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  VAN DE REDACTIE  
- Op dinsdag 18 april, om 20:00 uur houdt de Vereniging voor Dorpsbelangen 

Hurdegaryp haar Algemene Ledenvergadering in It Maskelyn. De agenda staat in 
deze TWW. 

- In verband met het 10-jarig bestaan van It Maskelyn, worden op 17, 18 en 19 
november flink wat activiteiten georganiseerd om dit jubileum te vieren. Blok 
deze dagen alvast in uw agenda. 

- Dringend stalling voor de duo-fiets gezocht. Informatie en contact via Jappy 
Talma (zie pagina 11). 

- De redactie zoekt nog een coördinator die ervoor zorgt dat een deel van de 
TWW’s bij onze bezorgers worden gebracht. 9 keer per jaar een half uurtje tot een 
uurtje werk om onze taak wat te verlichten. Informatie bij René Nouta (06-
33790433, bellen graag na 18:00 uur, appen kan altijd). 

- Van verenigingen, commissies etc. die regelmatig kopij insturen, verwachten wij 
een vrijwillige bijdrage zodat ook in de toekomst de TWW gemaakt kan worden. 

- Kopij voor het volgende nummer (bij voorkeur digitaal) dat op 17 mei verschijnt, 
uiterlijk woensdag 10 mei om 19:00 uur per e-mail sturen naar 
‘tuskenwaldenwetter@outlook.com’ of op de Wester Omwei 11. Wanneer u kopij 
via e-mail aanlevert, krijgt u een ontvangstbevestiging zodra een redactielid hier 
kennis van heeft genomen. Inleverdata 2023: woensdagen 21 juni, 30 augustus, 4 
oktober, 8 november en 13 december (de TWW verschijnt een week later). 

- Aangeleverde stukken dienen vrij van copyrights te zijn i.v.m. het reprorecht op 
auteursrechtelijk beschermd materiaal. Naast het redigeren op omvang, 
controleren wij op correct Nederlands en algemene leesbaarheid. Indien geen foto 
is meegeleverd, doen wij ons best een geschikt exemplaar toe te voegen. 
     Groet van de redactie 

TUSKEN WÂLD  

doarpskrante Hurdegaryp                                   EN WETTER 
 
redactie:  Frieda de Jong   redactie-adres en advertentie-adm.: 
 René Nouta Wester Omwei 11  
 Esther de Vries telefoon nummer: 476345  
 Marga Zonneveld e-mailadres TWW:  
  tuskenwaldenwetter@outlook.com    
    
Stichting Doarpskrante Tusken Wâld en Wetter 
Kvknr. 01111633 www.hurdegaryp.nl 
  

   58e  jrg.  no.3,april 2023 
                              oplage 2.270 
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VRIJWILLIGE BIJDRAGE TUSKEN WÂLD EN WETTER 2023 
Na het vorige nummer hebben we ontvangen: 
€ 15 van LWP / € 20 JDV / € 10 ACYM 
Bijdrage van verenigingen/commissies: €30 / €30 
 
Per ongeluk is bij het vorige overzicht van bijdragen van verenigingen en 
commissies vergeten om Vereniging van Dorpsbelangen te vermelden. Zij hebben 
wel degelijk een bijdrage betaald, vandaar nog even deze vermelding. 
 
HARTELIJK DANK 
 
Van verenigingen, commissies etc. die regelmatig kopij insturen, verwachten wij 
een vrijwillige bijdrage zodat ook in de toekomst de TWW gemaakt kan worden. 
 
U kunt uw vrijwillige bijdrage overmaken naar rekeningnummer: 
NL43 RABO 0362.7056.58 t.n.v. ‘St. Tusken Wâld en Wetter’. 
 
