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Van de redactie.
Wandeltocht. festival in Surhuizum enz. enz., wat is er toch veel te
doen, alleen al in onze regio! Dat alles onder een stralend zonnetje,
wat wil je nog meer! Toch vertrekken weer erg veel mensen in
deze vakantietijd naar verre en vreemde oorden, want voor veel
mensen moet vakantie net als werk een uitdaging zijn! Als het weer
hier toch ook geweldig is, zoals bijna de hele maand juni was, hoef ik
niet naar het buitenland, maar we wonen in een democratisch land:
Wie ver weg wil, kan dat doen! Ook ik ben wel eens naar Ierland en
zelfs Portugal geweest, maar ik was gelukkiger op Terschelling, dan
maar een paar graadjes frisser! Terwijl we nog kunnen genieten van
grote sportevenementen zoals WK voetbal, Wimbledon(tennis) Tour
de France enz. liggen het voetbal en meer sporten eventjes stil. Gesport kan er altijd worden, want je hoeft de fiets maar te pakken of
de wandelschoenen aan te trekken en je bent er even uit, ook goed
voor de conditie! Dit kan natuurlijk alleen voor zover je gezondheid
het toelaat!! Dan is soms de tuin een plekje, om even te genieten
van het toch erg vaak mooie zomerweer! De bloemetjes moeten zo
langzamerhand wat water ondersteuning hebben, want het is wel
erg droog de laatste weken, maar mits met enige zuinigheid, moet
dat kunnen! Dus zon en sproei voorzichtig en wij wensen U van Us
bled in elk geval een hele mooie vakantie toe, waar U ook naar
toe mag gaan, het liefst in een zo goed mogelijke gezondheid!!
Namens de redactie, Freerk Postma.
Fanfare de Bazuin Stynsgea
Het W.B. van der Kooi project ligt inmiddels weer achter ons, het was
prachtig om hier als fanfare aan mee te werken. Maar ook daarna
hebben we niet stilgezeten: op zaterdagochtend 7 juli speelden we
met een groepje op Camping Blauforlaet voor de vele wandelaars van
de Swaddekuier die zo een gezellige aankomst hadden op deze
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prachtige stempelpost waar ze voorzien werden van een natje en een
droogje. Op zondagmiddag 8 juli hebben we samen met fanfare Burdine uit Sint Annaparochie een zomerconcert gegeven op de Jachtwerf van Bein Brandsma. Ook toen hadden we het geluk dat het
schitterend mooi weer was en het publiek lekker in de zon naar ons
kon luisteren. Ook mensen aan boord van de passerende boten in het
kanaal waren blij verrast om zomaar ineens een compleet orkest
voorbij te varen en reageerden enthousiast. In de pauze kon men
rondlopen op de werf om de boten te bekijken en ook was er een fototentoonstelling te bezichtigen. Al met al een gezellige afsluiting van
ons seizoen.
Vrijdagavond 20 juli sluiten we als leden met elkaar het seizoen af
met een puzzeltocht en een barbecue om na de vakantie weer fris en
fruitig aan de slag te gaan met de voorbereidingen van ons November Winds Concert op 24 november, noteert u dat alvast in uw
agenda zodat u erbij kunt zijn, wij hebben er zin in en wensen u allen
een ontspannen zomer met veel zon!
Sponsorloop ‘de Twa-Ikker’,
18 april, tijdens de Koningsspelen, werd er op onze school een sponsorloop georganiseerd. Deze loop werd georganiseerd door groep
7/8, meester Gradus en Bea Jansen en Otto Veenstra van het jeugdhonk. De kinderen hebben voor de loop sponsoren gezocht om zo
geld binnen te halen voor nieuwe goals op het plein. We hadden
€400,00 nodig voor de goals. Er werd maar liefst €700,00 binnen gehaald! Wat waren we blij met de opbrengst. Dit betekende dat er nog
meer speelgoed kon worden aangeschaft. Naast de goals hebben we
ook super Jenga, super vier op een rij, twee waterbanen, beachballsets enz. aan kunnen schaffen.
We willen bij deze alle sponsoren bedanken voor hun bijdrage!
