de des betreffende gespo
sorde speler in zit telt dan mee. U kunt een vast bedrag per goal aan
kruisen. Ook is het mogelijk om een vast bedrag aan te kruisen, zodat
u nooit meer geld kwijt bent dan wat u maximaal wil sponseren.
Namens de jeugdleden en de partnershipgroep,
alvast bedankt voor u eventuele bijdrage
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Volleybal
Nog even dit..... Door een aantal afzeggingen, blessures, verhuizing
noem maar op, zoeken wij dringend nog mensen, die op dinsdagavond van 8 uur tot half 10 met ons willen volleyballen! Het is in de
sporthal van Augustinusga en we hebben geen wedstrijden, alleen
onderling lekker een beetje volleyballen. Wel graag aanmelden, wanneer je inderdaad ook in principe elke dinsdag kunt, behalve in de zomermaanden, natuurlijk! Kom eerst vrijblijvend, later graag een
contr. voor zaalhuur e.d. van 5 euro/mnd. Je kunt mij wel even bellen
of een mailtje naar f.postma853@hotmail.nl is voldoende! Anders
zijn wij genoodzaakt te stoppen met volleybal, want 2 tegen 2 of 3 tegen 3 is eigenlijk te weinig dus....... Alvast bedankt, Freerk Postma.
IN DE VOETSPOREN VAN WILLEM BARTEL VAN DER
KOOI
Deel 10
Dit jaar is het 250 jaar geleden dat in ons dorp de kunstschilder Willem
Bartel van der Kooi geboren is, o.a naar aanleiding hiervan is Stynsgea
Kultureel Haaddoarp 2018 van Achtkarspelen geworden.
Intussen word er druk aan allerlei projecten gewerkt met betrekking
tot dit gebeuren zoals er ook geprobeerd word om Hotse Johannes en
zijn vrouw Klaske Sybrens terug te halen naar Augustinusga, voor de
expositie eind mei in het oudste gebouw van Achtkarspelen de Augustinikerk. Dit herbergiers echtpaar is door Willem Bartel geschilderd in
1789 en is het oudst bekende werk van onze kunstenaar. Hij heeft het
zijn hele leven in eigen bezit gehouden het werd na zijn overlijden aangetroffen in de woning te Leeuwarden. De afgebeelde echtelieden
Hotse Johannes van der Veen en Klaske Sybrens Ruardi, hij werd geboren in Gorredijk en zij in Buitenpost als dochter van Sybren Ruardi en
Trijntjen Wigbolts woonden tot hun dood in Augustinusga.
Een jaar eerder schilderde Van der Kooi zijn boezemvriend Ploegsma
een lid van de adelijke familie Van Haersma afkomstig uit ons dorp. Dit
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was Eelko van Haersma zoon van Arend van Haersma en Anna van
Doys geboren in 1718 als oudste van 8 kinderen. Zoals al in eerdere
afleveringen vermeld legde hij op 16 jarige leeftijd de eerste steen van
de nieuwe kerk te Surhuizum. Net als later Willem Bartel van der Kooi
is hij secretaris geweest van de Grietenij Achtkarspelen. Op 27 oktober
1740 treed hij in dienst van de V.O.C. als onderkoopman. Met het schip
de Amsterdam vaart hij uit naar Nederlands Indie, in 1742 is hij Winkelier der Oost-Indische Compagnie te Makassar (Celebes) en in 1745
te Batavia (Jakarta). In de laatst genoemde stad trouwt Eelko met de
dominees dochter Suzanne Maria Elizabeth Faber. In Batavia krijgen
ze een dochtertje die maar 4 dagen in leven blijft. Op 3 oktober 1747
vertrokken ze uit Batavia aan boord van het schip Diemen (later omgedoopt tot Kasteel van Tilburg). Dit schip had een lengte van 136 voet
(41,45m), laadvermogen van 425 last (850 ton) en een bemanning van
221-272 koppen. Ze komen 7 december aan bij Kaap de goede hoop
(Kaapstad) hier blijven ze wachten tot 24 april 1748 om samen met
andere schepen in konvooi richting Nederland te gaan. Dit alles onder
leiding van Admiraal Daniel Nothenius die aan boord van het schip de
Haarlem is. Op 31 augustus komen ze aan op de rede van Texel. Al met
al een reis van een kleine 11 maanden hierna monstert hij af. Eelko van
Haersma had goed geboerd naar het lijkt het echtpaar vestigt zich in
Kampen en krijgen daar nog een zoontje in 1760, deze Arend Willem
Frederik overlijd na bijna 4 maand. Hij word bijgezet in de Augustinikerk evenals later zijn ouders. Het vermogen laat Eelko na aan het Old
burgerweeshuis te Leeuwarden waar jaren later nog diverse rechtszaken over worden gevoerd.
Iemand die hem voor gegaan was uit Augustinusga richting V.O.C. was
Johannes Ottes deze trad op 22 januari 1734 in dienst als militair hij
voer uit met het schip Kasteel van Woerden. In 1738 keert hij terug
met het schip Diemermeer en is afgemonsterd. In 1793 neemt Oest
Boddes uit ons dorp als matroos dienst bij de V.O.C. hij vaart uit met
het schip Ijsselmonde. Aan boord moest hij de volgende werkzaamheden doen: waak- en roergang; laden en lossen; teren en kalfaten van
het schip; af- en aanslaan van de zeilen; helper van de onderofficieren,
ook wel bootsgezel. Op 17 augustus 1793 is hij uit dienst gegaan, in
10