 
 

AGENDA 
Voor meer informatie van It Maskelyn; kijk op itmaskelyn.nl. Voor de 
evenementen van Kearn, kijk voor meer info op www.kearn.nl/nieuws. 

wo 5-apr 13.30 Koersbal It Maskelyn 

do 6-apr 09.30 3D kaarten maken It Maskelyn 

do 6-apr 16.00-17.30 Open Kerk Nieuw Perspectief  

za 8-apr 09.00 Inzameling oud papier Hele dorp 

za 8-apr 10.00-16.00 Open Werkzaterdag Dorpstuin: Jintewarren 8 Hurdegaryp 

za 8-apr 13.30-14.30  Kweekbakje knutselen met pompoenpitten € 5,-

   6 t/m 9 jaar, aanmelden: www.omatuntsje.nl Hurdegaryp

di 11-apr 10.00-11.15 Koffiedrinken in Huiskamer Nieuw Perspectief 

di 11-apr 20.00  Vergadering Dorpsbelangen (vanaf 19.45 uur 

   Vragenkwartier, tevoren melden 06-41573432 It Maskelyn

do 13-apr 09.30  3D kaarten maken It Maskelyn 

do 13-apr 14.00-16.00 Soos 55+ - Afsluiting seizoen - info 471938 It Maskelyn 

do  13-apr 16.00-17.30 Open kerk Nieuw Perspectief 

do 13-apr 19.45 Vrouwen van Nu - mmv koor Excentriek It Maskelyn 

zo  16-apr 14.00-16.00 Zondagmiddaginloop - € 2,- It Maskelyn 

di  18-apr 10.00-11.15 Koffiedrinken in Huiskamer Nieuw Perspectief  
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di 18-apr 10.30-11.30 Stoelyoga - www.happyhomestoelyoga.nl It Maskelyn

di 18-apr 20.00 Jaarvergadering dorpsbelangen It Maskelyn 

wo 19-apr 13.30  Koersbal It Maskelyn 

do 20-apr 09.30 3D kaarten maken It Maskelyn 

do 20-apr 10.30-11.30 Breicaé De Steek It Maskelyn 

do 20-apr 16.00-17.30 Open Kerk Nieuw Perspectief  

za 22-apr 20.00 Theatervoorstelling 'Zie de Mens' - gratis -

   aanmelden: www.wresinskicultuur.nl/aanmelden It Maskelyn

di 25-apr 10.00-11.15 Koffiedrinken in Huiskamer Nieuw Perspectief  

di 25-apr 19.00-21.00 Regenboog Perron, ismay.wielaert@kearn.nl ‘t Stationnetje 

do 27-apr Koningsdag activiteiten - zie pagina 18 It Maskelyn 

di  2-mei 10.00-11.15 Koffiedrinken in Huiskamer Nieuw Perspectief 

di 2-mei 10.30-11.30 Stoelyoga - www.happyhomestoelyoga.nl It Maskelyn 

do 4-mei 16.00-17.30 Open Kerk Nieuw Perspectief  

do 4-mei 19.00  Dodenherdenking - zaal open vanaf 18.30 uur It Maskelyn 

za 6-mei 09.00 Inzameling oud papier Hele dorp 

di  9-mei 10.00-11.15 Koffiedrinken in Huiskamer Nieuw Perspectief  

do 11-mei 10.30-13.00 Brunch en Cruise - De Alde Feanen -  € 15,00 Vanaf Earnewâld 

do  11-mei 16.00-17.30 Open Kerk Nieuw Perspectief  

za 13-mei 20.00  Finale Eurovisie Songfestival It Maskelyn 

di 16-mei 10.00-11.15 Koffiedrinken in Huiskamer Nieuw Perspectief 

di 16-mei 14.30-15.30 Stoelyoga - www.happyhomestoelyoga.nl Sporthal!

wo  17-mei 10.00-11.00 Goedgesprekmorgen in Huiskamer Nieuw Perspectief  
 
 

 
VAN DE BESTUURSTAFEL VAN DE VERENIGING VOOR 
DORPSBELANGEN (VDH):  

 Werkzaamheden huizen Reitsmaweg: Na veel aandringen van diverse kanten is de 
betreffende woningbouwvereniging in januari begonnen met het opknappen van 
huurwoningen aan de Reitsmaweg welke al een aantal jaren leeg staan. Hopelijk 
kunnen we daar binnenkort nieuwe bewoners verwelkomen.  
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 Onderhoud “Kunstwerk met bloemen”: Sinds het ontstaan van ons mooie 
kunstwerk met bloemen op het Stationsplein, een jaar of 4 geleden, wordt dit van 
maart tot november 1 keer per maand door een groep vrijwilligers gewied / 
schoongemaakt. Deze groep zoekt nu versterking van een viertal anderen zodat er 
ook kan worden afgewisseld. Wie lijkt dit een leuk klusje en wil zo een bijdrage 
leveren aan het mooi houden van ons dorp? Aanmelden kan bij Madelon Boon op 
m.boon1978@gmail.com  

