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Van de redactie.
Hallo allemaal. Nu de kievitseieren zo hier en daar weer gevonden
worden, mogen we toch wel aannemen, dat de lente in
aantocht is! Al was het tijdens de paasdagen nog niet echte het mooiste lenteweer, U zult er wel niet een eitje minder om gegeten hebben! Bij het voetbalveld vorderen de werkzaamheden gestaag en begint het er een beetje op een kunstveld te lijken. Weer een attractie
erbij voor ons sportdorp en nu maar afwachten, hoe het gebruik ervan bevalt! Nu de lente dichterbij schijnt te komen, worden diverse
tuinen en tuintjes weer onder handen genomen, hetgeen later weer
een hoop plezier oplevert! Nu ben ik zelf niet zo'n tuinman, maar
heel veel mensen vinden het erg leuk, om er zo nu en dan even in te
werken, zitten of liggen, mits het weer het toe laat, maar in elk geval
veel plezier toegewenst! De buiten gebieden van Augustinusga zijn
ook weer kaal gemaakt, niet, dat ik dat zo prachtig vind, maar het zijn
nut wel hebben! De stank van het verbranden van takken en dergelijke lag soms wel een brandlucht als een deken boven het dorp,
vooral als er even niet al te veel wind stond, maar dat is elk jaar wel
even het geval! Nu maar hopen, dat de natuur weer groen wordt en
de diverse bloemetjes weer gaan bloeien, zodat U wandelend, fietsend weer kunt genieten van dat gratis moois in de komende lente
en ik wens U daarbij een zo goed mogelijke gezondheid bij!!
Namens de redactie , Freerk Postma.
JAARVERGADERING DORPSBELANG
U bent allen van harte uitgenodigd voor onze jaarvergadering! Er zal,
naast de vaste punten, ook aandacht besteed worden aan het
Mienskipsernergie plan wat momenteel gemaakt wordt, met als doel
om Augustinusga meer energieneutraal te maken in de toekomst.
Daarnaast zal de Dorpsstyliste ons meenemen in haar kijk op de mooie
en minder mooie plekken in ons dorp! Onderstaand kunt u zien hoe de
agenda eruit ziet. Tot de 18de!
3

JAARVERGADERING DORPSBELANG AUGUSTINUSGA 18 APRIL 2018
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Café Stynsgea
1. Opening
2. Verslag vorige jaarvergadering
3. Inhoudelijk verslag Dorpsbelang 2017
4. Aftredende en nieuwe bestuursleden
Aftredend en herkiesbaar
* Jack de Boer
Aftredend en niet herkiesbaar
* Marianne van der Heide
Voorgedragen als nieuwe leden worden:
* Jikkemien Nijboer
5. Financieel verslag Dorpsbelang 2017 en verslag kascommissie
6. Benoemen nieuwe leden kascommissie
7. Mienskipsenergieplan Stynsgea i.s.m. Friese Milieu Federatie
8. De Dorpsstyliste geeft haar visie op ons dorp. Wat is goed en wat
kan wellicht beter?
9. Pauze en indienen eventuele vragen
10. Beantwoording schriftelijke vragen
11. De Bosk: mooi of een molensteen?
12. Sluiting
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
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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
Het weekend van 10 en 11 maart hadden we ons jaarlijkse studieweekend, deze keer weer in Nieuw Roden. Zo’n studieweekend is altijd heel gezellig….er wordt heel wat afgelachen…fanatiek meegedaan aan spelletjes….gedanst op muziek van ons aller DJ
Theun..etc….Maarrrr natuurlijk wordt er in de 1ste plaats heel veel getoeterd en gedrumd. Dit alles ter voorbereiding van het ONFK (open
Nederlandse fanfare kampioenschappen) op 14 april a.s. in de Lawei
in Drachten. Wij komen uit in de 3de divisie. In deze divisie komen 7
korpsen uit. We spelen een verplicht stuk: “Valerius variations”. We
spelen dus allemaal hetzelfde. Om het helemaal eerlijk te houden zit
de jury achter een scherm. Zij weten dus niet wel korps op dat moment speelt. (Dit om eventueel voor- of nadeel te voorkomen) Heel
spannend allemaal maar we hebben er veel zin in onder leiding van
onze nieuwe dirigent Gerk Huisma. Op dit moment loopt de sponsoraktie van de Jumbo en de Poiesz nog. We hebben op zaterdag 24
en 31 maart kleine optredens in beide winkels gedaan om aan extra
munten te komen. 12 april a.s. zullen we met een klein groepje bij de
jaarlijkse herdenking bij het monument van Blauferlaet spelen.
