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Van de redactie.
Je kon er niet om heen: De maand mei was van zomerkwaliteit! Bijna
elke dag temperaturen van boven de twintig graden
en na, zo nu en dan een (onweers-)bui om even af te koelen, was het
meestal de volgende dag weer gewoon mooi! Men zag de mensen lekker buiten zitten koffie of iets anders drinken en voor wie een kleurtje
wilde krijgen, was de mogelijkheid daar. Maar ook voor onze economie
is dit weertje wel goed, want menig terrasje zat lekker vol met mensen
, die hun pas verkregen vakantiegeld weer konden uitgeven! Ook voor
iemand als ik ben, was het vaak geweldig weer om een buitenmarkt te
bezoeken, want vooral morgens vroeg was het erg lekker om te wandelen. Intussen is ons nieuwe trainingsveld klaar en kan er in het komend seizoen gebruik van gemaakt worden. ASC is in de klasse gebleven en kan er straks mooi gebruik van maken. Voor wie bepaalde
kunst mooi vond, was er ook weer van alles te doen in ons dorp en
daar hebben veel mensen ook van genoten! Al met al weer een leuke
happening voor Augustinusga! Nu maar hopen, dat er nog wat mooi
weer voor de zomer overblijft, zodat ook de harde werkers onder ons
er van kunnen genieten! Verder hoop ik ,dat U dit allemaal kunt doen
met een zo goed mogelijke gezondheid, want een wandel- of fietstochtje tijdens de vakantie is toch het leukste met een mooi weertje
en in een zo goed mogelijke gezondheid! Wij wensen U in elk
geval veel plezier!
Namens de redactie: Freerk Postma.
Theaterspektakel

Willem Bartel van der Kooi komt weer tot leven,
in Kultuurspektakel in Stynsgea.
Overal borden in de regio, posters op de ramen, flyers in de bus en de
kranten stonden er bol van. En ja het postkantoor was ook voor even
weer geopend.. Augustinusga Kultureel Haaddoarp van Achtkarspelen
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stond deze maand in het middelpunt van cultuuractiviteiten. In de
keunstwike van de Keunstkrite Twizel werd in de Augustinuskerk een
expositie met twaalf replica schilderijen van Willem Bartel van der Kooi
tentoongesteld en waren diverse mooie locaties in Augustinusga omgedoopt tot atelier waar kunstenaars haar werken showden. Twee weken later werd op vrijdag 8 en zaterdag 9 juni het Theaterspektakel
Werom hjit Willem Bartel “Van der Kooi” voorgedragen.
Cultuur in Stynsgea, kon dat wel. Het antwoord is ja. De expositie werd
door vele mensen bezocht. Op vrijdag opende Sjon Stellinga de exposite onder toeziend oog van groep 5, 6, 7 en 8 van de Twa-ikker.
Op zaterdagmiddag was het een drukte van belang in de kerk, op de
markt en de ateliers die opengesteld waren. Het gaf een gezellige sfeer
in het dorp.
Deze sfeer ging bij de twee uitverkochte avonden van het theaterspektakel naar een climax. Onder prachtige weersomstandigheden schitterde Willem Bartel op doek en in de Arena. De bezoekers zagen drie
generaties Willem Bartel en kwamen er achter waarom zijn achternaam Van der Kooi is. De reis ging van de Augustinuskerk, naar de
sporthal en eindigde in de Bosk. Maar niet alleen Willem Bartel was
aanwezig. Een spelerslijst van 30 matadoren gaven invulling aan het
verhaal. Een dansgroep en Set m op gaven energie aan het stuk onder
de opzwepende klanten gespeeld door onze eigen nationaal kampioen
De Bazuin. Het was een unieke belevenis in het Kulturele haaddoarp
van Achtkarspelen, waar de Bosk was omgetoverd tot een ware arena.
Burgemeester Gerbrandy was op zaterdag ooggetuige en genoot.
