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Van de redactie.
Hallo allemaal. Een paar weken van zon en warmte en de
bomen en struiken kleuren weer fris groen en ook de weilanden zijn
weer geel en paars van de paarde- en pinksterbloemen. Ook de tuinen zijn weer bont gekleurd en zelfs mijn seringen boom staat vol
mooie geurige bloemen. Toch een mooie tijd, die lente en toch zeggen de boeren, hoe meer paardenbloemen, hoe slechter het gras,
maar ik vind het nog steeds een mooi gezicht! Het nieuwe trainingsveld vordert gestaag, maar nog steeds niet klaar, ondanks het toch
erg mooie weer. Grote graafwerkzaamheden in het oost voor de
aanleg van een grote pijp leiding voor misschien wel een betere afvoer van de dikke plensbuien en misschien staat dan onder meer
onze straat niet zo snel meer onder water, maar misschien heeft het
wel een heel ander doel. Ons eerste voetbal elftal heeft het vege lijf
weer gered door een zege op het de Sweach van Martin Brandsma
en heeft nu genoeg punten om niet meer te kunnen degraderen,
bravo mannen! Ook hebben we de herdenking van 4 mei weer kunnen vieren, want laten we toch dankbaar blijven voor het feit,
dat we hier toch in een heel vrij (mits binnen bepaalde grenzen,
natuurlijk) en mooi land wonen! Verder hoop ik, dat U dit in een zo
goed mogelijke gezondheid mag beleven, want dat blijft toch een van
de belangrijkste dingen en ik wens U verder een mooie lente toe,
met veel mooi fiets- en wandelweer! Namens de redactie Freerk
Postma.
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
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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)
Weromsjoch toanielselskip Jounswille.
Op it momint fan skriuwen is it prachtig sinneskyn waar. It winterskoft
ha wy al wer efter ús litten, mar dochs woene wy noch efkes mei jim
weromsjen op it ôfûne seizoen.
Yn jannewaris en febrewaris wiene de útfieringen fan it stik “Farwol
Ierde”. Dizze kear wiene de spylers en regyseur Klaas-Jaap van der
Heide in nije útdaging oangien, troch it stik sels te skriuwen. Dit wie
foaral foar de spylers ekstra spannend, jo witte fansels noait hoe as it
publyk der op reagearret. Mar dit gong eltse útfiering hartstikke moai.
Wy ha foar ús spyljen 221 punten krygen fan de sjuery, en wiene dermei 6 fan de 40 ferieningen. Der kin men dochs mar grutsk op wêze as
feriening fan in lyts doarpke as Stynsgea.
Ek is ús regisseur 21 april útroppen ta bêste regisseur mei dit spile stik.
Dit is fansels ek prachtich moai. Lokwinske Klaas-Jaap!
e

Ta beslút woene wy ús stipers, de kroech en it publyk betankje.
Wy hawwe in prachtich moai seizoen hân en wy hoopje dat jimme genoaten hawwe fan de foarstelling.
Troch it prachtige ynisjatyf fan Anja Klok en Henk Laanstra, binne der
op it stuit ek in tal leden dwaande mei it theaterspektakel rûnom Willem Bartel van der Kooi, dit yn gearwurking mei meardere ferieningen
út it doarp en nij oankommend toanieltalint. Wy winsken jimme in
soad sukses mei de útfieringen.
Ek binne wy al wer dwaande mei de tariedings foar it kommende toanielseizoen. Nei de simmerfakânsje litte wy wol wer fan ús hearre.
Bestjoer toanielselskip Jounswille
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JAARVERGADERING DORPSBELANG
NYNCKE WOUDSTRA STYNSGEAR FAN IT JIER
TIJDENS JAARVERGADERING DORPSBELANG
Tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelang is Nyncke Woudstra benoemd tot Stynsgear fan it jier 2018. Deze eer viel haar te beurt voor
onder andere haar jarenlange inzet voor Us Bled, en het vele werk
wat ze voor de kerk verricht. Hoewel ze op het laatste moment wel
iets vermoedde, was ze toch blij verrast met deze eer en ook met het
feit dat haar man, kinderen, en andere familieleden, voor haar onverwacht , langskwamen om getuige van haar benoeming te zijn.
Naast deze benoeming was er onder andere aandacht voor het
Mienskipsenergieplan waar momenteel aan gewerkt wordt.