 Recreatie en toerisme: Soms is er een zetje nodig om een plan verder te helpen, 
Daarom is er voor 2023 een subsidieregeling vanuit de gemeente beschikbaar 
voor activiteiten en kleine projecten (maximaal € 5000). De subsidie bedraagt 
maximaal 50% van het totaalbedrag van het plan. De subsidie kan worden 
aangevraagd door ondernemers in de vrijetijdssector.  

 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 2023 

Grijp je kans en praat mee over de woningbouwplannen voor ‘t Súd III 
en een nieuwe bestemming voor het oude Tjalling Koopmans College. Kom naar 
de jaarvergadering van de Vereniging voor Dorpsbelangen Hurdegaryp op 18 
april om 20.00 uur in It Maskelyn. Betrokken ambtenaren van de gemeente 
Tytsjerksteradiel zijn daarbij ook aanwezig.  
Agenda:  
1. Opening.  
2. Ingekomen stukken en mededelingen.  
3. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 26 april 2022.  
4. Jaarverslag 2022 van de secretaris.  
5. Jaarverslag 2022 en begroting 2023 van de penningmeester.  
6. Verslag kascommissie en benoeming van de nieuwe kascommissie.  
7. Bestuursverkiezing. Aftredend en niet herkiesbaar: Marije van der Meer-Punt.  
Het huidige bestuur kiest er voor om (voorlopig) met de overblijvende 7 
bestuursleden verder te gaan.  
8. Plannen voor ’t Súd III en het oude Tjalling Koopmans College.  
9. Rondvraag.  
10. Sluiting.  
Exemplaren van de uitnodiging, de notulen van de algemene ledenvergadering 
d.d. 26 april 2022 en het jaarverslag van de secretaris liggen vanaf dinsdag 4 april 
ter inzage in It Maskelyn en worden gepubliceerd op www.hurdegaryp.nl. Ook 
kunt u een exemplaar aanvragen bij de secretaris. Tijdens de ALV zijn deze 
documenten ook beschikbaar, evenals het jaarverslag van de penningmeester.  

Namens het bestuur van VDH, Sape de Haan (secretariaat@vdhurdegaryp.nl) 
Secr.: Burgemeester Drijberweg 8, 9254 BJ Hurdegaryp  

tel.: (0511) 47 39 84 secretariaat@vdhurdegaryp.nl  
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IT MASKELYN - 2023 – 10 JAAR!  
Na de zomer bestaat It Maskelyn 10 jaar. Dit jubileum willen we natuurlijk niet 
ongemerkt voorbij laten gaan. Een groep vrijwilligers is al druk bezig met het 
samenstellen van een feestelijk programma voor de periode 17 november tot en 
met 19 november a.s.. Het is de bedoeling dat er voor elke leeftijdsgroep iets te 
beleven zal zijn. We houden u via dit blad en natuurlijk via Facebook, Instagram 
en de website op de hoogte . Zet u het al vast in uw agenda?  
 
En dan nu het programma van de komende maand:  
Kijk voor actuele informatie op www.itmaskelyn.nl of Facebook en Instagram.  
 

Wekelijkse koffieochtend op vrijdagmorgen 
Op vrijdagmorgen bent u tussen 10.00 – 11.30 uur van harte welkom voor een 
gratis kopje koffie/thee met wat lekkers. Loop gerust eens binnen op de 
vrijdagmorgen en maak kennis met andere inwoners. De Leeuwarder Courant en 
de leesmap liggen er ter inzage. Ook ‘t Lytse Lok Kafee begint op vrijdagmorgen 
om 10.00 uur. 
  
Eetgroep It Maskelyn  
In april en mei is er geen Eetgroep.  
 