Genieten was het ook voor al die vrijwilligers die er voor zorgden dat
het hele spektakel een succes is geworden. Niet in de spotlights, maar
achter de schermen. Een prachtig decor is gebouwd, de Maaiebeam
was neergezet, schitterend bekleed met linten en in de kerk was alles
tot in de puntjes verzorgd om elke avond 200 bezoekers te kunnen
ontvangen. Ook op de avonden zelf waren er vele handjes die zorgden
voor een soepel verloop van de voorstelling, zoals de regisseurs Gerrit
Heringa, Theun Runia en Kees van de Werff het in hun hoofd hadden.
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Al met al een kultuurmaand die de komende 250 jaar zich zal blijven
herinneren.
Schilderijen zoektocht
De zoektocht naar schilderijen en tekeningen van Willem Bartel van
der Kooi. De conservator van het Fries Museum gaf in een lezing aan
dat er meer dan 400 werken moeten zijn geweest geschilderd of getekend door Willem Bartel van der Kooi. Van een kleine 300 afbeeldingen is bekend dat ze er zijn of ooit zijn geweest. Dus gaan we op zaterdag 14 juli samen met een oud conservator van het Fries Museum
op zoek naar de verloren en onbekende werken. Mocht u een schilderij, tekening of ets hebben waarvan u denkt nou dat kon best eens een
Willem Bartel van der Kooi zijn, kom langs in het oudste gebouw van
Achtkarspelen van 13.00-17.00 uur Augustinikerk. Ook is dan de expositie met reproducties van Willem Bartel weer gratis te bewonderen.
Vanaf 7 juli trouwens elke zaterdag tijdens Tsjerkepaed. Maar niet alleen werken van de kunstenaar zelf maar ook van zijn leraren en leerlingen zijn welkom, en heeft u een schilderij van een andere kunstenaar neem mee naar deze gratis inbreng van Kunst & Kitsch. Opgelet
het gaat alleen om schilderijen, etsen, litho’s, tekeningen en dergelijke
en NIET om antieke voorwerpen enz.
Nieuws van de Twa-ikker
Beste lezers,
De toekomst staat om de hoek! ‘Hij’ is snel en is gek op verandering.
Om als school klaar te zijn voor de toekomst krijgen we nieuwe regels
en een nieuwe wetgeving opgelegd. De werkdruk is daardoor hoger
geworden en dat is niet gek wanneer u alleen al beseft met welke
nieuwe modellen, protocollen en afkortingen we nu en straks ‘mogen’
werken. Wees gerust! Ik ga niet gooien met termen zoals; 21e eeuwse
vaardigheden, NPDL skills, Systeem denken, AVG, gepersonaliseerd leren, BZT, KICCT, enz. (sommige woorden zijn wel leuk voor een potje
scrabble).
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Niet dat het niet zinvol is of kan zijn, maar om de reden dat je de kans
loopt om de bedoeling achter al deze modellen, protocollen en afkortingen mis te lopen.
“Het gaat om het kind”
Een kind dat wordt gezien door anderen. Die weet dat hij of zij er mag
zijn en druk bezig is te leren, zodat het straks klaar is om de toekomst
in te gaan. Een toekomst waar het de vaardigheden nodig heeft die hij
of zij nu thuis en op school eigen maakt. Een hele verantwoordelijkheid
voor ouders, leerkrachten en al die andere volwassenen die meehelpen aan de opvoeding.
Graag zou ik u foto`s willen laten zien van ‘onze’ kinderen volop in actie. U weet wel, kinderen die rekenen, spellen of lezen, sporten, dansen en muziek maken. Helaas mag dat niet zonder toestemming van
de betreffende ouders. We hebben als primair onderwijs vanaf eind
mei te maken met de AVG regelgeving. Sterker nog, iedereen in Nederland heeft er in mindere of meerdere mate mee te maken. Terecht
hoor, we moeten voorzichtig omgaan met de privacy van anderen.
Toch spreekt een foto soms meer tot de verbeelding dan een heel verhaal. En zo`n extra wet maakt het allemaal niet makkelijker.
Gelukkig mag u weten dat op ‘onze’ school de kinderen nog steeds
even lief spelen en leren, de meesters en juffen volop genieten van de
kinderen (en de zon tijdens de pauze) en de ouders in Augustinusga
hun handen graag uit de mouwen steken om de kinderen en leerkrachten te helpen op school. Los van de regels en wetgeving van nu … en
die nog gaan komen in de toekomst, want het gaat per slot van rekening om de toekomst van het kind!
