1

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave ................................................................................................................ 1
Van de redactie. .............................................................................................................. 3
125 JARIG BESTAAN DORPSBELANG STYNSGEA! ............................................................ 3
Zeepkistenrace zaterdag 22 september 2018 ................................................................ 4
Verslag van Kunst & Kitsch.............................................................................................. 4
Happe en Stappe mei WB een schitterende ervaring .................................................... 5
Foar elkoar mei elkoar #Sjonguh .................................................................................... 6
Willem Bartel van der Kooi 250 jaar- .............................................................................. 8
Eelco van Haersma 300 jaar. ........................................................................................... 8
Vaarverbod voor “Nije Dei” .......................................................................................... 10
Oppas service in Augustinusga ..................................................................................... 10
Buurtvereniging de “Boskooi “ ..................................................................................... 11
Van een verzamelaar. ................................................................................................... 11
26 Oktober Bingo .......................................................................................................... 13
Zanger en componist Roon Staal .................................................................................. 14
NIEUWE INWONERS? MELDT HET AAN DORPSBELANG! ............................................. 14
Activiteiten Sjaki 2018................................................................................................... 15
Agenda Ouderensoos .................................................................................................... 15
Agenda .......................................................................................................................... 15
Spitkeet Fruitdag ........................................................................................................... 15
Adressen en telefoonnummers .................................................................................... 16

“Us Blêd “ wordt mede mogelijk gemaakt met
Financiële steun van de Rabobank

Officiële editie
Cultureel Hoofddorp

CH 2018

2

Van de redactie.
Hallo allemaal. Het is weer voorbij, die mooie zomer,
zong Gerard Cox vroeger al, de scholen zijn weer begonnen, het werk
wacht weer! Die twee maanden zijn omgevlogen en deze kreten geven
aan, dat het 'gewone' leven weer is begonnen! En toch was het een
geweldige zomer, met mij, soms zelfs te warm en voor menig boer
zelfs te droog weer! Maar voor de meesten was het geen klagen en
sommigen bleven zelfs in Nederland, terwijl men anders altijd de zon
op zocht in Spanje of Turkije! Ook de voetbal rolt weer en kunnen de
liefhebbers de sportvelden weer opzoeken! Ook ASC heeft nu een
prachtig (blijvend) groen trainingsveld, ook al is voor menig speler het
trainen wel even wennen op zo'n kunstgrasveld! Ook voor veel kinderen is er weer een nieuw schooljaar begonnen, met soms een
nieuwe school, waar weer hard gestudeerd zal moeten worden! Sommigen zijn afgestudeerd en moeten op zoek naar dat baantje, waar je
ook een beetje plezier in zou kunnen vinden en anderen gaan weer
verder met waar ze gebleven waren! Ook voor de thuisblijjvers zal er
wel weer iets leuks te vinden zijn op het gebied van hobby en dergelijke. Wat U ook moet en wilt doen, wel hoop ik, dat U dit in een zo
goed mogelijke gezondheid kan doen en wij wensen
U daar niet al te veel stress, maar ook het nodige plezier bij!
Namens de redactie, Freerk Postma.
125 JARIG BESTAAN DORPSBELANG STYNSGEA!
Naast het feit dat W.B. van der Kooi 250 jaar geleden geboren werd in
ons dorp, wat dit jaar al tot prachtige gebeurtenissen en evenementen
heeft geleid, is er nog een jubileum te vieren in 2018.
In dit geval gaat het om het 125 jarig bestaan van Dorpsbelang Augustinusga. Ook dit heugelijke feit willen we natuurlijk vieren! We nodigen
dan ook alle bewoners, en zeker de leden van Dorpsbelang uit om dit
samen met ons te doen. De bedoeling is, dat dit gebeurd op zaterdag
10 November vanaf 16.00 uur.
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De plaats en de rest van het programma volgt nog.
Mocht u het 125 jarig bestaan met ons willen vieren? Geef u dan op
bij Andrea Postma via andreapostma@outlook.com of via 0634355767. Tot 10 november!