De kinderen en meesters en juffen van de Twa-Ikker
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Zeepkistenrace
Op zaterdag 22 september 2018 vind voor de 2e keer de zeepkistenrace plaats in Augustinusga, die dit jaar verwijst naar de tijd van Willem Bartel van der Kooi. Het spektakel was vorig jaar een groot succes en de voorbereidingen voor 2018 zijn in volle gang. De organisatie hoopt ook dit jaar weer op vele deelnemers. In het kader van cultureel hoofddorp zijn alle jeugdhonken van Achtkarspelen uitgenodigd, de winnaar met de snelste tijd wint de Willem Bartel van der
Kooi wisseltroffee en ook zal er een publieksprijs worden uitgereikt. Je kunt je opgeven voor 1 september en de inschrijfkosten zijn
7,50. De zeepkistenrace zal om 13.30 uur starten bij het jeugdhonk
in Augustinusga. Deelname aan de race is alleen mogelijk via het inschrijfformulier en beperkt zich tot een maximum van 30 deelnemers. Geef je snel op want vol = vol. Het is natuurlijk fantastisch om
mee te doen, maar ook zeker om mee te kijken langs het parcours
naar de mooie constructies die zijn gemaakt en om deelnemers aan
te moedigen. Inschrijfformulieren en het reglement voor de zeepkistenrace zijn te vinden op https://www.facebook.com/jeugdhonkstynsgea/ of https://www.facebook.com/sjakikinderwerk/.
W B van der Kooi vertelt tijdens de Swaddekuier
7 juli was het zover. De Swaddekuier werd gelopen en bijna 1000
wandelaars deden mee. Routes van 10, 20 en 40 km door de prachtige natuur van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. Dit
jaar was er een goed doel verbonden aan de Swaddekuier. Wandelaars konden samen met sponsors financiële steun geven aan onderzoek om de ziekte ALS beter te bestrijden. Verder was er heel veel
van de eeuwenoude cultuur van het landschap te zien. Als Kultureel
Haaddoarp van Achtkarspelen nam Augustinusga ook een centrale
plaats in in de routes van 20 en 40 kilometer. In de Augustinuskerk
was een stempelplaats ingericht. De wandelaars werden meegenomen naar de tijd van Willem Bartel van der Kooi. In de kerk was de
expositie van Willem Bartel van der Kooi te bezichtigen en buiten op
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het Abrahamsplein waren naast de ‘maaiebeam’ uit het theaterspektakel ook historische foto’s van Augustinusga te bewonderen, die aan
een heuse rode loper waren uitgestald. De foto’s vertelden het verhaal van Augustinusga bijna 200 jaar geleden en natuurlijk was gastheer Willem Bartel aanwezig voor een toelichting. De monumenten
in Augustinusga zoals het huis van de notaris, de kerk en het gele
huisje werden in een flyer uitgelegd. Van der Kooi deelde ze uit aan
belangstellenden. Het was een mooi aangekleed toneel. De vele wandelaars konden genieten van de mooiste culturele plekjes van Achtkarspelen.
Willem Bartel van der Kooi 250 jaarEelco van Haersma 300 jaar.
Tijdens het schrijven van “In de voetsporen van Willem Bartel van der
Kooi” kwam hij al voorbij Eelco van Haersma. Is het 250 jaar geleden
dat Willem Bartel geboren werd hier in Augustinusga, Eelco werd in
2018 precies 300 jaar geleden geboren in deze oude Grietenij hoofdplaats. Zijn precieze geboorteplek weten we wel in tegenstelling tot
die van de kunstschilder. Op Siccamastate kwam hij ter wereld op 9
oktober 1718 in het gezin van Arent van Haersma en Anscke Doys.
Zijn vader kwam op dezelfde state ter wereld in 1695 en trouwde in
Jelsum met Anscke. Het gezin bestond naast de oudste van het stel
Eelco uit nog 7 kinderen. Eelco van Haersma zijn vader was van begin
1712 tot zijn overlijden 16 september 1740 Grietman van Achtkarspelen maar ook volmacht op de landdag, gecommiteerde van de Provinciale Rekenkamer, raad van de Admiraliteit van Friesland en op de
Maze.
Na Eelco kwam er een meisje Romelia Maria Doys van Haersma op 14
september 1722, van haar is nog een schilderij gemaakt door B. Accama bekend. Ze treed in het huwelijk met Epo Sjuck van Burmania
uit Cornjum (Martenastate). Hij was o.a. Burgemeester van Dokkum.
Op 5 augustus 1723 komt als derde Johan Lodewijk Doys van
Haersma hij huwt later Maria Louise van Glinstra uit Leeuwarden. Na
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haar overlijden mei 1759 hertrouwd Johan Lodewijk in 1760 met Albertina Sophia barones van Plettenberg afkomstig uit Utrecht. Dankzij hem krijgt Drogeham een Haersmastate in 1780.