vogelwacht Augustinusga/Surhuizum
Dan nog even dit... Mededeling van de vogelwacht Augustinusga/Surhuizum. Na een afwezigheid van 2 jaar heeft Tjebbe Hansma besloten
om weer plaats te nemen in ons bestuur. Dit gaat hij weer doen in
hoedanigheid van penningmeester. Tjebbe, welkom terug, het bestuur is nu weer compleet!
Dries Nicolai, secretaris.
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Beste dorpsgenoten.
Hier even een bericht van jullie eigen ijsclub “de izeren wjuk”.
Nu de winter achter ons ligt willen we even iets van ons laten horen.
Hoe was het mogelijk…begin maart kon de ijsbaan toch nog een paar
dagen open. Wat een geluk dat het vakantie was, dat hebben we geweten!! Wat een volk op het ijs, prachtig om te zien die ijspret voor
jong en oud. Dat is leuk werken, ook ons nieuwe bestuurslid Jan de
Boer kon meteen aan de bak. Vele liters poeiermolke en meters frikandellen gingen over de toonbank. En niemand hoefde meer naar
huis voor een sanitaire stop…onze nieuwe wc voldoet prima.
Ook konden we de bomen achter bij de grote gracht eens even flink
snoeien omdat we nu op het ijs konden om er bij te kunnen komen.
Je merkt dat het meteen weer gaat leven bij de mensen als het gaat
vriezen. Zodat er ook weer enkele nieuwe leden bijgeschreven konden worden….wat ook wel nodig is om zo’n vereniging op poten te
kunnen houden. Ook als het geen winter is gaan de kosten gewoon
door!! Voor lidmaatschap of informatie Wybo bellen 0651605227.
Stynsgea bedankt!! Vriendelijke groet , Bestuur “de izeren wjuk”
Volleybal
Een dienstmededeling: We zijn gestopt met volleybal, vanwege te
weinig deelnemers. Het is erg jammer, maar elke dinsdagavond
wachten op mensen, die misschien wel of niet komen, heb ik geen zin
meer in! Bedankt, al diegenen, die er zoveel mogelijk wel waren,
maar het is niet anders!
Freerk Postma, Recr. volleybal Set 'm op.
ASC
Bij de voorpagina ,de foto van ASC Zaalkampioen JO9-1
Van links naar rechts staand Gandro Kats, Henk Kiers, Hidde van Kammen, Riekele Brouwer, Leider Sjoerd Kooistra.
Van links naar rechts zittend Jens Borger, Sinne Kooistra, Hendrik
Leegstra. Ontbreken op de foto leider Johan Brouwer.
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Bedankt !
Iedereen bedankt voor de lieve berichtjes en felicitatie ,s en bloemen
voor het openen van mijn nieuwe bruidsmode zaak Go to Marry-ann .
Gr. Marianne van der Heide
Sportkampioenen Achtkarspelen feestelijk gehuldigd
‘Een volle raadzaal op woensdagmiddag, dat gebeurt niet zo vaak’, zei wethouder Jouke Spoelstra. ‘Maar jullie hebben een goede reden om hier te zijn, jullie
zijn de sportkampioenen van Achtkarspelen. Dat is bijzonder en laten we niet
zomaar aan ons voorbijgaan.’ De kampioenen werden feestelijk gehuldigd door
de wethouder. Individuele sporters en sportteams die een nationaal of internationaal kampioenschap behaalden in 2017, konden zich aanmelden. Uiteraard
sprak Jouke Spoelstra de kampioenen toe. ‘Sporten is niet alleen gezond, het
stimuleert ook de leefbaarheid in onze dorpen. Als gemeente zijn wij trots op
jullie prestaties.’ De wethouder reikte bossen bloemen uit aan de vier sporters
en vijf sportteams.