Dorpsbelang Augustinusga
Zeepkistenrace zaterdag 22 september 2018
Het is bijna zover…. de zeepkistenrace in Augustinusga! Zaterdag 22
september vind voor de 2e keer de zeepkistenrace plaats op de boskkamp, die dit jaar verwijst naar de tijd van Willem Bartel van der Kooi.
De zeepkistenrace zal starten om 13.30 uur bij het jeugdhonk in Augustinusga. We hopen op vele bezoekers langs het parcours die de
deelnemers aan moedigen en de prachtige constructies komen bekijken die van de schans af gaan. Ook is er voor de kinderen een springkussen aanwezig en zal er gezorgd worden voor een hapje en een
drankje. Hopelijk tot zaterdag 22 september !!
Verslag van Kunst & Kitsch.
Terwijl buiten de mussen van het dak vielen was het op zaterdag 14
juli binnen in de Augustinikerk lekker koel. Oud-conservator van het
Fries Museum de heer Evert Kramer hadden we als werkgroep
Portraits & Paradise bereid gevonden om schilderijen, etsen, tekeningen en zeefdrukken te beoordelen. We hoopten stiekem op een onbekend werk van Willem Bartel van der Kooi 1768-1836. Wel in ons
dorp is zoveel kunst dat we met gemak een museum kunnen vullen,
een oud inwoner van ons dorp kwam met een schilderij wat de volle
aandacht kreeg van de heer Kramer. Leek het een tafereel te zijn gemaakt door de in de 17e eeuw werkzame schilder Pieter de Hoogh
helaas bleek het een kopie te zijn uit eind 19e eeuw. Ook een ets van
Rembrandt bleek een moderne print te zijn door de befaamde loup
kwamen de pixels te voorschijn.
Een inwoner van Leeuwarden bracht een portret binnen welke in eerste instantie geschilderd kon zijn door Willem Bartel of een leerling
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van hem. Het zou moeten voorstellen Eeltje Halbertsma uit Grou,
Van der Kooi heeft naar bekend is zijn broer wel geschilderd. In overleg met de eigenaar heeft de oud-conservator het werk meegenomen voor nader onderzoek.
Op 31 juli kregen we bericht o.a. drs. Gert Elzinga, drs. Jaap Bruintjes
en Prof. dr. Yme Kuiper hadden zich over het portret gebogen. Zij allen kwamen tot de volgende conclusie:
Datering 1820-1830 zelfde tijd als men kijkt naar de mode welke
eveneens gedragen werd door Joost Hiddes Halbertsma geschilderd
door Van der Kooi. Willem Bartel van der Kooi schilderde echter verfijnder. Mogelijk gemaakt door een leerling de signatuur rechtsonder
is te vaag onder de vernislaag. De naam Berend Kunst uit Nieuwwolda komt naar voren als eventuele maker. Schilderde veel vermogende kleiboeren. Slotsom kwaliteit ligt onder Van der Kooi en ook
onder dat van Kunst, maar veel schilders doen het deze maker niet na
vandaag de dag. De heer Kramer vulde de middag tussendoor met
leerzame tips en mooie verhalen. Zeker voor herhaling vatbaar en tja
bij sommigen viel het soms rauw op het dak als bleek dat de lijst
meer waard was dan de afbeelding.
Happe en Stappe mei WB een schitterende ervaring
Het was zondag 9 september weer een bijzondere dag in Stynsgea
Kultuureel Haaddoarp van Achtkarspelen.
In de kantine van ASC werd de bijna 100 deelnemers aan Happe en
Stappe mei Willem Bartel van der Kooi tussen 12.00 en 15.00 uur verwelkomd. Wethouder Max de Haan schoot de eerste deelnemers om
exact 12.00 uur weg. Met een heuse stempelkaart en een puzzel in
de hand werd een prachtige route van ca. 8 kilometer gelopen. Bijzondere was dat de ene helft het parcours linksom nam en de andere
helft rechtsom. Daarmee kwamen de wandelaars elkaar dus ook tegen, wat gezellige conversaties tot gevolg had. Reden voor deze opzet was de oversteek die in de route zat van het Van Harinxmakanaal.