Livius Suffridus van Haersma word als vierde telg geboren op 19 oktober 1724, hij zal nooit trouwen en wordt militair. Kolonel-commandant van het lijfregiment Oranje-Friesland. Aan hem is het te danken
dat Surhuizum een boerenplaats met heerenhuis krijgt genaamd
Woudlust. Hij verkoopt het in 1772, later wordt het o.a. bewoont
door Generaal Bonhomme. Livius Suffridus is vermoord in de nacht
van 13 op 14 februari 1782 te ‘s Hertogenbosch. Vijfde kind was Juliana Aurelia van Haersma geboren 29 oktober 1725 zij trouwt driemaal eerst met Gerlach Willem Doys dan Tjaard Willem van Burmania
en als laatste met weduwnaar Justus von Geusau uit Jena.
Anna Catherina van Haersma als zesde kind geboren 4 augustus 1727
trouwt met Valerius van Glinstra uit Cornjum. Hij is o.a. postmeestergeneraal van Friesland en gedeputeerde van Friesland.
Gerlach Arent van haersma van 1732 is het zevende kind hij blijft ongehuwd en wordt luitenant der infanterie. De laatste uit het gezin is
Carel Alexander van Haersma geboren 2 april 1737 ook hij blijft ongehuwd. Hij is net als zijn broer Eelco en later Willem Bartel van der
Kooi secretaris van Achtkarspelen. In de Augustinikerk is op een grafsteen van mevrouw Van Glinstra in de vloer nog een gedicht van hem
te lezen. Ook van Carel Alexander heeft kunstschilder B. Accama in
1760 een schilderij gemaakt. Eelco van Haersma is in 1788 geschilderd door de boezemvriend van Willem Bartel namelijk Dirk Jacobs
Ploegsma hoogstwaarschijnlijk is dit portret gekopieerd van eenzelfde werk gemaakt door B. Accama die een leermeester van
Ploegsma was. Op het werk van Ploegsma is het wapen van de familie toegevoegd.
Eelco was op 16 jarige leeftijd in 1734 degene die de eerste steen
legde van de kerk te Surhuizum, boven de ingang aan de dorpsstraat
herinnert een fronton boven de deur hier nog aan. Na secretaris van
Achtkarspelen te zijn geweest treed hij als onderkoopman op 27 oktober 1740 in dienst van de V.O.C. Aan boord van het schip Amster7

dam vaart de ”Stynsgeaster” naar Nederlands-Indie. In Makassar (Celebes) is hij in 1742 Winkelier der Oost-Indische Compagnie, vanaf
1745 heeft hij deze functie in Batavia. Eelco trouwt in Batavia met dominees dochter Susanna Maria Elisabeth Faber. Ook van haar is nog
een portret bekend. Het echtpaar krijgt een dochter maar deze overlijd al snel na haar geboorte. Op 3 oktober1747 keert het echtpaar terug naar Nederland met het schip Diemen (later omgedoopt tot Kasteel van Tilburg). Via Kaap de goede hoop waar het schip wacht van 7
december 1747 tot 24 april 1748 op andere schepen vaart het huiswaarts in konvooi. Ze komen aan op de rede van Texel 31 augustus
1748. Na thuiskomst wonen ze op “Toutenburg” bij Rijperkerk. Later
is het echtpaar woonachtig in Kampen waar een zoontje ter wereld
komt Arent Willem Frederik van Haersma. Deze komt te overlijden op
23 augustus 1760 en word bijgezet in de kerk Te Augustinusga. Als
Maria Louise van Hessen-Kassel (Marijke Meu) is overleden koopt
Eelco het middengedeelte van “De Princessenhof” (huidig keramiek
museum) in Leeuwarden.

Volgende keer meer:
Henk Laanstra

Happe en Stappe mei W B van der Kooi
(in het kader van cultureel hoofddorp Achtkarspelen)

Een Foodwalk is hartstikke hip, Willem Bartels van der Kooi is van 250
jaar geleden. Hoe combineer je die 2 gegevens. Uit een aantal brainstormsessies kwam het volgende geweldige idee.