Set 'm op (Augustinusga)
Spelers: Grietje Berda, Marrit Heegstra, Nina Haagsma, Johanna Elzinga, Rixte de
Boer, Jannie de Beer, Shenia Feenstra, Marrit Posthumus, Stien Barkmeijer,
Emma Land
Nederlands kampioen groepsspringen op het onderdeel trampoline Pegasus Trainsters: Aukje Salters, Paulien de Bruin en Anja de Bruin

IN DE VOETSPOREN VAN WILLEM BARTEL VAN DER
KOOI
DEEL 11
Tal van activiteiten staan er nog te gebeuren dit jaar nu het 250 jaar
geleden is dat in ons dorp kunstschilder Willem Bartel van der Kooi ter
wereld kwam. Zo word er al druk gewerkt aan een Theaterspektakel
wat 8 en 9 juni op diverse locaties in Augustinusga zal worden opgevoerd. En waar al belangstelling voor is getoond om het naar elders te
halen. Maar ook Keunstkrite zal eind mei begin juni gericht zijn op ons
dorp en zijn rijke historie. En dan de expositie van schilderijen geschilderd door Willem Bartel in het oudste gebouw van Achtkarspelen de
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Augustinikerk op 25 t/m 27 mei. En dat is nog niet alles er zit nog meer
aan te komen in dit LF2018 jaar, houd Us Bled in de gaten of kijk anders
eens op www.stynsgea.nl van dorpsbelang. Welke vereniging dit jaar
ook nog eens 125 jaar bestaat.
In de tijd dat onze kunstschilder geboren is 1768 en hij hier in ons dorp
rond huppelde waren er in en rondom vele boomgaarden zo konden
onze voorouders zich van het nodige fruit voorzien. Een kind wat de
ouderlijke woning verliet kreeg van zijn of haar ouders een “wichterbeam”mee om die te planten bij de nieuwe huisvesting. Rond ons dorp
was “greidland”maar ook vele percelen bouwland voor verschillende
graansoorten en vlas. Vergraven land waar turf was gestoken lag ook
op verschillende plaatsen in het landschap waar dan vaak weer riet op
groeide.
De kerk stond (en staat) in de “buorren”en had niet zoals nu het geval
is bomen er om heen de toren moest gezien worden. Voorzien van een
zadeldak i.p.v. van de huidige spits die er nu op staat.
Rond 1777 bouwt een zekere Jan Feddes samen met zijn vrouw
Wytske Goffes een kuiperij/ wagenmakerij nu Geawei 20 het staat er
gelukkig nog steeds. De boeren haalden er hun botertonnen en lieten
de hooiwagens en koetsen maken. Later door de volgende generaties
Goffe Jans, Jan Goffes, Goffe Jans. In 1811 als de achternamen moeten
worden aangenomen onder het Franse regime bedenken ze Van der
Veen. En tot niet zo lang geleden woonden en werkten de nazaten er
nog steeds, maar nu in de timmerwerkplaats en winkel.
Bij autobedrijf Jan Couperus ligt nog de zogenaamde Petruswijk een
water die net als de Stynsgerfeart rechtstreeks in verbinding stond met
het kanaal, hier had o.a. Livius van Scheltema van de Oosterburen (tegenover sportvelden ASC achter de huidige voormalige boerderij van
Fokkinga) vermoedelijk zijn jacht liggen. De beter bedeelden in die tijd
hielden geregeld zeilwedstrijden en Van Scheltema was in het bezit
van zo’n jacht. De echt luxe vaartuigen waren ook nog voorzien van
houtsnijwerk op de spiegel. Dat werkte dan weer status verhogend.

8

De Bosk ligt er nog steeds welke bij de Gaykemastate behoorde helaas
is van de rijke stinzenflora alleen nog de “sipelblom” oftewel daslook
er te vinden.
Op of in de buurt van de voormalige Jensmastate achter De Bosk richting Roodeschuur staat nu de “Keuterij” gebouwd tussen 1832 en
1844. In It West staat op de boerderij van P. Nicolai het jaartal 1821
toen woonde Van der Kooi hier al lang niet meer, maar had nog wel
bezittingen in deze buurt.