Op deze wijze kon de schitterende authentieke boot van Scheepswerf
Brandsma steeds vol heen en weer varen. De deelnemers ervaarden
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onder prachtige weersomstandigheden een schitterende overtocht.
Tijdens het parcours dat uitgezet was door een werkgroep bestaande
uit zeven fanatieke dames werd ook een bezoek gebracht aan de Waterjuffer, Minicamping Blauforlaet, Grafeerservice Van der Ploeg, het
ijsbaanhok en de kerk met de werken van Willem Bartel. Locaties
waar menigeen niet van wist wat er allemaal te zien was. Op alle locaties werd een hapje uit de 19e eeuw geserveerd. Een bijzondere
beleving voor zowel de smaak als ervaringspupillen. Om 17.30 uur
waren alle deelnemers binnen en kon nog even nabesproken worden. Een schitterende culturele ervaring in de gemeente Achtkarspelen was de korte slotsom voor een zeer geslaagd evenement, dat een
vervolg verdiend.
Foar elkoar mei elkoar #Sjonguh
Beste inwoners van Augustinusga,
Graag wil ik jullie voorstellen aan Foar elkoar mei elkoar.
We zijn een organisatie die het netwerk voor inwoners in ons dorp
willen verbreden en versterker door activiteiten met elkaar te doen.
Ons doel is om vereenzaming te voorkomen en er met elkaar voor elkaar te zijn. Onze doelgroep is bedoeld voor de oudere bewoners en
minder mobiele dorpsgenoten, maar uiteindelijk is het de bedoeling
om er voor iedereen te kunnen zijn. Je bent van harte welkom, ook
wanneer je jonger bent en bijvoorbeeld graag je bijdrage wilt leveren
aan een gezellige ochtend.
Augustinusga heeft sinds enkele jaren een dorpsschool. De wens van
de school is om midden in het dorp te staan en er naast onderwijs
voor de kinderen ook een rol te hebben in de verbinding van alle leeftijden in ons dorp. Dit sluit natuurlijk erg goed aan bij het initiatief
wat wij al voor ogen hebben en wij zijn blij dat er een samenwerking
gevonden is tussen de dorpsschool de Twa-ikker en Foar elkoar mei
elkoar.
Binnen de school is er een ruimte gevonden om te kunnen starten
met een activiteiten ochtend. Een onderdeel van de ochtend is het
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samen zingen met kinderen van groep 6. Dit onder leiding van de muziekdocent die actief is op school. Het samen zingen word ook al gedaan op twee andere scholen in Achtkarspelen en wordt goed ontvangen door jong en oud. Schrikt het zingen u af, weet dan dat playbacken ook wordt gewaardeerd. het gaat om het plezier, het bakje
koffie en wat lekkers.
Op dinsdag 9 oktober bent u voor het eerst welkom vanaf 8:45 op de
Twa-ikker. Janneke Raap is dan namens Foar elkoar Mei elkoar aanwezig. Vanuit het werk in de kapsalon is ze bekent met het isolement
waarin de inwoners van het dorp soms verkeren door het wegvallen
van winkels en andere sosiale activiteiten. Dat heeft ervoor gezorgd
dat ze hier iets in wil veranderen. Vanaf dinsdag 9 oktober is Janneke
elke dinsdagochtend aanwezig om met u er een gezellige ochtend
van te maken. Zij krijgt hierbij de ondersteuning van de Friese Wouden in de personen van Hieke en Danieke. Zij zijn de wijkverpleegkundigen van de Friese Wouden, samen met hun proffesionele kijk blijven we op de hoogte van wat er speelt in het dorp en kunnen we elkaar helpen. Eventueel kunnen zij u tijdens hun werkzaamheden bij
u thuis hier meer over vertellen.