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Een wandeling van ca. 8 km in de omgeving van Augustinusga. Met
onderweg lekkere hapjes en drankjes uit de tijd van Willem Bartel
van der Kooi. Hoe leuk is dat. Het beloofd iets totaal anders dan anders te worden. Er is een facebooksite, genaamd Happe en Stappe
mei Willem Bartel van der Kooi waarmee de organisatie je op de
hoogte houdt. Bij opgave via de onderstaande mail krijg je automatisch bericht terug met startlokatie en andere belangrijke informatie.
Wanneer: 9 september 2018
Tijdstip: van 12.00 tot 17.00 uur
Kosten: 7,50 euro per persoon. Gezinskaart 25 euro
Afstand: ca. 8 kilometer
Opgave: via de mail: happeenstappemeiwbvdkooi@gmail.com
Betalen: Bankrek.nr. NL40RABO0327070919 ovv happe en stappe
Maximum aantal is 200 personen. vol=vol
Van een verzamelaar.
Mocht ik wel eens het idee gehad hebben, dat ik alles wat ik wilde
verzamelen, wel eens in bezit zou hebben en op een keer niets zou
kunnen vinden, wat ik in mijn verzameling zou willen hebben, dan
begin ik nu wel te twijfelen, of ik ooit wel 'compleet' alles in bezit zal
krijgen! Dit gezegd te hebben naar aanleiding, van wat ik nog steeds
overal tegenkom! Want een 2 maanden terug, was ik in Makkinga,
waar de laatste zaterdag van de maand altijd een vlooienmarkt
wordt georganiseerd, onder stralende weersomstandigheden. Deze
markt is lang zo groot niet meer, dan het vroeger was, maar nog
steeds een redelijk aanbod, voor mij dan, bedoel ik natuurlijk! Om 7
uur al aanwezig en al snel vond ik een leuk spel, genaamd Pluk den
appel. Het spel dateert uit de jaren 40 en was helemaal compleet en
nog gaaf ook! Na nog een paar oude kinderboekjes te hebben gevonden, kwam ik bij een kraam, waar een (jonge) moeder met kleine
dochter hun spulletjes bezig waren te verkopen. Al snel was mijn oog
gevallen op een werkelijk, prachtige oude blokkendoos!! Het was
een grote blokkendoos, van ongeveer 45 bij 35 cm en het mooie
was, dat alle voorbeelden (1 op de doos, 5 losse op linnen geplakte
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platen) in kleur, er nog bij waren. Het geheel was in de prachtigste
oude kleuren uitgevoerd en het was wel een heel erg oude doos. Zelf
was ik er meteen weg van en was blij, dat ik hem na enig onderhandelen kon kopen voor 30 Euro. Sommigen onder U zullen wel zeggen, dat het erg veel geld was, maar gezien de belangstelling achter
mij, van 2 dames (handelaarsters) , die wel heel erg graag wilden, dat
ik hem weer terug zou leggen, wist ik genoeg! Dus snel betaald, moeder en dochter tevreden en in de tas met dat prachtige ding! Dat
even verderop een oude handelaar zat, die wel heel veel verstand
van dit soort dingen had, mij meteen aanbood om er 100 euro voor
te betalen, kwam ik tot de ontdekking ,dat dit wel een erg mooi,
bijna museumwaardig stuk was! Hij dacht, vanwege de voorstellingen op de platen, dat het beslist wel een Nederlands stuk speelgoed
was en beslist niet bestemd voor de kindertjes van de arbeidersklasse, maar alleen bedoeld voor de kinderen van de notabelen van
het land! Nu staat hij mooi als een van de mooiste dingen voor kinderen bij mij op de kast en ik ben er ontzettend blij mee! Mijn hele
dag was hiermee geslaagd, want wat is de kans, dat je zo iets op een
vlooienmarkt vind en dus toog ik weer happy naar huis! Maar soms
liggen de leuke dingen ook niet ver van huis, want er was een paar
weken geleden een garage verkoop in Harkema en ook hier vond ik
weer een paar leuke spulletjes. Op een tafeltje lagen 2 singeltjes
naast elkaar voor de verkoop. Eentje ervan vond ik erg leuk, want
dat was nl. het soldaatje van de Zangeres zonder Naam, niet mijn
muziek overigens, maar dit singeltje was uitgegeven door Kwatta,
want die heeft in zijn reclame ook een'soldaatje', als reclame speeltje voor de kinderen, dus erg leuk voor die 1,50 euro! Bij iemand anders daar in Harkema vond ik een drietal heel oude, grote kleur-en
leesboeken, die waren uitgegeven door Albert Heijn, in de oude spelling, dus van voor 1947 en nog nooit eerder gezien. Een beetje onhandig formaat, maar toch erg leuk om te vinden, op een frisse zaterdagmorgen, nog geen 5 km van huis! Ook deze boekwerken had ik
nog nooit ergens gezien en nu zo maar 3 bij elkaar! Misschien zijn er
meer uitgegeven, maar wanneer je er niets van kunt vinden, moet ik
mij tevreden stellen met de titels,die ik nu wel heb, nl Ali Baba,
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Sneeuwwitje en Doornroosje. Nu de taak nog om uit te vinden,
hoeveel er zijn uitgegeven en dus heb je er ook na het vinden er van,
nog wel wat te doen! Zo blijft verzamelen plezierig, vind ik tenminste
en ook al moet je er regelmatig voor op uit, ik ben er nog steeds wel
een beetje verslaafd aan!