Geniet van de mooie zomermaanden in de nabije toekomst !
Met vriendelijk groet, namens het team dorpsschool ‘de Twa-ikker’,
Gradus Kootstra.
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Fanfare de Bazuin Stynsgea
De SJAKIE-middag afgelopen 16 mei was een groot succes. De kinderen
werden op een speelse manier in contact gebracht met van alles wat
met muziek te maken had. Ze mochten toeteren, er was een speciale
muziekbingo, een muziekquiz etc…We hopen op deze manier kinderen
enthousiast te maken voor muziek. Muziek doet zoveel met je…….dat
gunnen we iedereen. 26 mei was er een groepje muzikanten actief tijdens de keunstkrite, 1 juni mochten we de wandelvierdaagse afsluiten.
Ondertussen zijn we druk aan het repeteren voor/met het W.B. vd
Kooiproject wat 8 en 9 juni op de agenda staat. Hier werken heel veel
inwoners van Augustinusga aan mee en wordt één groot spektakel. 7
juli zal er een groepje van ons aan de route van de Swaddekuier zitten
om het geheel wat muzikaal op te luisteren. Dan sluiten we op 8 juli af
met een zomerconcert. Hoe en waar dit gebeurt is op dit moment nog
niet bekend.Er staat dus nog heel wat op onze agenda. Allemaal dorpsactiviteiten. Wezijn de komende maand dus eigenlijk niet te missen.
De voetbaldagen van svAsc’75
Op afgelopen vrijdag 25 en zaterdag 26 mei hebben bij Asc de voetbaldagen plaats gevonden. De voorbereidingen voor dit festijn waren al
in november vorig jaar opgestart. Wie had dan kunnen bedenken dat
het van dit fantastische zomerweer ging worden. Elke jeugdspeler van
Asc kon zich opgeven voor de vrijdag training onder leiding van de zeer
gedreven “mister Heerenveen” Maarten de Jong. Hier werd dan ook
massaal gehoor aangegeven: maar liefst 60 jeugdspelers waren present. Ook waren er hulptrainers aanwezig om de jeugdspelers tijdens
de roulerende oefeningen extra begeleiding te kunnen geven.
Dit waren: Auke Bosma hoofdtrainer (Asc 1), Atze de Haan assistent
trainer (Asc 1), Martin Brandsma hoofdtrainer de (Sweach 1), Sietse
Hofstede Jeugdtrainer Asc en Alberto Elzinga jeugdtrainer Asc.
Er werden in circuit vorm een vijftal oefeningen afgewerkt onder meer
passen en trappen, partij, techniek, loopoefeningen, kleurenspel en afronden op de goal in combinatie met pas trap vorm.
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De jeugdleden vonden het prachtig en zeer leerzaam. Na een sessie
van twee uur was het tijd om te douchen en lekker te gaan barbecueën
hier voor waren de ouders ook uitgenodigd totaal waren er een 120
aanwezig. Na de bbq gingen de meesten nog even voetballen en werden de luchtbedden geïnstalleerd in de twee legertenten. 55 kinderen
en 10 toeziende ouders zouden proberen te gaan slapen in de 2 tenten. Van dat slapen kwam echter weinig tot zeer weinig terecht.