De plaats waar Patriot Willem Bartel van der Kooi de 25 schilderijen
van het Stadhouderlijkhof in 3 kisten bewaarde in Augustinusga is nog
niet helemaal duidelijk. De een noemt de Tjoele, dan word door een
ander de Koaipleats aangehaald en door Tresoar werd een woning aan
It West als mogelijk ouderlijkhuis genoemd. Hij heeft er immers in
1795 persoonlijk voor gezorgd dat tijdens de Bataafse omwenteling en
de vlucht van de Stadhouder naar Engeland de schilderijen van het
Stadhouderlijkhof bewaard zijn gebleven. De manshoge afbeeldingen
van de Nassau’s liet hij bedekken met schotten en de kleinere werken
werden dus vervoerd naar zijn ouderlijke woning. En zijn niet zoals veel
kunstwerken door de radicale Patriotten vernield. De werken uit Augustinusga werden enkele jaren later volgens de conservator van het
Fries Museum terug gebracht naar het Stadhouderlijkhof in Leeuwarden. Zoals het nu in bezit van het museum zijnde portret van Anna van
Hannover. De vernielingen van kunstwerken en grafmonumenten
werd door toedoen van onze dorpsgenoot gestopt. Niet slecht voor
een inwoner uit zoals hij zelf schreef “een niet groot dorp in Vriesland
tussen Leeuwarden en Groningen”.
Op 11 September 1795 schrijft hij een brief die behandeld werd ter
Vergaderinge der Representanten van het Volk van Vriesland. Hier in
komt hij in verzet tegen de vernielzucht van radicale Patriotten.
Burgers!
Daar Wij, ten minste zoo veele onzer als eenige smaak in de konst bezitten, tot ons leedweesen hebben moeten zien, dat eenige stukken
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van konst in de Groote Kerk alhier jammerlijk geruineerd, en deels geheel vernield zijn geworden, en mogelijk nog eenige konst en gedenkstukken in Vriesland verspreid voor het zelfde Lot bloot leggen, als
daar is, bij voorbeeld een Graftombe te Doinjum, van welke na bij
zijnde ruineeringe ik reeds van ter zijde heb hooren spreeken, het welk
te seer te bejammeren zou zijn, daar er zoo weinig stukken van konst
en gedenkwaardige gedenkteekenen in Vriesland te vinden zijn, soo
proponeerde ik: of deeze Vergaderinge niet zou kunnen goedvinden
intijds de nodige maatreegels te beraamen, dat zulks worde voorgekoomen.
Mijn intentie is niet dat sommige van zulke stukken daar, waar dezelve
schadelijk geoordeeld moeten worden, op de zelvde plaats zouden
moeten gelaaten worden, maar dat men dezelve op onschaadelijke
plaatzen in bewaaringe stelle; op dat men door de verwoestinge van
onwaardeerbaare stukken van konst, de konst geen onherstelbare
schaade aanbrenge, en op dat men onze tijd niet brandmerke gelijk
met de Eeuwen der Barbaarscheid.
Wie die eenige smaak bezit, voeld zijn hart niet bloeden, wanneer hij
de verwoestinge der konst-der Goddelijke konst stukken. der oude
Griechen naadenkt… en dat eindelijk slechts weinige derzelve de verwoestende handen der woeste Gotthen ontkoomen zijn? Had het
Christendom nog ook de dwaasheid begaan van deeze overblijfzels te
verwoesten, om dat het afbeeldsels van Heidensche Goden en derzelver plechtige eere diensten zijn, de konst en geleerdheid zou onherstelbaar veel verlooren hebben, daar dezelve thans tot een onschadelijk gebruik bewaard ten groot voordeel strekken, en bijsonder Rome
tot een oeffenschool der geheele Weereld verheffen.
W.B.v.d.Kooi
Gelukkig zijn in Augustinusga de wapens van de adellijke families niet
vernietigd, in andere delen van Friesland werden grafmonumenten
bewerkt en familiewapens op interieurs weg gehakt. De Patriotten
hadden trouwens al een keer eerder een poging tot afzetten van de
Stadhouder gedaan, een zwager van hem de Koning van Pruisen herstelde met zijn goed getrainde soldaten de macht.