Van een verzamelaar.
Anne Huisman
Geawei 20
9284 TC Augustinusga
06-15082542
www.praktijkjivita.nl
Praktijk voor :Individuele en groepsbegeleiding
Hatha yoga lessen
Workshop mandala tekenen
De workshop kolam tekenen die in mei zou worden gegeven is komen
te vervallen omdat het samen viel met de wandelvierdaagse en de
voorbereiding van het spektakel stuk over Willem Bartel van der Kooi.
Daarom wordt deze workshop in het najaar opnieuw aangeboden.
De workshop kolam tekenen bestaat uit twee avonden.
Op de eerste avond maken we de eerste opzet van een kolam.
Op de tweede avond wordt de kolam afgemaakt en wordt er gekeken
naar de energie van de kolam die je gemaakt hebt.
Wat vertelt deze kolam over jou?
Praktische informatie:
Data: donderdag 27 september en donderdag 8 oktober
Tijd: 19.30 uur -21.30 uur
Plaats: praktijk Jivita, Geawei 20 in Augustinusga
Kosten: € 30 voor beide avonden, inclusief materiaal, koffie/thee
Opgave: via mail: info@annehuisman.nl
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Andere workshops die in het najaar worden aangeboden:
Donderdag 8 november: het maken van de flower of life (levensbloem)
Donderdag 19 november en donderdag 6 december: het maken van
een jaar mandala
Opgave: via een mail : info@annehuisman.nl
Nieuws van de spitkeet
Tuinenfietstocht
Op zaterdag 21 juli wordt de jaarlijkse tuinentocht georganiseerd.
Van 10.00 tot 14.00 uur kan men starten voor deze speciale tocht. In
Harkema zijn veel tuiniers die prachtige tuinen aanleggen. Tijdens de
tocht komen de deelnemers door het mooie landschap rondom Harkema en door het dorp zelf. Aan de rand van Harkema zijn enkele
grote landschapstuinen aangelegd en in het dorp rijdt men langs een
aantal kleinere maar keurig aangelegd en onderhouden tuinen.
Landgeitenkeuring
Op zaterdag 18 augustus vindt van 10.00 – 17.00 uur op het terrein
van De Spitkeet de jaarlijkse geitenkeuring plaats. Uit heel Noord-Nederland komen hier een groot aantal Nederlandse landgeiten. Dit
oude ras was in de jaren ’50 bijna uitgestorven, maar dankzij een uitgekiend fokprogramma lopen er tegenwoordig in ons land weer zo’n
2000 geiten rond.
Zomer fiets- en wandeltochten
Op zaterdag 18 augustus worden vanuit themapark De Spitkeet in
Harkema de jaarlijkse fiets- en wandeltochten georganiseerd. Er kunnen verschillende afstand worden afgelegd. De afstanden van de
twee fietsroutes zijn ongeveer 50 en 35 km, de wandelaars kunnen
kiezen uit ongeveer 25 en 12 km.
Brommels Wâldpyk Bramenfestijn
Op zaterdag 25 augustus wordt in de Noardlike Fryske Wâlden het
Brommels Wâldpyk Bramenfestijn gehouden. Bij De Spitkeet worden
dan volksverhalen verteld.
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Paard- en wagenritten
Op woensdag 29 augustus worden vanuit themapark De Spitkeet
weer de jaarlijkse paard- en wagenritten gehouden. Bij voldoende
deelname kan er vijf keer een rit van ongeveer een uur worden gemaakt door de prachtige omgeving en over de oude zandwegen
rondom Harkema.