Doel is, om Augustinusga steeds meer energieneutraal te maken.
Geen overbodige luxe gezien de problemen met de aardbevingen in
Groningen, en de problemen die de klimaatverandering meer en
meer veroorzaken. Hennie Woertmond van de werkgroep hield een
inleiding over het plan en riep mensen op zich aan te melden wanneer ze mee willen denken en doen om resultaat te kunnen boeken
rond dit thema. Daarnaast kwam er een heuse Dorpsstyliste langs.
Hieke Joosten had een rondrit door het dorp gemaakt om de mooie
en minder mooie plekken van ons dorp in kaart te brengen. De reden
dat haar presentatie wellicht een beetje saai was, kwam doordat ze
zelf ook al meteen aangaf dat ons dorp er bjusterbaarlijk goed bij ligt.
Ze had wel wat kleine tips, met name wat betreft de aankleding van
de ingangen van het dorp, maar verder had ze, bij gebrek aan lelijke
plekken, weinig bijzonders te vertellen. Verder kwamen er natuurlijk
de standaard agendapunten langs. De kascommissie had het financiele verslag goedgekeurd. Marianne van der Heide, die helaas wegens het 55 jarig huwelijk van haar ouders niet aanwezig kon zijn,
trad af en kreeg, ondanks haar afwezigheid, toch een dankwoord en
een applaus. Jikkemien Nijboer werd door de aanwezigen unaniem
aanvaard als nieuw lid van Dorpsbelang. Ook waren er van bijna alle
politieke partijen leden van de gemeenteraad aanwezig om hun, en
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hopelijk ook ons, voordeel te kunnen doen met de informatie die de
bijeenkomst opleverde. Na afloop kon er, onder het genot van een
drankje, nog even nagepraat worden. Dorpsbelang kijkt terug op een
geslaagde jaarvergadering ondanks dat er, waarschijnlijk vanwege
het prachtige weer, wat minder mensen aanwezig waren dan gebruikelijk.
Sjaki
Wedstrijd ‘Tekenen met zand’ in Stynsgea Kultureel Haaddoarp 2018.
Sjakikinderwerk organiseert activiteit voor kinderen in het Jeugdhonk in Augustinusga. Woensdag 2 mei ontdekten kinderen kunstenaar Willem Bartel van der Kooi. In 2018 is het 250 jaar geleden dat
de bekende portretschilder werd geboren in de voormalige hoofdplaats van grietenij Achtkarspelen.
De kinderen maakten kunstwerkjes met gekleurd zand onder toeziend oog van Van der Kooi. Wethouder Stellinga toonde zijn kunsten
met aanwijzingen van Lieuwe Bekkema en Jan Andries Bijma. Willem
Bartel, zoon van een ‘gezworen klerk ter secretarie’, begon zijn schilderscarrière met tekenen in het zand.
Tijdens het weekend van 25, 26 en 27 mei zijn de tekeningen met
zand te zien en wordt de winnaar van de wedstrijd bekend gemaakt.
In het eerste weekend van de Kunstweek. Stichting Keunstkrite Twizel organiseert jaarlijks Rondje Kunst en vanaf 2017 is het de start
van de Kunstweek Achtkarspelen.
De gemeente Achtkarspelen heeft tijdens de eerste Raadsvergadering in de Augustinuskerk de geboorteplaats van de in 1808 prijswinnende kunstenaar uitgeroepen tot Stynsgea Kultureel Haaddoarp
2018. Sjakinderwerk besteedt ook aandacht aan dit feestelijke feit en
nodigde Sjon Stellinga, wethouder Cultuur, Stichting Keunstkrite Twizel en Willem Bartel van der Kooi uit de creatieve middag bij te wonen. Sjakinderwerk organiseert binnen- en buitenactiviteiten voor
alle kinderen in Augustinusga. Zij werken regelmatig samen met andere organisaties. Geplande activiteiten worden gedeeld op
www.facebook.com/sjakinderwerk.