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Maar met behulp van de Fransen lukte het in 1795 dus wel. In 1813
keerde de zoon van de inmiddels overleden Stadhouder terug om tot
Koning Willem I gekroond te worden. Er was weinig tot geen vaderlands liefde maar zijn eigen belang stond voorop, hij had al eerder bij
Napoleon op de knieeën gelegen en was tijdelijk beloond met een paar
stukjes Duitsland. Hij werd Koning door dat de Britten dat project bedachten o.a. om Frankrijk onder controle te houden. Schatrijk werd
deze eerste Oranje- Nassau Koning maar hij raakte wel in 1830 België
kwijt. In 1818 trok Willem Bartel van der Kooi naar het Koninklijk Paleis
vergezeld van zijn leerling Otto de Boer om de Koning en Koningin te
portretteren. Het grote schilderij van Koning Willem I van 2,35m bij
1,25m is nu in bezit van Museum De Fundatie en de Koning is weer
tijdelijk teug in Engeland namelijk in de ambassade van Nederland aan
de muur. Een reproductie zal op 25 t/m 27 mei te zien zijn tijdens de
expositie “Ontdek Willem Bartel van der Kooi” in ons dorp. Er zijn nog
vele kopieën door Willem Bartel gemaakt voor verschillende overheden in ons land. Het Koninklijk huis heeft nog een werk van Van der
Kooi in hun bezit voorstellende Koning Willem I maar dan niet ten voeten uit maar van af borsthoogte.
Inmiddels is het in Leeuwarden bij het Fries Museum en in Jelsum bij
Dekemastate ook doorgedrongen dat Willem Bartel van der Kooi weer
voor het voetlicht moet komen. Of zoals mevr. Stoter de conservator
van het Fries Museum aangaf Willem Bartel zijn werken benaderen
Rembrandt en evenaren hem ook. Hoewel er ook schilderijen zijn
waarvan je denkt moest dat nou zo. En weet u nog een werk waarvan
u denkt zou het misschien van onze Willem Bartel afkomstig zijn, of
van een leraar/leerling neem het mee en kom dan op zaterdag 14 juli
in de middag naar de Augustinikerk. Hier zal de voorganger van conservator mevrouw Stoter, de heer Kramer van het Fries Museum aanwezig zijn om de ingebrachte werken te beoordelen.
Wordt vervolgd:

Henk Laanstra.
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Bijeenkomst 20 maart Froulje fan no
Deze avond waren we samen met de afd. Surhuisterveen, Houtigehage te gast bij de afd. Harkema .De organisatie was in handen van
de afd. Harkema . Na een hartelijke ontvangst , een kop koffie/ thee
en een stukje lekkere oranjekoek opende de voorzitter Mevr. Elzinga
de avond. Ze vertelde dat ook de afd. Harkema uit de landelijke bond
is gegaan ook zij gaan verder onder de naam Froulje fan doe en no.
Mevr. Elzinga wenste ons een fijne avond en gaf het woord aan de
band Grytz en Grize. Deze band speelt veel muziek uit de 70,80 en 90
tiger jaren wat voor velen van ons zeer herkenbaar was. Ook het
Fryske reportair was hun wel bekend. De beide heren en de prachtig
zingende zangeres hadden de stemming er goed in en dat bracht menigeen op de dansvloer. Het werd een heel gezellige avond daar in
Harkema. De voorzitter sloot dan ook met een voldaan gevoel de
avond en wenste ons allen wel thuis.
De volgende bijeenkomst is 17 april deze avond( tevens de laatste
voor de zomer stop) komt de bekende schrijver Johan Veenstra verhalen vertellen uit zijn boeken en collumns. Johan Veenstra is vooral
bekend van zijn praatjes voor omrop Fryslân en de stukjes in de LC.
Lijkt het u leuk om Johan ook eens te horen dan bent u van harte
welkom op 17 april. Geef u even op bij een van de bestuursleden dit
i.v.m. De koffie We beginnen om 19.30 uur in het Tsjerkegebouw.