Zondagmiddaginloop  
16 april van 14.00 tot 16.00 uur.  
Vanaf 14.00 uur zijn de deuren weer open voor een praatje of een spelletje en 
elkaar ontmoeten bij een kopje thee of koffie met iets lekkers erbij. Kosten € 2,00.  
 
Atelier It Maskelyn  
Op dinsdag 18 april organiseren we twee activiteiten, ’s middags maken we met 
de kinderen een insectenhotel (nog maar een paar plekjes beschikbaar), ’s avonds 
gaan we voor volwassenen aan de slag met de basistechniek van macramé. Voor 
informatie over inschrijven en tijden zie pagina 14 en 21. 
 

NESTKASTJES BOUWEN 
Wat is er 3 maart hard gewerkt in It 
Maskelyn door de deelnemers aan de 

workshop nestkastjes maken! Getimmerd, met de boormachine aan 
de slag, geverfd, wat een kanjers! Hurdegaryp is met dank aan de 
kinderen en het IVN zeker 12 nestkastjes rijker, waarvan de 
eersten, zoals we hebben gehoord, al in gebruik zijn genomen door 
koolmeesjes. 



6

CULTURELE COMMISSIE  
Theater Zie de mens in Hurdegaryp  
Op 22 april wordt de theatervoorstelling ‘Zie de 
Mens’ opgevoerd in It Maskelyn in Hurdegaryp. 
Jarenlang zijn we als theatergroep bijgestaan door 
Wieke de Vries uit Ryptsjerk en daar zijn we haar 
heel dankbaar voor. Om deze dankbaarheid te tonen 
en omdat we nooit echt afscheid van haar hebben 

kunnen nemen, spelen we de voorstelling ter ere van Wieke. Zet de datum in uw 
agenda! Want Zie de mens wordt gespeeld door mensen aan wie Wieke haar hart 
had gegeven: mensen die in armoede leven en theatermakers.  
‘Zie de Mens’ is zeer de moeite waard. Ze is gebaseerd op levensechte verhalen 
van mensen in armoede die de voorstelling zelf spelen. Het is een kunstzinnige, 
dynamische voorstelling met spel, muziek en videoprojecties. Ze is zoals het 
leven in armoede: direct, rauw en confronterend, en tegelijkertijd ook poëtisch, 
teder en liefdevol.  
‘Zie de Mens’ is een voorstelling waarmee we het publiek meenemen naar tal van 
zaken die ons raken: de mythe van zelfredzaamheid, de zin en onzin van de 
participatiewet, de ijzige kou op een dakloos bankje in het stadspark, 
liefdadigheid als doekje voor het bloeden, verdwalen tussen ambtelijke regels, 
verplicht vrijwillig konijnen voeren op een kinderboerderij en cultuur als recht om 
te ervaren wie je bent. En dan ontmoeten wij u graag na afloop om het gesprek 
aan te gaan. Enkele reacties van toeschouwers:  
Een hartverscheurende oproep om de systeemwereld ondergeschikt te maken aan 
de menselijke maat.  
Fantastische tekstregie; gedreven spel; prachtige vormgeving.  
De persoonlijke levensverhalen van mensen in armoede komen ‘binnen’. Als je 
deze levenslessen kunt accepteren en als uitgestoken hand ziet om samen verder te 
komen, is ‘Zie de mens’ een onmisbare ervaring voor iedere uitvoerder, 
vrijwilliger en beleidsbepaler.  
De voorstelling wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente 
Tytsjerksteradiel.  
De voorstelling is gratis toegankelijk. We verzoeken u vriendelijk om u aan te 
melden.  
Waar:       It Maskelyn  
Adres:     Easter Omwei 5, Hurdegaryp  
Wanneer:  Zaterdag 22 april om 20.00u. (ontvangst vanaf 19.30u)  
Kosten:  Gratis. Vrije gift na afloop Aanmelden: wresinskicultuur.nl/aanmelden 
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Donderdag 11 mei Brunchcruise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ONZE MIENSKIPSKASTJES  
U heeft ze wel zien staan inmiddels, bij een bezoek aan het 
Maskelyn of een bezoek aan de Minibieb. Ze staan er nu 
een aantal weken en de verwachting klopt. Men weet de 
weg al te vinden, neemt eruit, vult vaak ook aan en precies 
dàt was de bedoeling. In  It Maskelyn merkt men ook dat 
deze plek is gevonden en dat er gehaald en gebracht wordt. 
Natuurlijk, dit is nog maar de start, om uit te proberen of er 