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Fanfare de Bazuin Stynsgea
Op 14 april deden we mee aan de Openbare Nederlandse Fanfare
Kampioenschappen wat resulteerde in een 1e plaats met 4 punten
voorsprong op nummer 2, kampioen dus!! We zijn natuurlijk ontzettend blij met dit prachtige resultaat en met onze dirigent Gerk
Huisma die nu 5 maanden bij ons op de bok staat. We hebben de dag
traditioneel feestelijk afgesloten bij de Chinees tegenover de Lawei
en op maandagavond 16 april was onze jaarvergadering extra feestelijk! De sponsoractie van de Poiesz heeft ons 755,00 euro opgeleverd,
iedereen die munten in onze koker heeft gedaan willen we dan ook
hartelijk bedanken! Op 4 mei heeft een groepje van de Bazuin meegewerkt aan de dodenherdenking in de kerk in Surhuizum en daarna
werd een obade gebracht aan een van de leden die 50 jaar is geworden. Maandagavond 7 mei zijn we bij u langs geweest met prachtige
bloemen, we hopen dat u er de hele zomer weer van mag genieten.
Op 16 mei organiseren wij een SJAKIE middag, we willen proberen op
een leuke manier kinderen enthousiast te krijgen om muziek te maken. Op 8 en 9 juni mogen we meewerken aan het Willem Bartel van
der Kooi project, het openlucht spektakel waarin vele Stynsgeasters
te zien en te horen zullen zijn. We hopen u te zien bij al deze prachtige activiteiten!
Volop activiteiten Kultureel Haaddoarp Stynsgea
Willem Bartel van der Kooi expositie op 25 en 26 mei in Augustinikerk
en Theaterspektakel op 8 en 9 juni op 3 locaties in Augustinusga
Het is precies 250 jaar geleden dat kunstschilder Willem Bartel van
der Kooi geboren werd in Augustinusga. En hier word gedurende het
gehele LF2018 jaar aandacht aan besteed met verschillende activiteiten. Het doet de werkgroep goed dat er steeds meer mensen en verenigingen aangeven te willen helpen om alle activiteiten tot een succes te maken. Voor de komende weken staan twee activiteiten op
het programma. Laat deze kans niet voorbij gaan en kom kijken naar
dit unieke kultuurproject in Augustinusga.
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Week van de kunst van de Keunstkrite
In de week van de keunstkrite zal op vrijdag 25 mei de expositie om
13.00 uur in de Augustinikerk geopend worden. Hier zullen werken
van Willem Bartel van der Kooi vertoond worden. Ook zal voor bezoekers een uitleg rondom de schilderijen gegeven worden. Op zaterdag zijn deze werken van 10.00 tot 18.00 uur te bekijken. De entree is
gratis. Op zondag 27 mei zal in het kader van de week van de Keunstkrite er om 15.00 uur een lezing gehouden worden. De entree hiervan is € 5,-.
Theaterspektakel
In het weekend van 8 en 9 juni zal het theaterspektakel “Waarom
heet Willem Bartel van der Kooi?” opgevoerd worden. Meer dan 80
spelers en deelnemers zullen aan dit schouwspel deelnemen. Een
uniek spektakel waar je bij moet zijn geweest. Het stuk word opgevoerd op drie locaties verspreid in het dorp en start in de Augustinikerk. In het Theaterspektakel wordt het leven van Willem Bartel van
der Kooi vanaf het allereerste begin uitgebeeld. Hoe kwam hij aan
zijn inspiratie en hoe ontwikkelde hij zich als kunstenaar. Het is een
fantasieverhaal waarin het verleden en het heden door elkaar heen
lopen. Zo zijn er de ‘oranje klieren’ en patrioten te aanschouwen.
Komt Napoleon zelfs langs en wordt er ook gewacht op Godot. Bij de
herberg hangen vreemde figuren rond, die zijdelings met Willem Bartel te maken hebben. Ondertussen is er muziek en zang te horen, wat
het geheel afmaakt. Wil je weten waarom Willem Bartel ‘Van der
Kooi’ heet, dan is moet je naar dit theaterspektakel komen kijken.