Bij goed weer wordt er weer gefietst op woensdag middag. We starten om 13.30 uur op de hoek van de skoalikkers. Iedereen is welkom
het kost NIKS! Je hoeft je niet op te geven, alleen op tijd aanwezig
zijn. Is ook een leuke manier om nieuwe contacten op te doen
Het breicafé loopt als een tierelier we zijn nog een of twee keer bij elkaar en dan gaan wij ook met zomer reces.
5 juni is het reisje. We gaan met een bus van Dalstra door het Groningerland En gaan mooie dingen zien we sluiten af met een heerlijke
maaltijd in hotel Aduard. Er kunnen nog een paar mensen bij dus geef
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u snel op VOL IS VOL Zoals u kunt lezen is er volop activiteiten bij de
Froulje fan no wie mee wil doen GRAAG.
Goede zomer gewenst door Bestuur en leden Froulje fan doe en no .
BV de Boskkamp /WB v/d Kooiwei
Buurtvereniging de Boskkamp/ WB van de Kooiwei had , op 17 Maart
j.l. haar jaarlijkse ledenvergadering , in Klederdracht . Dat de vereniging wel van een verkleedpartijtje houd , getuigt wel van de jaarlijkse
thema BBQ , waarin ieder jaar weer een ander thema met gepaste kleding wordt gehouden. Maar dit maal was het idee erachter meer het
Culturele Haaddwarp en WB van der Kooi , en omdat die straat sinds
2016 officieel bij de Vereniging van de Boskkamp hoort , zijn we ook
de Culturele Haad- buurtvereniging van Nederland, en dat is wel iets
om even bij stil te staan . daarom was de sfeer van de vergadering geheel in die stijl, na de vergadering was er nog een verloting , en was er
een “Culturele Haaddwarp Quiz “ waarbij oude foto,s van Augustinusga en omgeving werden getoond , in een modern programma.
Hierover werden scherpe vragen gesteld , maar de antwoorden waren
toch voor de meeste aanwezigen te vinden .al was er niemand die alle
vragen goed had , zijn we ruim tevreden over de Algemene culturele
kennis van deze 2 buurten.
(Bij de voorpagina de foto van het bestuur in klederdracht. )
Met vriendelijke groet , Elske,Fokko,Geert,Joukje,Selma en Pieter
Van een verzamelaar.
Zo lang de buitenmarkten nog niet zo aangenaam zijn, om ze met een
bezoekje te vereren, blijf ik de kringloopwinkels en de markten onder
dak nog maar even opzoeken. Een paar weken terug was ik in een
kringloop in Drachten en vond ik een 2-tal oude sigarenblikken, nl.
eentje van het merk Dubonnet, wel oud, maar niet een mooi blik,
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maar de ander was van het merk 'Us Heit' en was wel een prachtig
blik! Met een opdruk van Sumatra 5 cts, was het natuurlijk een heel
oud blik en in een heel goede staat, niet alleen maar roest, zal ik
maar zeggen. Nu nog even uitzoeken uit welk jaar het dateert, maar
die naam he, Us Heit! Geweldig! Ook vond ik nog een paar leuke
oude spelletjes genaamd: Sprookjes Vlechten en een doos met de
naam Borduren er op en was ook een oudje! Toen ik het wilde opzoeken op het internet, had ik een probleem. De maker had de site gesloten, vanwege gedonder met auteursrechten, wel jammer voor een
verzamelaar, zoals ik ben van die oude spelletjes. Nu wordt het een
stuk moeilijker om er wat van te weten te komen! Ook 2de Paasdag
vond ik in Leeuwarden een aantal van die oude spelletjes. Het was nl.