Het aanbod van activiteiten zal in de loop van het jaar variëren, waarbij nieuwe ideeën altijd welkom zijn. Het initatief wordt door ons gedragen maar de uitvoering en invulling ligt bij iedereen die daar in wil
bijdragen. Dat is het belangrijkste streven wat we willen nakomen,
we zijn er voor jullie, en jullie weer voor ons.
Heeft u vrienden, familie, kennissen die van buitenaf komen? ook die
zijn natuurlijk van harte welkom. Bent u slecht ter been? halen en
brengen behoort ook tot de mogelijkheden. Laat het ons weten dan
proberen wij met een oplossing te komen.
Voor meer informatie en/of om u op te geven neemt u contact op
met Janneke Raap, De opslach 3 Augustinusga, tel 06-516 84 606
We zijn erg enthousiast en hopen jullie binnenkort te zien op de Twa
Ikker.
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Willem Bartel van der Kooi 250 jaarEelco van Haersma 300 jaar.
Het is dit jaar niet alleen 250 jaar geleden dat kunstschilder Willem
Bartel hier in Augustinusga geboren is, maar ook 300 jaar geleden dat
Eelco van Haersma op Siccamastate in ons dorp ter wereld kwam.
Zoals geschreven in de vorige uitgave kocht het echtpaar Van
Haersma na het overlijden van de geliefde Maria Louise van HessenKassel ook wel Marijke Meu genoemd op 17 december 1765 “Het
Princessehof” het huidige keramiek museum. Op 26 maart 1783 komt
Eelco zijn vrouw Susanna Elisabeth Faber te overlijden na “heete
koortsen en eene benauwende borst.”
Hij blijft daarna niet lang meer wonen in het voormalige paleis en zet
het te koop op 23 juli 1783. Zijn overleden vrouw was enige tijd voogdes van het Old Burger Weeshuis in de Friese hoofdstad. En in 1788
schenkt Eelco aan dit weeshuis een bedrag van f50.400,- welke belegd zijn in boerderijen en effecten. Zelf wil hij nog wel een gedeelte
rente hierover ontvangen.
Tevens maakt hij de bepaling op dat 26 maart voortaan “De Susanne
Faber van Haersma dag” is. Het moet een feestelijke herdenking van
zijn vrouw zijn met voor de wezen en voogden een rijkelijke maaltijd.
Zelf zal hij zolang hij leeft ook aanwezig zijn.
Het maal voor de voogden ‘s middags moet bestaan uit 7 schotels
met wel toebereide spijzen en met een proportioneel dessert en gebak en andere versnaperingen dit alles onder het genot van een behoorlijk glas wijn. In de avond gevolgd door thee, koffie, koekjes, krakelingen, pijpen tabak en poffen met boter en kaas.
Ook moet er in de vergaderkamer een grote kast met glazen deuren
komen met daarin levensgrote portretten van hem zelf en zijn vrouw,
ook het Stadsweeshuis kreeg van hem portretten aangeboden.
De weeskinderen krijgen door Van Haersma voorgeschreven tractaties waaronder gebraden vlees, pruimen of appelbollen, rijstebrij en
poffen plus een klein geldbedrag.
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Er zijn dus meerdere portretten van het echtpaar geschilderd twee
daarvan zijn vermoedelijk in april 1945 door brand in het weeshuis
aan het Zaailand vernietigd.
In zijn testament opgemaakt in 1788 stelt hij ook 2 studielenen in van
f250,- genaamd “Eelco en Susanne Maria Elisabeth Faber van
Haersma leenen”. Deze zijn voor twee in het weeshuis opgevoede
jongelingen om een theologiestudie te volgen. De lenen moeten elk
jaar worden toegewezen en mogen nooit “onbegeven” blijven. Jaarlijks moet er ook een boek worden gegeven aan een jongen en een
meisje welke boven hun kornuiten uitsteken op het punt van vlijt en
naarstigheid.