De laatsten sliepen om 02.00 en de eersten stonden alweer om 05.00
op het veld te voetballen. Na dat iedereen zich had op gefrist werden
in de kantine de tafels gedekt voor het ontbijt dit werd aangeboden
door Dennis Kolthof banket en bakkerij. Ook werd er gezorgd voor een
dorstlesser in de vorm van melk, karnemelk en yogi dit werd aangeboden door Jan Bouius handel. Namens de activiteiten commissie ons
dank hier voor. Na het ontbijt stond om 09:00 de SC Heerenveen voetbal clinic op het programma. Het was nog lekker koel en de 65 aanwezige jeugdspelers waren zeer gemotiveerd om wat op te steken van de
drie mee gekomen Heerenveen trainers. Tamme de Boer (aanvoerder
van Asc 1) en Arie Brandsma Voorzitter (Asc) waren nu bereid om te
helpen bij de training. Voordat er werd begonnen, kreeg iedereen een
T-shirt van Heerenveen. Ook nu werd er nu weer in een circuit vorm
getraind. Er werd getraind op techniek, pas en trap, leuke rek en strek
oefeningen partijvorm en spel. Bij spel kon je onder andere hardschieten er werden snelheden van 95 km per uur gemeten. Aan al het mooie
komt een eind na twee uur was het echt afgelopen en de meeste
jeugdleden waren ook helemaal op. Iedereen kreeg nog een appel en
wat ranja en keerde huiswaarts. Wij willen iedereen bedanken die hebben meegeholpen om de voetbaldagen mogelijk te maken.
De activiteiten commissie en partnershipwerkgroep,
Van een verzamelaar.
Al heel erg lang ga ik op Koninginnedag ergens naar een van de vele
vrijmarkten en nu het Koningsdag is geworden, is dat niet anders. Deze
keer maar even naar Surhuisterveen geweest, want ik vond het weer
toch nog redelijk frisjes. Er was best veel spul te koop, maar ik kon niet
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veel voor mijn verzamelingen vinden, tot ik bij een jongeman langs
kwam, die een doos vol oude verpakkingen van meest pakjes, oude
sigaretten shag had staan. Er maar even in gedoken en al snel bleek,
dat deze pakjes niet alleen erg oud waren, maar ook nog behoorlijk
gaaf waren! Met namen zoals Liberator van de Fa. de Ruyter in Uithoorn en Victory van de Fa Gruno, Groningen zitten we om en nabij de
tweede wereldoorlog, dus zo'n 70 jaar oud! Al met al vond ik ongeveer
25 pakjes, die met prijzen als 35, 40, 50 en 60 cent voor die tijd
waarschijnlijk duur waren, maar met de tegenwoordige prijzen van
misschien wel 10 euro (ik rook niet, dus weet ik de prijzen ook niet)
wel heel weinig kostten! De verkoper was heel schappelijk met de prijs
van de pakjes en zo had ik in een keer een verzameling van pakjes shag!
Dit was wel de vondst van de dag en behalve een handleidingsboekje
voor de Puch brommers uit de jaren zestig, kon ik weinig vinden en
dus was ik blij, toen ik even later thuis lekker aan de warme koffie zat!
Ook zijn de markten in Bakkeveen weer begonnen en op 5 mei, was
er weer eentje, dit keer onder heerlijke omstandigheden. Kwart voor
zeven al aanwezig en ik kon meteen beginnen, want er waren weer
ontzettend veel standjes! Een bekende handelaar had weer een aantal erg oude spelletjes voor mij, nl namen als Solitaire, een soort knikkerspelletje uit de jaren dertig en een prachtig spel, genaamd het Marinespel van rond 1900/1910. Geweldig mooie kleuren en wel bijna
helemaal gaaf en compleet! Nu heb ik al een geweldige hoeveelheid
oude spelletjes, maar dat ik op zo'n mooie morgen in Bakkeveen nog
zoveel mooie spelletjes vond, was geweldig! Ook vond ik bij een jongedame een aantal incomplete, maar wel heel oude ganzenborden
en voor 4 euro mocht alles meenemen, wat ik kon gebruiken! Ook
vond ik een grote doos met Freddy de Clown er op van de Fa. KIA en
ook al was de doos enigszins beschadigd, was dit z.g. Ringwerpspel uit
de jaren 50 (?) een geweldig mooi iets voor mijn verzameling! Ook een
van de hoogtepunten van deze morgen was, het vinden van een stereokijker van het oude sigarettenmerk Miss Blanche (Fa. Vittoria) Deze
kijker is een erg zeldzaam reclame object en bijna niet te vinden! De
prijs van 20 euro voor deze kijker nog in het originele doosje (wel een
beetje beschadigd) uit de jaren 30 was voor mij nog heel erg redelijk
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te noemen. Al met al weer een geweldige mooie dag voor mijn verzamelingen en dat onder een heerlijk zonnetje! Wat een dag!