bij een verzamelaar van oude schoolplaten, die bezig was zijn dubbele platen te verkopen. Niet te geloven, hoeveel platen hij alleen
al dubbel had, maar hij had thuis een museum van deze schoolplaten,
waar echt honderden in onder gebracht waren. Nu wil ik geen verzameling schoolplaten beginnen, maar hij had een grote doos bij zich,
waar een groot aantal oude spelletjes in lagen, hetgeen natuurlijk wel
mijn belangstelling kreeg! Toen ik een aantal had uitgezocht, hem
maar eens gevraagd, wat de prijs van het spul was, want soms varieert dat nogal! Dit viel erg mee, want hij wilde voor elk spel, groot of
klein 2 euro hebben. Voor zo'n prijs kon ik natuurlijk nog wel even
verder in de doos zoeken, zodat ik uiteindelijk 14 spelletjes, puzzles
en oude kwartetten had gevonden! Bijna alle waren zo'n beetje compleet en met een redelijk gave doos een heerlijke vondst voor een
verzamelaar!! Met namen als Toyland domino, In en uit, Maak je niet
dik! (het latere mens erger je niet!) en kwartetten, als Hollandsche
Steden kwartet en 2 keer een oud
bloemen kwartet uit de jaren dertig, puzzels met de titel Visschende
Hondjes en Pandora's Zonnige dreven, was mijn dag weer helemaal
goed! Toen we later ( Ik was met mijn broer samen) bij de uitgang
nog een oudere man troffen met een groot aantal erg oude boekjes,
werd de dag nog beter! Deze man had nl. de complete serie Henkie
Haas, vouwboekjes van Clinge Doorenbosch uit 1943 en de complete
serie Bartje Kokliko van Van Nelle uit 1930 in een bijna nieuwstaat
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voor erg weinig geld Had ik even een topdag! Deze serie van 3 boekjes is nl. bijna altijd wel iets van beschadigd, want het is erg teer papier. Misschien wel het allerleukste was, dat er nog een aankondigingskaart van Van Nelle in zat, voor hoeveel bonnen, die op de pakjes koffie en thee zaten, je de boekjes kon bestellen. Nog nooit gezien
en zo maar gratis in een van de boekjes! Je moet wel een beetje geluk hebben en natuurlijk leuk vinden!! Nou, dat kwam mooi uit en ik
heb de man verteld, dat ze in een goed huis terecht kwamen!!
Van een verzamelaar.
Hulp gevraagd ?
Wie komt ons helpen het bos weer netjes maken?
Donderdag avond 19 april
Woensdag avond
2 mei
Donderdagavond
24 mei
Aanvang 18.30 uur
zelf handschoenen en evt. kruiwagen , hark, snoeischaar, bladhark meenemen Het gaat om klein onderhoud : het snoeien van de
braamstruiken en hulst en het opruimen daarvan…
Wij zorgen voor een bosmaaier een zaag en een kar , het is dus niet
het zware werk en vele handen maken licht werk!
Alvast bedankt namens Doarpsbelang !
Uitnodiging kranslegging Blauforlaet
Ook dit jaar willen de leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basisschool ‘de Twa-Ikker’ uit Augustinusga een krans leggen bij het monument van Blauforlaet. Zo willen ze de mensen blijven gedenken die
in de tweede wereldoorlog gestreden hebben voor onze vrijheid,
want Ze doen dit op donderdag 12 april om 11:00 uur ’s ochtends.
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Mocht u aan deze plechtigheid mee willen doen, dan bent u van
harte uitgenodigd en verzoeken wij u om 10:20 uur bij school aanwezig te zijn om als groep naar Blauforlaet te fietsen. Ook kunt u natuurlijk met de auto naar het monument komen.
Vanaf het parkeerterrein bij het monument wordt in stilte naar het
monument gelopen. Hier wordt door de leerlingen een krans gelegd
en nemen we een minuut stilte in acht. Daarna gaan de leerlingen
weer naar school.
Met vriendelijke groeten, Leerlingen en leerkrachten.
Frl zegels
De verkoop van de Frl zegels heeft ook dit jaar weer al onze verwachtingen overtroffen. In één maand tijd zijn er maar liefst 206.000 decemberzegels verkocht. Een prachtig eindresultaat! Op vrijdag 9 februari hebben wij een cheque t.w.v. € 5.150 mogen overhandigen
aan Tony Demelinne, ambassadeur van het Jeugdsportfonds Friesland.