Oude ambachtendag met als speciale attracties een modeshow in
historische kleding
Op zaterdag 1 september wordt op het terrein van Themapark De
Spitkeet in Harkema van 10.00 tot 17.00 uur weer de oude ambachtendag gehouden. Zo zijn er diverse ambachtelijke demonstraties te zien: een klokkenmaakster, een handboekbinderij, een kalligraaf, een klompenmaker, turfmakers, een schapendrijver, een houtbewerker, een tingieter, een theeproeverij en een ijsmakerij. Bij de
holwoning is de mollenvanger aanwezig, en in de arbeidershuisjes
waant men zich even honderd jaar terug in de tijd en wordt men getrakteerd op bruine bonensoep en roggebrood met kaantjes en als er
heren zijn die zich eens ouderwets willen laten scheren door een
echte barbier kunnen zij terecht in het ‘pikehok’. Op het overdekte
terras en op het muziekplein kan men onder genot van een hapje of
drankje genieten van de muzikale klanken en het uitzicht op het
mooie park. Verder wordt er dit jaar een modeshow in historische
kleding gehouden. Deze dag wordt zoals gewoonlijk om 16.00 uur afgesloten met het boerenboelgoed, waar op heel veel mooie oude
spulletjes kan worden geboden.
De Oerbliuwers
De Stichting Iepenloftspul Harkema sil yn septimber 2018 it stik ‘De
Oerbliuwers’ oer it fuot-ljocht bringe. Foar mear ynformaasje sjoch
op de webside www.iepenloftspuldeharkema.nl.
Spitkeet Fruitdag
Op zaterdag 29 september wordt op het park van De Spitkeet in Harkema van 11.00 tot 15.00 uur de jaarlijkse Fruitdag gehouden. Op het
13

Voor meer informatie zie www.despitkeet.nl en www.facebook.com/spitkeet.
Yogalessen in Clubhuis Harkema
Hou je van bewegen en zoek je balans? Ben je iemand die vaak te
lang doorgaat? Te veel je best doet, erg gericht is op doen. Dan zijn
yogalessen mogelijk een nieuwe uitdaging en ervaring voor jou.
In de yoga gaat het om ontspanning te voelen in je lichaam. De adem
speelt hierin ook een belangrijke rol. Gaande weg de lessen kun je als
je er open voor staat meer inzicht krijgen hoe alles zoal onder je
hoofd in je lichaam werkt. Hoe je spieren aanspannen en ontspannen, waar is in je lichaam verzet, grenzen verkennen en dan vooral
het genieten van de houdingen die je doet en de uitwerking hiervan.
Uit je hoofd meer in je lichaam komen.
Door meer te voelen krijg je verbinding met hoe alles in je lichaam samen werkt. Het een kan niet zonder het andere. Zo ervaart het lichaam ontspanning met als gevolg: rust. Niets moeten,maar aandacht voor je zelf in al zijn eenvoud en toch bewegen. Door de aandacht en rust kom je langzamerhand tot nieuwe inzichten die je mee
neemt. Zo blijf je je zelf ontwikkelen, ieder op een geheel eigen wijze
zonder oordeel. Ook mensen met fysieke klachten zijn van harte welkom zoals reuma, een gevoelige rug, nek/ schouder klachten enz). Er
zijn allerlei aanpassingen mogelijk die er toch voor zorgen dat je mee
kunt doen en je in zachtheid ook je lichaam kunt ervaren.
Informatie:
Yogadocent Marijke de Jong
De Wyk 20
9233 MA Boelenslaan
Telnummer: 0512-462260 / 0613585512
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Leslocatie:
Clubhuis Harkema
De Bjirken 1
9281 RD Harkema

Lestijden:
16.00 uur - 17.00 uur.
18.45 uur - 19.45 uur.
20.00 uur - 21.00 uur.

Start: Maandag 3 september.
Aantal lessen: 12
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
Praktijk Jivita
*workshop kolam tekenen op donderdag 27 september en 8 oktober.
*workshop flower of life op donderdag 8 november
*workshop het maken van een jaar mandala op donderdag 19 november en donderdag 6 december
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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
Praktijk Jivita, www.praktijkjivita.nl info@annehuisman.nl
Buurtvereniging de Boskkamp –WB kooiwei
Secretaris: P. Smid buurtverenigingdeboskkamp@live.nl

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