Bestel kaarten
Kaarten zijn vanaf 8 mei te verkrijgen. Dit kan op de moderne manier
door een whatsapp te sturen naar telefoonnummer: 06- 175 15
473 met daarin je naam, het gewenste aantal kaarten en de avond (8
of 9 juni). Om de kaartverkoop goed te laten verlopen zal vanaf 21
mei het oude postkantoor in Augustinusga eenmalig geopend worden. De via de app bestelde kaarten kunnen hier op maandag,
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woensdag en vrijdagavond tussen 18.00 en 21.00 uur afgehaald worden. Ook mensen die geen app hebben of gewoon weer dat oude
vertrouwde contact willen hebben kunnen kaarten kopen aan de balie van het postkantoor. In het “Kultureel Haaddoarp fan Achtkarspelen” gaat namelijk eenmalig de deuren na meer dan 10 jaar gesloten
te zijn weer open voor het publiek. Het markante witte gebouw op de
hoek van de Skoalikkers-Geawei zal weer worden bemenst door de
laatste postkantoorhoudster mevrouw A. Nicolai. Zij zal samen met
stagaires van het Lauwerscollege waaronder een kleindochter plaats
nemen achter het loket. Dit loket maakt nog steeds deel uit van het
inventaris waaraan in al die jaren niks is veranderd. Het betreden van
dit gebouw door de imposante deur betekent ook weer terug gaan in
de tijd.
Hulp gevraagd ?
Donderdagavond 24 mei is de laatste keer ,dat we samen het
bos netjes gaan maken , 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 !
In de voetsporen van Willem Bartel van der Kooi.
Deel 12
Op zondag 13 mei is het precies 250 jaar geleden dat Willem Bartel van
der Kooi geboren werd in Augustinusga. Naar aanleiding hier van worden er allerlei activiteiten georganiseerd zoals de expositie in de Augustinikerk op 25 en 26 mei met gratis entree. Het herbergiers echtpaar is er te bewonderen en Koning Willem I en nog vele andere re9

producties van schilderijen gemaakt door onze dorpsgenoot deze hangen dan in het oudste gebouw van Achtkarspelen. Op 27 mei is er een
lezing georganiseerd door de Keunstkrite over Willem Bartel. Ook is er
op 26 mei een kunstmarkt op het Abrahamsplein en rondje kunst in
dat weekend. Het theaterspektakel op 8 en 9 juni met eventueel nog
extra voorstellingen op 15 en 16 juni, waarom heet Willem Bartel “van
der Kooi”. Is op drie plaatsen in ons dorp te bewonderen en om kaarten hiervoor aan te schaffen gaat het postkantoor op de hoek van de
Geawei/Skoalikkers weer open. Op zaterdag 7 juli komt de Swaddekuier langs in ons dorp en is de stempelpost met muziek in de Augustinikerk. Een week later 14 juli is een deskundige en oud conservator
van het Fries museum aanwezig om schilderijen en tekeningen te beoordelen en hopen we een echte Willem Bartel van der Kooi te ontdekken, maar een ander meesterwerk is ook van harte welkom. Vrije
inbreng deze zaterdagmiddag van schilderijen, etsen, krijttekeningen
enz. Tekeningen en de portretten van de familie die in Dekemastate
woonde zijn momenteel te bekijken in Jelsum alles getekend en geschilderd door Willem Bartel. Bij aanschaf van kaarten voor het theaterspektakel krijg je kortingsbonnen waarmee je i.p.v. €3,50 maar €2,betaalt voor de entree in Dekemastate zeker een bezoekje waard. Krijg
je een goede indruk van wat er verloren is gegaan aan state’s in Augustinusga. Willem Bartel van der Kooi was een kunstschilder die in
zijn tijd zeer gewaardeerd werd, hij zelf gaf aan dat hij liever teken en
schilder les gaf i.p.v. zelf opdrachten voor portretten uit te voeren. In
de laatste jaren van zijn leven als hij al slecht ter been is en zich per
sleepkoets laat vervoeren naar zijn atelier. Deze is gehuisvest onder in
de “nieuwe toren” te Leeuwarden hij geeft daar met veel plezier les
aan leerlingen op maandag, dinsdag en woensdagavond van 6-9 uur.
Dit deed hij alleen in de wintermaanden en zoals vermeld word zonder
enige beloning. De toren is eind 19e eeuw gesloopt de imposante windveer met leeuw hangt nu aan het plafond van het Historisch Centrum
Leeuwarden bij de Prinsentuin. In een van de vertrekken is momenteel
ook nog een schilderij te bewonderen van een leerling nl. Otto de Boer.