Het was vrijdag al een mooie dag in Thialf omdat de Unis Flyers met
5-0 wonnen, maar het werd nog mooier toen FRL een cheque van
5150 euro overhandigde aan Flyers-captain én ambassadeur van
Jeugdsportfonds Friesland Tony Demelinne. Het bedrag is de opbrengst van de kerstzegelverkoop van FRL. Meer dan 200.000 kerstzegels gingen afgelopen jaar over de toonbank en van elke verkochte zegel doneert FRL 2,5 eurocent aan het Jeugdsportfonds.
De opbrengst van de kerstzegelactie is dit jaar 5150 euro. Met dat bedrag zorgt Jeugdsportfonds Friesland ervoor dat zeker 20 kinderen uit
gezinnen waar geen geld is voor sportlessen, toch kunnen sporten.
“Het is geen toeval dat de cheque werd uitgereikt op de dag dat ook
de Olympische Spelen werden geopend. Want door sportlessen kunnen kinderen meedoen, maar krijgen ze ook de kans hun talent te
ontwikkelen. Misschien wel een talent waarmee we ze ooit terugzien
op de Olympische Spelen!” aldus Niels Helbig, commercieel manager
van FRL.
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FRL verkocht bij de bekende postpunten in de periode voor de kerst
van 2017 meer kerstzegels dan het vorige jaar. Mooi voor FRL en het
Jeugdsportfonds, maar vooral ook voor iedereen die dit jaar een extra kaartje kreeg. De goedkopere zegels rondom de feestdagen zorgen dat mensen in een dure maand, toch voordelig hun kerst- of
nieuwjaarswens kunnen posten én dat meer mensen een kaartje in
de bus krijgen.
Alle kinderen moeten kunnen sporten
Jeugdsportfonds Friesland geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een
sportvereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds Friesland
de contributie en de sportattributen. “Sport helpt een kind zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal te ontwikkelen. Jeugdsportfonds
Friesland is actief in bijna alle Friese gemeenten en is afhankelijk van
subsidies, giften en donaties, zoals deze recente donatie van FRL.”
Vertelt bestuurslid Herma van Keulen die samen met de ambassadeur de cheque in ontvangst nam.
Wij willen u nogmaals bedanken voor het bijdragen aan dit succes.
Ook namens het Jeugdsportfonds Friesland hartelijk dank.
Ranglijst aantallen verkochte zegels: Ook dit jaar stonden ik, als
postpunt op de Doarpsstrjitte, weer op de 2de plaats met de verkochte zegels. Namelijk 200 vel. Ook mijn dank (Klaske) is zeer
groot!!!
Naast Postnl, kan ook FRL, een verhoging van de postzegels niet voorkomen. Dat betekent dat een velletje met 10 postzegels vanaf nu 5
euro gaat kosten. 0,50 cent de zegel. De zegels van FRL kunnen door
heel Nederland verstuurd worden, ze worden dan bezorgd door de
collega’s van Sandd. De poststukken zijn wel langer onderweg ivm
dat er niet elke dag bezorgd wordt. Let wel: de postzegels van Postnl
zijn 0,83 cent per zegel.
PS: Kerstman, bedankt voor de goede reclame in de vorige editie
van “ Us Bled “
Met vriendelijke groet, Klaske
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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!

Fietstocht 28 APRIL
Start tussen 10.00 en 14.00
inleg €2,50
Jeugdhonk Stynsgea
W.B Kooiwei 6A
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
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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.
Activiteiten Sjaki 2018
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/

Agenda
Expositie "Ontdek Willem Bartel van der Kooi" 25 t/m 27 mei Augustinikerk
Rondje Kunstzinnig 26 en 27 mei op diverse fraaie locaties in Augustinusga exposities thema Fertel-Vertel.
Kunstmarkt 26 mei Abrahamsplein.
Theaterspektakel 8 en 9 juni op drie locaties in Augustinusga gebaseerd op het
leven van kunstschilder Willem Bartel van der Kooi.
Swaddekuier 7 juli stempelpost met optreden in Augustinikerk op het Abrahamsplein markt met biologische streekproducten.
Kunst&Kitsch 14 juli Augustinikerk mmv. oud conservator Fries Museum.
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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
buurtverenigingdeboskkamp@live.nl

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