Azie reden hiervan hij is gelicht. Hij blijkt van boord gehaald door een
buitenlandse autoriteit. Dit gebeurde vaak in Engelse havens omdat
men vermoedde dat het Engelsen betrof; dezen mochten niet op buitenlandse schepen aanmonsteren. Zijn Friese taalgebruik en de weinige woorden Nederlands die hij waarschijnlijk sprak zal hier aan mee
geholpen hebben. Wat er van hem geworden is niet bekend.
Willem Bartel van der Kooi had zijn boezemvriend en kunstschilder
Dirk Jacobs Ploegsma leren kennen bij de heer Verrier te Leeuwarden
tijdens de schilderlessen. Ook was daar nog een andere leerling Jan
Hendrik Nicolaij maar de schilderkunsten van Ploegsma waren een
grote inspiratie bron voor Willem Bartel. Of zoals hij zelf in een brief
schreef: Ik erken ook niet minder aan zijn voorbeeld, dan aan de lessen
van den Heer Verrier , een groot deel mijner vorderingen , maar bijzonder in de behandeling van het penceel, verschuldigd te zijn. Wij
verkeerden, zonder de minste jaloersheid, in de oprechtste vriendschap met elkander. De verschillende leermeesters van Willem Bartel
van der Kooi op volgorde gezet:
1780 Been Alberts Faber
Augustinusga
1781 Wessel Pieters Ruwersma Buitenpost
1782 Frans Swart
Leeuwarden
1783 Johannes Verrier
Leeuwarden
1794 H.W. Beekkerk
Leeuwarden
Wordt vervolgd:

Henk Laanstra.
Van een verzamelaar.

In deze tijd van het jaar zijn er vaak niet al te veel vlooienmarkten en
al helemaal geen buitenmarkten, zoals Bakkeveen of Makkinga. Dus
struin in deze tijd dingen als Marktplaats of Ebay wel eens af op zoek
naar iets leuks en ook belangrijk, niet al te duurs! Zo vond ik op
Marktplaats een soort ganzenbordspel met de naam Cirkelspel
en het was uitgegeven door de chocolade fabriek Sickesz. Het was
niet al te duur, maar er het was dan ook wel ietsje vuil met hier en
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daar een klein scheurtje. Maar deze had ik nog niet in mijn verzameling en dus toch maar aangeschaft, want ik was het spel nog nooit tegengekomen en dat zegt toch ook wel weer iets over de zeldzaamheid! Toen het thuis aangekomen was, kon ik geen jaartal ontdekken,
wanneer het was uitgegeven en dus op het internet via de site van
Hongs spellen opgezocht uit welk jaar het dateerde. Dat is weer het
leuke van zo'n site, je kunt over bijna elk spel wel gegevens vinden,
zoals uitgavejaar enz. Het spel was in 1949/1950 op de markt gebracht en dus toch al weer 60 jaar oud! Bij het opzoeken van deze gegevens kwam ik nog wat leuks tegen! Het was nl. informatie over het
veilig verkeersspel van Rommeldam en was uitgebracht in het Tom
Poes weekblad 3e jaargang no 50 uit 1949/1950! Wel wist ik zeker,
dat ik dit tijdschrift ergens in de kast had liggen en dus dit maar weer
eens uit de kast gevist. En inderdaad, in dit no. zat als midden pagina
een prachtig getekend spel door Toonder (de schepper van Tom
Poes) . Het was dus al jaren in mijn bezit en eigenlijk zonder dat ik het
wist!! Zo zoek je het ene op en vind je tevens een ander prachtig
spel! Nu heb ik van deze papieren kartonnen ganzenborden met reclame oorsprong toch al weer zo'n 140 of misschien wel 150 in mijn
bezit en dat vind ik al heel wat! Ook vond ik in een kringloop een aantal boekjes van de welbekende W.G. v.d. Hulst, U weet wel, van die
arme kindertjes met zieke moedertjes enz.! Nu ga ik niet meer alles
van W.G. v.d. Hulst verzamelen, maar 2 van deze boekjes vielen mij
op! Eentje met de titel Kareltje en in het Nederlands en eentje met
de titel Tyske en deze was in de Friese taal. Hetzelfde boekje, maar of
nu Kareltje in het Fries Tyske wordt, zover gaat mijn kennis niet!
Maar voor de prijs van 30 cent per stuk vond ik dat wel leuk om mee
te nemen! Ook vond ik in de kringloop een klein asbakje met
een foto op de bodem van de glazen asbak van een huis, met de
naam rijschool Hovenga, Anjum. Nu had ik vroeger in Leeuwarden bij
de CAF een collega met de naam Hovenga en kwam ook ook uit Anjum. Daar ik wist, waar hij nu woonde, heb ik hem even opgezocht en
gevraagd of het zijn ouderlijk huis was. Na een lekker bakje koffie
kreeg ik te horen, dat het inderdaad zijn ouderlijk huis was en hij
vroeg mij om de asbak over te nemen, want hij vond het vreselijk
12