behoefte is, maar we durven nu al te zeggen dat het idee klopte, een voorziening, 
waarbij we elkaar kunnen helpen, waar nodig. Inmiddels is er een groep, die net 
als bij de Minibieb, de wekelijkse verzorging van de kastjes op zich wil nemen en 
daar zijn we reuzeblij mee. We vertellen u de volgende keer meer daarover.  
Voor nu, dank aan ieder die nu al meewerkt om dit project te laten slagen.  

Jessy Stapenséa en Nynke Hofstede 
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VAN DE MINIBIEB  
Het is een lust om even lekker te sneupen in de kasten van de Minibieb 
in de gang van het Maskelyn naar de Sporthal. Zeker op dit moment, 
want er is ruime keus. Iedere week staan Tity en Peter Peereboom voor 
u klaar om te zorgen dat de boeken netjes in de kasten komen. Die 

wekelijkse controle is wel nodig, want er wordt heel veel gebruik gemaakt van de 
boekenkasten. Dat vergt een constante bijvulling en opruimsessie om alles er zo 
netjes uit te laten zien. We zijn trots op Tity en Peter, die deze taak op zich nemen 
en dat willen we graag even gezegd hebben.  

Jessy Stapenséa en Nynke Hofstede  
 
 

AVOND3DAAGSE HURDEGARYP - 14, 15 EN 16 JUNI  
Een feest voor iedereen!!!  
Voor wie?  
De avond3daagse organiseren we voor iedereen! Van jong tot 
oud! Of je nu 6 of 60 bent… Iedereen is van harte welkom. De 
loopdagen zijn op woensdag, donderdag en vrijdag zodat je in het 
weekend kunt bijkomen en nagenieten van 3 leuke loopdagen met 

natuurlijk… een mooie medaille op zak! In mei staat het inschrijfformulier online. 
Je kunt dit vinden op onze website: https://avond3daagsehurdegaryp.jimdo.com.  
Vrijwilligers gezocht!!!  
Een belangrijk punt van aandacht zijn de vrijwilligers. Zonder hen is het niet 
mogelijk om een avond3daagse te organiseren. Ook dit jaar doen we graag weer 
een beroep op jou/jullie. Naast de vrijwilligers voor de koek en zopie hebben we 
voornamelijk verkeersregelaars nodig. Deze hebben we nodig voor een goede en 
veilige uitvoering van de Avond3daagse. Voor de taak van verkeersregelaar moet 
je eerst een examen afleggen. Dit wordt door het bestuur geregeld en bekostigd. 
Het examen wordt tegelijk met de andere deelnemers afgelegd op een centrale 
locatie en nader te bepalen tijdstip. Dit neemt ongeveer 1,5 uur in beslag. Als 
vrijwilliger (verkeersregelaar) word je voldoende aangestuurd door het bestuur.  
Wil je één of meerdere dagen meehelpen als verkeersregelaar? Stuur dan je 
aanmelding via een mail naar a3dhurdegaryp@gmail.com met als onderwerp 
‘verkeersregelaar’. Je kunt ook bellen met onze vrijwilligers coördinator Katja 
Lindeboom op telefoonnummer 06 – 14 44 81 59. Mogen we ook op jou/u 
rekenen?!  
Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Like dan onze 
Facebook pagina (Avond3daagse Hurdegaryp), Instagram pagina a3dhurdegaryp 
of kijk eens op de website: https://avond3daagsehurdegaryp.jimdo.com  