Over dit testament zijn later rechtszaken gevoerd aangezien de door
Eelco gestelde voorwaarde de lenen nooit “onbegeven” mochten blijven, het later bleek dat ze bijna nooit werden gegeven. Het geld werd
in het weeshuis gestoken in plaats van aan de studenten te geven. De
Armenkamer was bevoegd om in geval van niet nakomen testament
een boete te innen dit is nooit gebeurd. In 1858 worden B&W van
Leeuwarden tot provisoren benoemd, die vroegen rekening en verantwoording, de weeshuisvoogden weigerden dit. Er werden gerechtelijke stappen ondernomen en de weeshuisvoogden probeerden een
veroordeling te ontlopen. Zij wezen er op dat er al provisoren waren
aangesteld (Armenkamer) de rechtbank gaf hun gelijk maar Hof en
Hoge raad verwierpen het. Sindsdien zijn de bedragen apart geregistreerd maar ook toen konden niet altijd kandidaten voor de lenen
worden gevonden. In 1923 ging het provisorschap over op de Commisaris der Koningin.
Op 11 januari 1793 komt er aan het leven van Eelco van Haersma een
einde na een korte onpasselijkheid overlijd hij ‘s avonds om 7 uur in
de ouderdom van 74 jaren.
In zijn testament wordt een vierde gedeelte van zijn nalatenschap gegeven aan het Old Burger Weeshuis.
Volgende keer meer:

Henk Laanstra
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Vaarverbod voor “Nije Dei”
Toen ik in deze mooie zomer op een vrijdag eens bij onze boot “Nije
Dei” in de haven van Augustinusga kwam hoorde ik dat een waterhoentje (reithintsje met een rode vlek op zijn snavel) achter op de
zwemtrap van onze boot een nest had gebouwd. De waterhoen lijkt
wel wat op de meerkoet (markel met een witte vlek op zijn snavel).
We wilden de komende tijd toch wel eens met de boot weg. Maar
kan dat met een broedende waterhoen? Toch maar eens advies inwinnen bij de Havenmeester en de Fugelwacht.
Havenmeester Jan Meindertsma had dit nog niet eerder meegemaakt
maar ging op zijn beurt advies inwinnen. Hij kwam terug met de reactie dat het wettelijk verboden is om deze broedende vogel te verstoren op straf van een hoge boete.
Van Dries Nicolai kregen we de informatie dat de waterhoen best
zeldzaam is en ook vrij schuw. Het nest een meter verplaatsen buiten
de boot bleek geen optie.
Eindresultaat was dat we de broedtijd van ca 3 weken hebben afgewacht totdat de jongen er waren. De jongen verlieten met de moeder
snel na het uitbroeden het nest.
We hebben daarna nog leuk kunnen varen.
Onder staan de fotos.
Oppas service in Augustinusga
Sinds kort is er een oppas service in ons dorp .
Dus bent u toe aan een avondje uit, maar heeft u geen oppas??
Neem dan contact op met Jannie en Shenia
Avondje oppassen 8,00
Shenia tel. 0687614924
Jannie tel. 0623439421
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Buurtvereniging de “Boskooi “
Hallo Allemaal,
Tijdens de jaarlijkse BBQ van onze buurtvereniging , is de nieuwe
naam onthuld , die de vereniging voortaan zal dragen.
Sinds 2016 is de buurtvereniging van de Boskkamp ook toegankelijk
voor de WB. v/d Kooiwei , en omdat deze samenvoeging heel goed
bevalt, is er besloten een nieuwe naam te nemen.
Leden konden namen aandragen op de BBQ , en hier uit is uiteindelijk
met de meeste stemmen , de naam “ Boskooi “uitgekomen.
Mooie vertaling van onze samenwerking . de naam is bedacht door
Ridzerd Elzinga, en die heeft hiervoor een waardebon ontvangen.
De BBQ had dit jaar als thema : foute Party , en hier werd massaal gehoor aan gegeven, velen kwamen dan ook fouter dan fout verkleed.
Maar omdat er maar één duo echt heel fout waren, konden zij de
prijs in de wacht slepen. En dit was de familie van der Linden, van de
WB v/d Kooiwei . wij vonden het zeer gedurfd en tonen respect dat
dit echtpaar gezien hun leeftijd altijd nog volop meedoen !