Van een verzamelaar.
Surhuzum Open Air
Groep uit Surhuzum en Stynsgea organiseert SOA
Na een tiental jaren er alleen maar over gepraat te hebben worden de
plannen om een Open Air Rock en Metalfestival te organiseren op 7
juli aanstaande werkelijkheid. Eind 2017 heeft een groep van 15 personen uit (van oorsprong) Augustinusga en Surhuizum besloten dat
SOA yn de Pûs werkelijkheid gaat worden. De voorbereidingen voor
het festival zijn in volle gang en kunnen via de facebooksite van SOA
(www.facebook.com/soa.frl ) bijna op de voet worden gevolgd. Het
SOA-bestuur bestaat uit de volgende personen: Henk Borger, Auke
Veenstra, Klaas Holthuis, Oeds Holthuis, Jan Borger, Pieter v.d. Veen,
Jan Jaap Huizenga, Douwe Henk Hofman, Wim Borger, Eerde Jan
Postma, Theunis Holthuis, Baukje Wijnsma, Otto Veenstra, Gerrit de
Jong, en Lars v.d. Schaaf
Kaartverkoop SOA
De kaartverkoop van SOA loopt bijzonder goed. Kaarten zijn alleen via
de ticketshop op www.soa.frl te koop en niet bij bestuursleden of bij
winkels. Er zit een maximum aan het aantal kaarten, ook om een en
ander beheersbaar en vooral gezellig te houden. Als de voorraad kaarten op is dan zijn ze ook echt op, dat zal dan meteen op de site en op
de facebooksite bekend worden gemaakt. Helaas kunnen, als het uitverkocht zou zijn, er geen uitzonderingen worden gemaakt, dus ook
niet voor dorpsgenoten, vrienden, familie of kennissen van één van de
bestuursleden. Meer info over het festival en de kaartverkoop is te vinden op www.soa.frl en op www.facebook.com/soa.frl
Darttoernooi SOA
Op de vrijdagavond voorafgaand aan het SOA festival is er een darttoernooi in de feesttent op het SOA-terrein. Dit toernooi wordt georganiseerd door Dennis Kolthof. Aan het toernooi kunnen maximaal 64
personen meedoen. Opgeven kan via darten@soa.frl of (mits nog niet
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vol) vanaf 18.00u. ter plaatse. Tijdens het darttoernooi, waarbij toeschouwers natuurlijk ook van harte welkom zijn, is de muzikale omlijsting in handen van de Release Musicshow. Op vrijdagavond is de entree gratis.
Verkeersmaatregelen in verband met SOA
Het zal veel Surhusters niet zijn ontgaan dat er yn de Pûs op 7 juli de
eerste editie van Surhuzum Open Air wordt gehouden. De vraag naar
het aantal kaarten bleek groter te zijn dan het aantal bezoekers waar
het SOA-bestuur aanvankelijk van uit ging. Om te voorkomen dat er te
snel “nee” verkocht zou moeten worden is na overleg met de gemeente Achtkarspelen de vergunning uitgebreid en is er een groter
aantal kaarten beschikbaar gekomen. In overleg met de medewerkers
van de gemeente zijn er diverse maatregelen genomen om de veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen en de overlast zoveel mogelijk te
voorkomen. Op het Langfal komen tijdelijk verkeersremmende maatregelen, een parkeerverbod aan beide zijden en ook een tijdelijke 30
km zone. Op het Langfal zullen de hele dag verkeersregelaars staan.
De Pûsterwei richting Pûsterpaed/Langpaed zal alleen toegankelijk zijn
voor bestemmingsverkeer (met een pasje) en voetgangers en fietsers.
Richting Hurde Eker/Loanekampen komt een taxistandplaats. Het
Langpaed en Pûsterpaed zelf blijven gewoon open voor fietsers en
voetgangers.
Doarpswurk helpt dorpen verder
De wereld is volop in beweging en dorpen bewegen mee. Gemeenten
bijvoorbeeld introduceren ‘dorpsbudgetten’ die dorpen naar eigen inzicht kunnen besteden aan zaken die de inwoners belangrijk vinden.