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Na zijn overlijden in 1836 raakte Willem Bartel al snel in de vergetelheid de waardering voor werken uit die tijd was bijna tot het nul punt
gedaald. Hij schilderde figuren naar het leven en dat werd niet meer
op prijs gesteld door de kunstwereld. Zo werd het schilderij De Minnebrief waarmee hij de prijs van fl2000,- vergaarde uitgeloofd door de
Koning van Holland “Lodewijk Napoleon” aangehouden door de familie aangezien het bod maar fl150,- bedroeg. Later is het door zoon
Haye geschonken aan het Rijksmuseum. Bij de veiling in zijn sterfhuis
aan de St. Jacobsstraat trof men naast het portret van het herbergiers
echtpaar uit Augustinusga ook nog 185 andere schilderijen aan, een
aantal ingelijste prenten, 28 portefeuilles met prenten en tekeningen
o.a. van Rembrandt, Van Dijck en Rubens tevens waren er 11 boeken
met platen.
Van der Kooi is bijgezet in het familiegraf van zijn schoonfamilie bij de
Kruiskerk in Burgum, maar toen daar een pad om het kerkhof werd
aangelegd is zijn graf en dat van zijn vrouw Jetske Hayes geruimd. Zijn
schoonouders liggen er nog wel Haye Tjallings en Sytske Floris Groenia
evenals zijn zwager Tjalling Hayes Haisma die maire en accessor van
Tietjerksteradeel was. De tekening van Tjalling gemaakt door Willem
Bartel hangt in het streekmuseum te Burgum. Die van schoonvader en
van der Kooi zijn vrouw zijn in het bezit van HCL.
In de tachtiger jaren van de vorige eeuw heeft oud directeur van het
Fries Museum Cees Boschma er voor gezorgd dat er bij de Kruiskerk te
Burgum een eenvoudige steen is geplaatst ter nagedachtenis aan de
kunstschilder Willem Bartel van der Kooi.
Op dit moment van schrijven hangen er vijf schilderijen van de kunstschilder in het Fries museum. Op vrijdagen kun je onder leiding van
een gids het oude stadhuis van Leeuwarden bezichtigen. In de raadszaal hangen twee werken uit het atelier van Willem Bartel nl. Koning
Willem I en Maria Louise van Hessen-Kassel. Maar ook van zijn leerling
Otto de Boer hangen Koning Willem II en Koning Willem III er. In een
andere zaal hangt Pier Zeper oud wethouder en degene die de melding
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van het overlijden van Van der Kooi zijn zoon Binne aannam en noteerde. Het Rijksmuseum heeft in de permanente collectie De Minnebrief en Het verstoorde pianospel. Ook in Franeker de stad waar hij
verbonden was aan de universiteit zijn diverse schilderijen van zijn
hand te zien.
De invloed van Willem Bartel van der Kooi op de portret schilderkunst
bleef tot ver in de 19e eeuw merkbaar. En niet alleen in de werken van
Eernstman en Van Wicheren of Otto de Boer, maar ook in de schilderijen van de dan nog jonge Alma Tadema.
Na zijn overlijden op 14 juli 1836 schrijft stadsarchivaris van Leeuwarden Wopke Eekhof in de Leeuwarder Courant, het tot zijn roem te rekenen de vele leerlingen die hij heeft aangekweekt. Tot in de laatste
jaren van zijn werkzaam leven hield hij zich met hun vorming bezig,
voor zover zijn krachten dat toelieten. Maar die krachten van zijn
schoon, welgevormd en schijnbaar sterk ligchaam namen in die zelfde
jaren, vooral na den dood van zijnen veelbelovenden zoon in 1830 dermate af, dat zijne aardsche loopbaan zigtbaar ten einde spoedde en
zijn dood slechts als een ophouden van te leven beschouwd konde
worden.
Ook constateert Eekhof dat zijn aanzien niet minder gebaseerd was op
zijn karaktereigenschappen. "De bedaarde, welberekende, mathematische zekerheid, waarmede hij gewoon was te schilderen en te treffen, straalde ook in zijne burgerlijke handelingen en in het gezellig verkeer door. Hij toonde zich altijd de eenvoudige, rustige, edele Fries. Hij
wilde niet groot schijnen, maar zijn. hoewel hij door en door bedreven
was in de gronden en het bespiegelend gedeelte van zijne kunst en de
aan haar verwante kennis. Hoezeer hij het penseel, in zijn hoofdvak,
bijna onnavolgbaar stout en krachtig hanteerde, hoewel hij gaarne
over kunst sprak, nooit liet hij zich iets op zijne waarde, welke hij zeer
wel kende, voorstaan; nooit beleedigde hij door te doen gevoelens dat
men de eer had den grooten VAN DER KOOI te spreken. In tegendeel,
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zijne nederigheid en bescheidenheid, waarmede hij elk die hem naderde bejegende, evenaarde zijne braafheid en hulpvaardigeheid om
elke goede zaak, waar hij vermogt, vaak met opoffering van eigen
voordeel, te bevorderen.