Uiteraard was er nog een verloting , en kon er volop worden bijgekletst na de vakanties.
Woont u op de Boskkamp of WB. v/d. kooiwei ? en wilt u ook lid worden van de “Boskooi “ ? er is altijd plek voor nieuwe leden.
Met vriendelijke groet ,Elske, Fokko , Geert, Joukje , Selma en Pieter
Van een verzamelaar.
De Deventer boekenmarkt ( de grootste van Europa
met zo'n 6 km boeken en aanverwante zaken) , Kampener Stripfestijn, Romantische Markt in Joure en de vlooienmarkten in Bakkeveen
en Makkinga, ik heb ze allemaal weer afgestruind naar spulletjes
voor mijn verzamelingen! Deventer markt was lekker weer en genieten van de vele stands en ander mooie zaken en er was weer van alles te vinden! Onder meer bij een handelaar, die alles op zijn kraam
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voor 1 euro verkocht,
vond ik onder anderen een 25 stuks cents prenten. Dit waren grote
stukken papier met tekeningen en verhaaltjes voor de kinderen zo; n
beetje A 3 formaat en werden vroeger verkocht voor de prijs van 1
cent, maar dat was dan ook in de jaren dertig of nog eerder! Ze hadden soms wel een klein scheurtje of een andere kleine beschadiging,
maar ze zijn altijd wel moeilijk te vinden en dus was ik wel blij met
dit grote aantal prenten. Ook kwam ik nog een plaatjesalbum tegen,
welke ik nog niet in mij verzameling had, nl. het Chlorodont (tandpasta) dierenalbum uit 1933, niet al te duur, gelukkig! Ook vond ik
nog een z.g. Shaw album met gekleurde bijbels plaatjes uit de jaren
40/50 geheel compleet. Ook wat leuke, oude kinderboekjes met reclame achterop van o.a. Zeeuwsch Meisje uit de jaren 20! Dit was
een kleine greep, van wat er allemaal weer te koop was! Ook in
Joure was een leuke markt met o.a. een aantal oude spelletjes met
namen als: Maak je niet nijdig! (het latere mens erger je niet) en
Prentjes vlechten uit de jaren 20/30. Ook vond ik een doos met erg
oude kranten en kinderboekjes en bij het vragen naar de prijs, was
het antwoord: De hele doos voor 5 euro!! Dat was niet al te veel en
bij mijn opmerking, dat wat ik er uit zocht door mij 5 euro betaald
zou worden, was dit ook helemaal goed, want ze waren al lang
blij, dat er iemand belangstelling had voor die ouwe troep van Pake
en Beppe's zolder! Zo had ik vrij snel ook hier weer erg leuk spul
gevonden, want er lagen een heleboel oude kranten en kinderboekjes en tijdschriften in uit de jaren 40, o.a. ook uit de tweede wereldoorlog, dus wel interessant spul! Nu was mijn tas hier dus wel behoorlijk vol en zwaar geworden, zodat ik deze eerst maar even in de
auto besloot te leggen. Dat was niet onverstandig, want toen weer
terugkeerde, om de rest van de markt nog te bezoeken, begon er me
toch een onweersbui met windstoten en een plens regen over Joure
te trekken. De handelaren en andere bezoekers vonden het niet leuk
meer!!Maar ik had de buit al droog en wel in de auto liggen en zat
met een medeverzamelaar lekker aan de koffie, dus vond ik de bui
niet zo erg, eigenlijk wel gezellig! Ook in Bakkeveen was wel weer
het nodige te vinden, want ik vond daar o.a in een doos met oude
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boeken en tijdschriften een soort herinnerings document, maar dan
op zijde gedrukt van het bezoek van de koningin (Wilhelmina) en
prins (Hendrik) aan Friesland in 1905 en was uitgegeven door de Fa.