Veel dorpen krijgen te maken met vergrijzing van de bevolking en de
vraag naar meer zorg. Bewoners willen hun eigen duurzame energie
opwekken en de opbrengst investeren in het eigen dorp. Het dorpshuis
zoekt naar mogelijkheden om rendabel te kunnen blijven draaien.
Allemaal ontwikkelingen die – gevraagd of ongevraagd – op dorpsbewoners afkomen. Hoe ga je hiermee om als dorp? Hoe krijg je mensen
enthousiast en zorg je ervoor dat de juiste dingen worden gedaan?
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Hoe voorkom je dat er maar een kleine groep inwoners actief betrokken is en de besluiten neemt? Doarpswurk is een onafhankelijke stichting die dorpsbelangen en dorpshuisbestuurders, maar ook andere
groepen bewoners die een concreet plan willen uitwerken, helpt met
kennis, advies en begeleiding. De organisatie wordt gefinancierd door
de provincie en heeft een breed netwerk en gedegen kennis opgebouwd over zaken die dorpen raken. Onderdeel van Doarpswurk is het
Netwerk Duurzame Dorpen waarin dorpen leren en profiteren van de
kennis en ervaring die door andere dorpen al is opgedaan. Zo hoeft het
wiel niet nog een keer te worden uitgevonden. Denk daarbij aan:
dorpsvisies, duurzame dorpshuizen, belangenbehartiging (nieuwe democratie), energiecoöperaties, dorpstuinen of andere duurzame
voedselprojecten enz. Wil je met je dorp vooruit, maar weet je niet
hoe je dat moet aanpakken: bij Doarpswurk kunnen ze je verder helpen. Meer weten: www.doarpswurk.frl
Gevonden
Donderdag avond 31 mei ,heb ik een beursje op straat gevonden.
Wie is dat verloren?
Af te halen bij mij: Tiny van der Linden
W.B. van der Kooiwei 21.
Gevraagd ?
1 keer in de 14 dagen hulp in de huishouding per Augustus 2018.
En een tuinman algemeen onderhoud.
Voor inlichtingen. Tel : 0512 -352098
Of : 06 -49250550
Landschapssymfonie
Landschapssymfonie: boeren, dansers en vrijwilligers gezocht
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Stel je eens voor; In het coulissenlandschap van de Fryske Walden,
tientallen trekkers die patronen rijden, dansers die wervelen als de
wind in de bomen, de fanfare die de geluiden van de Wâlden speelt,
een duet van een danser met een trekker en dit alles wordt bekeken
door een publiek van mensen en koeien.
Een voorstelling in én over de Fryske Wâlden tussen de houtwallen op
1 september in Eastermar. De Noardlike Fryske Wâlden is een prachtig
gebied met zijn houtwallen en elzensingels. In de coulissen van dit
landschap speelt de voorstelling Landschapssymfonie. Met deze voorstelling wil het artistieke team, in samenwerking met agrarische natuurvereniging de Noardlike Fryske Wâlden, laten zien hoe mooi de
Wâlden zijn. Zij hopen het bewustzijn te vergroten en willen laten zien
hoe belangrijk het samenwerken van boer en burger is.
De voorstelling wordt gemaakt met input van mensen uit de Noardlike
Fryske Wâlden. Wat zijn de geluiden van de Fryske Wâlden? Wat zijn
de bewegingen van de Fryske Wâlden? Met de geluiden gaan componist Jan Willem Kruyssen en dirigent Ido Kempenaar muziek componeren. Fanfare Joost Wiersma zal de muziek tijdens de voorstelling gaan
spelen (maar ook trekkers zullen een rol hierin spelen).
Voor de dans gaat community-art choreografe Willy van Assen aan het
werk met de bewegingen uit het landschap. Zij maakt hiermee een
stuk op basis van dansexpressie en moderne dans. Willy is nog op zoek
naar dansers. Het stuk valt onder de Reis, hoofdprogramma van Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân en wordt mede mogelijk gemaakt
door MUZtheater en de Rabobank. Lijkt het je leuk om mee te dansen?