In 1812 schreef Willem Bartel van der Kooi zelf o.a.; Ik ben geboren
den 13 Maij 1768 te Augustinusga, een niet groot Dorp in Vriesland,
tusschen Leeuwarden en Groningen. Van de tederste jeugd af had ik
een sterke geneigheid tot de beeldende kunsten. Eer ik nog kon lezen
of schrijven tekende ik met een scherpen stok, beelden, leevensgroot,
op de grond in het zand.
En nu 250 jaar later is hij gelukkig weer uit de vergetelheid gehaald.
Een inwoner waar we als dorp Augustinusga en gemeente Achtkarspelen best trots op mogen zijn.
Henk Laanstra.
Gezocht !
Leuke lieve spontane oppas gezocht minimaal 14 jaar voor af en toe in
het weekend een avondje oppassen. Omgeving Stynsgea.
Voor meer info bel gerust 0512-795444/06-57592350
Tevens flinke tuinhulp gezocht voor in het zomer seizoen om af en toe
mee te helpen in de tuin. Voor meer info bel gerust bovenstaand nummer!
Bedankt !
Hierbij willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor alle kaarten,
bloemen , fruitmanden , presentjes , even een praatje of een telefoontje…. Die ik mocht ontvangen tijdens mijn periode van ziek zijn.
Het doet ons goed dat er zo met ons meegeleefd word .
Sjoukje en Theo Tjoelker
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Opbrengst collecteweek Reumafonds 2018
Het Reumafonds bedankt alle collectanten en inwoners van Augustinusga en buurtschappen voor de bijdrage aan de landelijke collecte.
De collecteweek heeft het geweldige bedrag van € 750,35 opgebracht.
Jetske Stienstra, coördinator Augustinusga
NIEUWS VAN TIKO PEUTEROPVANG
‘IT HUMMELHOEKJE’
De afgelopen tijd zijn er al weer verschillende activiteiten voorbijgekomen op de peuteropvang. Zo begonnen we in januari met het
thema kunst en kwam De Nationale Voorleesweek voorbij. Met het
boek: Ssst…de tijger slaapt! Thea v/d Meer van de bibliotheek kwam
dit boek voorlezen en als echte kunstenaars hebben de kinderen zelf
een tijger geschilderd. Dit thema sloten we af met een ‘museum’,
waarbij alle ouders de kunstwerken van hun eigen kind mochten bewonderen en mee naar huis mochten nemen.
Na het thema kunst kwam het thema verkeer. We lazen en speelden
van het boek: STOP..er zit een gat in de weg! En er kwamen echte politiemensen op bezoek! Dat was heel leuk, maar toch ook best wel
een beetje indrukwekkend. Maar Jesse was meteen al wel om: “ik
wol plysje wurde”. Momenteel zijn we druk bezig met het thema
lente en ook dit jaar kwam Karin ( van Karin’s Feestboerderij ) weer
langs met een jong geitje. De kinderen mochten het geitje aaien en
de fles geven. Het geitje vond het allemaal wel best en snuffelde
mooi rond in het lokaal. Naast bezoekjes van jonge dieren aan de
peuteropvang, zingen we liedjes, lezen we prentenboeken en knutselen we over het thema.
Mocht u voor uw kind belangstelling hebben in de peuteropvang, en
graag eens een keer een kijkje willen komen nemen, dat kan.
De peuteropvang is open van maandag – t/m donderdagmorgen van
8:30 – 11:30.
Groetjes de leidsters van ‘it Hummelhoekje’
14

Juf Freerkje en juf Gerrie
En natuurlijk ook van onze stagiaires juf Willeke en juf Cindy.
TIKO peuteropvang ‘it Hummelhoekje’
W.B. v/d Kooiwei 4A Augustinusga
Tel: 0512 – 351783
Of kijkt u eens op de website TIKO Kinderopvang
“It paad fan de wûnderdokter”.