Sportieve groeten, Bestuur Avond3daagse  
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DUOFIETS  
Het fietsseizoen gaat beginnen maar de DUO-fiets gaat nog even 
niet de weg op. Zoals eerder gemeld was er al een totaalbedrag van 
6900 euro binnen via drie verschillende fondsen. De afgelopen 

winter is daar de Regiobank bijgekomen met een bedrag van 250 euro, waar ik 
ook enorm blij mee ben. Het geheel maakt dat er nu 7150 euro is ontvangen.  
Bij Care4More in Drachten was er nog de offerte van maart 2022 voor een bedrag 
van meer dan 8000 euro, voor een fiets met een elektroaandrijving. Door dit later 
eventueel nog aan te schaffen zou de fiets dan terug moeten naar de fabriek en 
ook nog weer tegen een hogere aanschafprijs. Redenen voor mij om de knoop 
door te hakken en de fiets nog net in het vorige jaar te kopen met een extra korting 
voor het ronde bedrag van 8000 euro. De leverancier heeft zijn geld en kom ik op 
dit moment nog even tekort. Hiervoor ligt er een nieuwe aanvraag bij het 
Steunfonds O.P.A. voor een bedrag van 850 euro, waar deze of de volgende 
maand een beslissing over genomen zal worden.  
Omdat er nog steeds geen plek is gevonden waar de fiets (net te breed voor een 
gewone winkeldeur) gestald kan worden, staat deze driewieler letterlijk nog onder 
zeil bij een goedwillende burger. Intussen heb ik een offerte binnen voor een 
garagebox ad 80 euro per maand, een offerte binnen voor de verzekering van de 
fiets en is er een offerte in de maak voor een site waarop gereserveerd kan 
worden. Waar een ander fonds als eis stelde dat alleen een aanvraag van of via een 
officiële vereniging ontvankelijk is, heb ik nu een aanvraag lopen bij een fonds 
dat die voorwaarde niet stelt. Die mogelijke toekenning wil ik dan besteden aan 
deze drie kostenposten. Maar mocht u intussen een ruimte beschikbaar hebben 
voor de fiets, komt die direct beschikbaar voor gebruik. Want immers: een 
aanvraag is nog geen toekenning. Wie meldt zich aan?  

Info: Jappy Talma, Sinderhôven 136, jacobclaercamp@gmail.com  
 

 

KAATSVERENIGING REITSJE HIM 
Wedstrijdagenda 2023, Sportpark De Warren, veld 2. 
Teatsen: (combinatie van Tennissen  en Kaatsen) 11 juni aanvang 9.00 uur  
Rypma kaatspartij:   20 juni  aanvang 18.00 uur 
Knkb He 50 + A en B:   2 juli aanvang 10.00 uur 
Fiskhûs kaatspartij:   9 juli aanvang 12 uur 
Knkb He 1e klasse DEL:  20 augustus aanvang 10.00 uur  
De van Os kaatspartij:   3 september aanvang 09.30 uur  
Ook is vanaf 1 april de wedstrijdagenda te vinden op www.kvreitsjehim.nl 