Weet je trekkerrijders die mee willen doen? Die zijn ook van harte welkom! Daarnaast zoeken we nog vrijwilligers die achter de coulissen willen helpen. Mail voor 18 juni naar landschapssymfonie@gmail.com
Dirigentenwisseling bij Popkoor Akkoord.
In het voorjaar van 2009 stond in de Feanster een artikel dat een nieuw
popkoor opgericht was door en onder leiding van Sietske Smid. Er
werd gevraagd naar mannen en vrouwen uit de regio Noordoost Friesland om zich op te geven. Dit resulteerde in augustus in de start van
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het Kerspelkoar. Later werd deze naam veranderd in popkoor Akkoord. De eerste twee nummers die aangeleerd werden waren “Always look at the bright side of life” en “You are my sunshine”. Het eerste nummer zou Sietske Smid haar credo kunnen zijn. Ze is altijd fleurig
en dirigeert het inmiddels 55 leden tellende koor en 3 man sterke
combo met de nodige humor. In die bijna tien jaar heeft ze het repertoire uitgebreid naar zo’n 62 popnummers en 14 Kerstnummers. En
dat alles vierstemmig. Een hele prestatie voor deze dirigente die geen
repetitieavond heeft gemist in al die jaren. In het voorjaar kwam het
bericht dat ze, hoe spijtig ook, Akkoord ging verlaten. Het bestuur
kwam in contact met Rinze IJtsma. Per 1 juni neemt hij het dirigentenstokje van Sietske Smid over.
CDA Achtkarspelen zoekt talent
Buitenpost – ‘Gezocht: verbinders met het hart op de goede plaats’.
Zaterdagmorgen 23 juni van 10.00-11.30 uur nodigt CDA Achtkarspelen iedereen uit die zich wil inzetten voor de samenleving. Op camping
Blauforlaet in Augustinusga is er een bijeenkomst voor iedereen die
zijn talent wil inzetten voor de gemeente Achtkarspelen. CDA Achtkarspelen is met 6 raadszetels en twee wethouders de grootste partij
in Achtkarspelen. Bestuursvoorzitter Nico Bos, Fractievoorzitter Lydeke Zandbergen en wethouder Harjan Bruining doen mee aan deze
zoektocht. De Talent-bijeenkomst is bedoeld voor alle mensen die hun
talent willen inzetten voor het CDA in Achtkarspelen. Tijdens een laagdrempelige bijeenkomst maak je onder het genot van een kopje koffie
of thee kennis met het lokale bestuur. “Mijn ervaring is dat veel mensen zijn betrokken bij hun wijk, dorp of vereniging, school of bedrijf.
Deze mensen zetten hun talent in om hun eigen leefomgeving te behouden en te verbeteren en daar zijn we trots op! We maken graag
gebruik van dit talent”, aldus wethouder Harjan Bruining. Nico Bos gelooft vanuit het CDA in de kracht van het samen doen. “De ene mens
is een ‘doener’ en de andere een ‘prater’. Maar elk talent kan een
steentje bijdragen.”
Persoonlijke ontwikkeling
14

Het maakt niet uit hoe oud je bent of welke specifiek kennis of kunde
je hebt. Lydeke Zandbergen: “We zijn op zoek naar enthousiaste mensen die voor of achter de schermen van de lokale politiek willen kijken.
Daarnaast hebben we nog vele taken en activiteiten in het bestuur
waar mensen hun talent kunnen ontwikkelen. In ruil daarvoor geven
wij ruimte voor ideeën en persoonlijke ontwikkeling. Kortom we zijn
op zoek naar maatschappelijk betrokken mensen die de CDA achterban in beweging kan brengen.” Meld je aan voor de bijeenkomst op 23
juni via e-mail nico.bos@cdaachtkarspelen.nl
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
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
Kijk voor meer informatie op www.keunstkrite.nl
Swaddekuier 7 juli stempelpost met optreden in Augustinikerk
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 Boskkamp 13 tel. 06-29389838
buurtverenigingdeboskkamp@live.nl

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