Jistrum- 23 juni “It paad fan de wûnderdokter”.
Kent u Joost Wiersma? De wonderdokter die leefde in Jistrum begin
1900. Van heinde en verre kwamen mensen met kwalen bij hem en
hij bezag de plas van deze mensen en wist wat het juiste medicijn
was. Een medicijn uit de natuur! Deze markante persoon staat centraal 23 juni in Jistrum. Deze dag zijn er tal van activiteiten en artiesten in Jistrum te vinden. De dag begint met een wandelexcursie door
IVN de Wâlden georganiseerd. s’Middags is er na de opening “door”
Joost Wiersma en zijn vrouw een aubade door de schoolkinderen en
barst daarna op verschillende podia in het dorp het festival los. Artiesten zoals Tet Rozendal, Wiebe Kaspers, Hilly Harms treden op met
verhalen, muziek en toneel. Daarnaast heel veel lokaal talent die hun
kunsten tonen. Dit alles op 5 podia in het dorp waaronder de sfeervolle Petrus kerk. De kaartverkoop is van start gegaan!
Vanaf heden zijn kaarten te koop (€5)
via de website www.wunderdokter.nl.
Ook zoeken we marktkraamhouders die kruiden/thee, natuurlijke geneesmiddelen, biologische verantwoorde materialen, bloemen en
planten, quilts, honingproducten enz verkopen. We hebben al een
paar, maar niet genoeg. U kunt hiervoor Renske van der Ploeg bellen
0512-471707
NIEUWE INWONERS? MELDT HET AAN DORPSBELANG!
Dorpsbelang Augustinusga wil graag zo veel mogelijk inwoners van
het dorp vertegenwoordigen richting onder andere de gemeente. Om
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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!
Meisjesteam ASC nieuw tenue
Loon, Grondverzet- & Transportbedrijf Luimstra uit Surhuizum
zet meisjes team MO-11 van voetbalvereniging ASC in nieuwe tenues. Bovenste rij Alida Luimstra (sponsor), Bert Luimstra (sponsor),
Rudi Veenstra (leider), Henk Postma (leider)
Tweede rij Jelle Woudstra (leider) Trienke Luimstra, Grietsje Beerda,
Naomie Heegstra, Marije Veenstra, Johanna Elzinga, Carina Jagersma,
Ilse Postma, Anouk Smeding.
Onderste rij Amber van Maassen, Jannie de Beer, Carmen Martinez,
Demi Feenstra, Suzanne Woudstra. Eline Brandsma en Amber Huizinga ontbreken op de foto.
Activiteiten Sjaki 2018
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
Van vrijdag 25 mei t/m zaterdag 2 juni a.s. staat cultureel hoofddorp
Augustinusga helemaal in het teken van de Keunstkrite Kunstweek.
Kijk voor meer informatie op www.keunstkrite.nl
Expositie "Ontdek Willem Bartel van der Kooi" 25 t/m 27 mei
Augustinikerk
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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.
Op zaterdag 27 mei aanstaande wordt alweer de 7de editie van de Harkemaster
garageverkoop georganiseerd van 9:00 tot 15:00 uur!
Natuurlijk bent u ook als bezoeker wederom van harte uitgenodigd om gezellig
van garage naar garage te komen struinen op zoek naar iets bruikbaars voor
een leuke prijs.Vanaf 22 mei zal er op de site www.garagekoopjes.com weer
een pdf worden gepubliceerd waarop alle deelnemende adressen staan vermeld.
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.
Avondfietsdriedaagse
Van 5 t/m 8 juni wordt door De Spitkeet de jaarlijkse avondfietsdriedaagse georganiseerd. Dit is een week eerder dan in eerste instantie was gepland. Deze
fietstocht start tussen 18.00 en 19.00 uur bij De Spitkeet. Men wordt uiterlijk
om 21.00 uur daar weer terug verwacht. De afstanden variëren tussen 25 en 30
km. In principe is dit een driedaagse tocht maar wie één van deze dagen verhinderd is kan op vrijdag de reserveroute fietsen. Wie graag vier dagen wil fietsen
is op vrijdag ook hartelijk welkom.
Brocante markt
Een markt met een tent vol spulletjes uit grootmoeders tijd. Van 12 juni t/m 15
juni 2018.
Geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Gratis toegang.
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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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