Jongbloed te Leeuwarden. Waar vind je zoiets nog, zo'n 113
jaar geleden uitgegeven en dat ligt dan op mij te wachten in een
oude doos met allerhande boeken en tijdschriften! Ook zaten er in
de dezelfde doos een paar tijdschriften met namen als: Rooi Rose en
die Brandwag uit 1959, onmiskenbaar uit Zuid Afrika! Ook maar mee
dus, want de prijs van alles, wat ik bij deze man kocht, was niet
duur!! Dat ik later nog een boek vond, genaamd Vader Dirk en Moeder Dina, waarvan de cover (omslag) en de tekeningen in het boek
van Marten Toonder (Ja, die van Tom Poes en Bommel) waren en
waarschijnlijk het zeldzaamste boek is, waar de tekeningen van
Toonder zijn, was dit natuurlijk ook een geweldige vondst! Ach eigenlijk was alles weer geweldig, wat ik gevonden heb en enigste probleem is: Waar moet het weer liggen, want de planken, kasten
en ruimtes zijn al aardig vol, maar dat zal ook wel weer lukken. Het
was in elk geval weer een geweldige zomer, niet alleen het weer,
maar ook de gevonden objecten waren prachtig!!
Van een verzamelaar.
26 Oktober Bingo
Dit is een bingo avond georganiseerd door “de Parel van de Wâlden”
Een nieuw piratenstation op de radio. Laatste week bouwvak hebben
we gedraaid op de Fm , dit allemaal voor cultureel hoofddorp van de
gemeente Achtkarspelen. Nu organiseren we ook een bingo voor het
dorp Stynsgea 26 okt a.s. Met verschillende en mooie prijzen.
Plaats : it west 17 Augustinusga
Zaal open : 19.00 uur.
Start Bingo : 20;00 uur
Muzikale omlijsting : Douwe Kamminga
Tot ziens op 26 Oktober !
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Zanger en componist Roon Staal
Het concert te Augustinusga in de Augustinitsjerke vindt plaats op
vrijdag 12 oktober 2018. Aanvangstijd is 20.00 uur. De locatie is een
half uur voor aanvang van het concert geopend.
Staal, die onlangs fraai gerecenseerd werd door Jacques d'Ancona en
eerder al goede kritieken ontving van grote namen zoals Art Garfunkel en Gilbert O'Sullivan, heeft een authentieke en intrigerende performance en weet een steeds breder publiek te bereiken die zijn inmiddels vele CD releases weten te vinden.
Ontdaan van glamour en show wisselt hij met behulp van zijn soepele
tenor-stem zeggingskracht en inhoud af met tedere melodieën en
dan weer royaal pianospel. In 2011 nog genomineerd voor een musical award voor zijn rolvertolking van Peter Koot in de musical Petticoat en met veel eerder (2002) nog zijn hoofdrol in de rock-opera (!)
Tommy van rock-group The Who in een productie van het Koninklijke
Luchtmacht orkest, trad Staal ook op in het voorprogramma van de
legendarische Art Garfunkel (Simon&Garfunkel) die Staal als zijn
protégé koestert.
Op de website www.roonstaal.com staat alle informatie over de concerten, locaties en data. Kaarten zijn daar online te reserveren, of via
tel. 06-30025992 en kosten € 15,00 per stuk.
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!
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Activiteiten Sjaki 2018
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 Ouderensoos
27 sept. Dhr. H. Bouma verteld over oud vervoer.
11 okt. Sport en spel.
25 okt. Trio A. Strijker. De kloosterzangers.
8 nov. Sport en spel.
22 nov. Dhr. H. Bouma verteld over de oorlog.
Met vr. gr. namens de ouderensoos.
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
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
terrein van het museum staan ruim 30 fruitbomen van oude rassen.
Om meer bekendheid aan die oude rassen te geven wordt ieder jaar
in september door de “Vrienden van het Oude Fruit” in samenwerking met museum De Spitkeet deze dag georganiseerd. Hier vinden
dan diverse activiteiten plaats.
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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 “Boskooi “ Boskkamp WB. v/d Kooiwei
Secretaris: P. Smid buurtverenigingdeboskkamp@live.nl

Mailadres sjaki: sjakinderwerk@gmail.com
Facebooksite: https://www.facebook.com/sjakikinderwerk/
16