leuk! De prijs van de asbak (hij rookt trouwens niet hoor!) was mooi
gelijk aan de prijs van de koffie en ik was blij, dat het asbakje goed terecht was gekomen. Wat een plezier voor die 50 cent die het gekost
had!
Van een verzamelaar.
Boekenmarkt Augustinusga
op 7 april is er een boekenmarkt in het tsjerke gebouw
vanaf 10.00 tot 13.00. de opbrengst is voor een gezamenlijke activiteit (doel)
informatie Imke Detsje
WOLF, WAT GA JE DOEN?
Onder deze titel verzorgt voormalig boswachter Aaldrik Pot uit Norg
een lezing in De Fugelhelling bij Ureterp. Hij volgt met grote belangstelling de terugkeer van de wolf in Nederland. In 2015 was er de zogenaamde Wanderwolf die je via de media kon volgen. En vrij kort geleden werden er bij Nieuwe Statenzijl in Groningen doodgebeten schapen gevonden, waarvan na DNA-analyse bleek dat ze door een wolf
waren gepakt. De vraag is dus niet of de wolf naar ons land komt, maar
of hij ook een poot aan de grond krijgt. Zijn er in ons drukke land voldoende rustige plekken voor een wolvenpaar om jongen groot te brengen? Is er voldoende voedsel? Hoe voorkomen we dat ze zich vooral
richten op schapen en ander vee? En moeten we zelf ook beginnen te
vrezen? Is Nederland er wel klaar voor? Al deze vragen komen tijdens
de lezing van Aaldrik Pot aan bod. Daarnaast zal hij ingaan op de ecologie van de wolf, zijn verspreiding en terugkeer in Europa en op de
diverse mythes en legendes. De voormalige boswachter en natuurschrijver heeft diverse wolvenexpedities in Europa ondernomen. De
13

lezing is op vrijdagavond 30 maart a.s. om 20.00 uur in De Fugelhelling
bij Ureterp. De entree is €5,- per persoon inclusief een kop koffie/thee.
Nadere informatie: Hetty Sinnema, beheerder De Fugelhelling.
Marja Rodermond, assistente beheerder De Fugelhelling.
Tel. 0512-514328
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!
Activiteiten Sjaki 2018
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!
sjakinderwerk@gmail.com
https://www.facebook.com/sjakikinderwerk/
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Nieuws van de Spitkeet
Spitkeetwandeltocht
Op zaterdag 5 mei organiseert De Spitkeet de bekende sSitkeetwandeltocht. Net als vorig jaar zijn er weer verschillende afstanden. Ieder
krijgt een duidelijke routebeschrijving mee en bovendien zijn de langste routes bepijld. Men wordt uiterlijk om 17.00 uur terug verwacht en
kan dan indien gewenst tegen betaling een mooie medaille in ontvangst nemen. Meer informatie volgt te zijner tijd.
Jubileumconcert Folkkoor ‘It Wâldfolk’
Folkkoor ‘It Wâldfolk bestaat 20 jaar en houdt op 26 mei mei een jubileumconcert op het park van De Spitkeet. Het repertoire van het Wâldfolk bestaat in hoofdzaak uit Ierse, Amerikaanse en Schotse muziek,
naast ook Friese nummers. Ook de muzikale broers Michiel en Pieter
Veenstra maken deel uit van het programma. Tevens zullen de bekende Graham Lowlanders Pipes and Drums hun medewerking verlenen. Het concert duurt van 13.30 tot 16.00 uur. De toegang is gratis.
Voor meer informatie zie www.despitkeet.nl en www.facebook.com/spitkeet.
Agenda
22 maart Ouderensoos. A. Veldboom
Humoristisch schippersverhaal en muziek
19-24 maart Reumacollecte
25 / 26 / 27 –Mei Expositie werk Willem Bartel van der Kooi in Augustinikerk in de week van de kunst van de Keunstkrite
29 Mei – 1 Juni – Avondvierdaagse
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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 –Wb vd Kooiwei
Secretaris: P. Smid
buurtverenigingdeboskkamp@live.nl

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