Met vriendelijke groet, Ibo Tamminga 
Secr. Kaatsvereniging Reitsje Him Hurdegaryp 
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SUCCESVOLLE START FIXTEAMS VAN TRYNERGIE  
Zaterdag 18 maart was het dan zover!  
De fixteams van werkgroep Energiek Hurdegaryp trokken 
namens Trynergie de wijk in om woningen te “fixen” met 
energiebesparende maatregelen. Namens de gemeente 
Tytsjerksteradiel en de Energiebank Fryslân mochten wij 
gratis energiebesparende materialen aanbieden aan de 
bewoners van een buurt in Hurdegaryp. Het ging om het 
vervangen van gloei- en spaarlampen voor energiezuinige 
LED-lampen, het aanbrengen van radiatorfolie en het vervangen van de oude 
douchekop door een waterbesparend type. Ook werden placemats met 24 
energiebesparende tips en een douchetimer achtergelaten.  
In 4 uur tijd werd bij ongeveer 70 woningen aangebeld en werden 21 daarvan 
bezocht. In die 21 woningen werden in totaal 29 ledlampen aangebracht, zijn 14 
douchekoppen vervangen en is in 17 woningen radiatorfolie aangebracht. Ook 
zijn er 8 aanmeldingen voor een gratis bezoek van de energiecoach ontvangen om 
samen naar meer energiebesparende maatregelen te kijken. Een mooi resultaat!  
Dankbaar en leuk werk!  
Het op deze wijze helpen van dorpsgenoten geeft veel voldoening. Bij de meeste 
mensen die thuis waren, werden we positief onthaald. Na enige uitleg van de 
werkwijze, en de uitdrukkelijke toezegging dat er geen kleine lettertjes schuilgaan 
achter de actie, mochten we aan de slag. Het helpen van mensen met 
energiebesparende maatregelen gaf veel voldoening!  
We kunnen wel wat hulp gebruiken  
Omdat we deze actie zeker willen herhalen, roepen we je op om je op te geven als 
fixer! Je kan je opgeven via energiekhurdegaryp@gmail.com. Je krijgt een korte 
instructie waarna je mee kan draaien in een fixteam. De actie duurt ongeveer 3 
uurtjes. Je bent er natuurlijk vrij in om 1 keer of meerdere keren mee te doen.  
De nieuwe data kun je al vast noteren, want op zaterdag 15 april en zaterdag 6 mei 
gaan we weer op pad.  
Hurdegaryper verenigingen opgelet!  
Per “gefixte” woning wordt door gemeente Tytsjerksteradiel € 50,- ter 
beschikking gesteld aan verenigingen. Om daarvoor in aanmerking te komen, 
moeten de verenigingen wel iets terugdoen, namelijk het aandragen van 
vrijwilligers uit de verenigingen voor het meewerken in de fixteams. Zo helpen de 
vrijwilligers hun vereniging aan een mooie verdienste, die weer te gebruiken is 
voor het verlagen van de eigen energielasten.  
Een zonnige groet van Trynergie / de groeiende werkgroep Energiek Hurdegaryp  
Roelof Dijkstra, Arjan van den Hoogen, Robert Huurneman, Joost Diemel, Marije 

Veenstra, Jan Schonenburg en Toon van Aert  



13

 



14

 
 
 
 
 
 
 
 
 



15

OPROEP: BENNEMA STATE ZOEKT 
MATERIAAL VOOR TENTOONSTELLING 
Bennema State organiseert in juni een feestweek i.v.m. het 
65-jarig jubileum én de officiële opening van de nieuwbouw. 
Onderdeel van deze feestweek is een tentoonstelling die de 
gehele maand juni te zien zal zijn in Bennema State. Voor 

deze tentoonstelling zijn we op zoek naar oude foto’s, krantenknipsels, informatie 
en verhalen die met Bennema State te maken hebben die wij (tijdelijk) mogen 
gebruiken voor de tentoonstelling. Maar ook kunt u denken aan oude voorwerpen 
die met zorgen of verpleging te maken hebben. Wie kan ons hier aan helpen? 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met petra.brander@nb.nl of 
telefonisch via de receptie van Bennema State op : 0511-457900. 
  
JISSE, JULIAN EN HARMEN THOMAS WINNEN DUTCH OPEN 

SLOW MELODY CONTEST 2023  
‘Wat een fantastische dag hebben we gehad’. 
Voorzitter Heleen Talman van Stichting Culturele 
Activiteiten Opsterland blikt terug op de 2e editie van 
de Dutch Open Slow Melody Contest. Het evenement 
werd gehouden in De Skâns in Gorredijk. ‘De naam 

Foto: EJ Bouma Fotografie   zegt het al; de Dutch Open Slow Melody Contest is 
een wedstrijd voor langzame liedjes. Je vertelt zo muzikaal mogelijk jouw verhaal 
op het podium. Het lijkt misschien makkelijker dan het spelen van een technisch 
muziekstuk, maar op je mooist spelen is beslist een uitdaging. Jisse, Julian en 
Harmen Thomas hebben het publiek en de jury laten horen hoe je dit doet.’  
Jisse Kuipers uit Hurdegaryp kwam uit in de juniorenklasse (t/m 12 jaar). Op 
trombone betoverde hij het publiek met zijn uitvoering van ‘Sång till Lotta’, van 
de Noorse componist Jan Sandström. Hij speelde met het grootste gemak en 
maakte prachtige muzikale lijnen. Euphoniumspeler Julian Kuipers uit Burum 
sleepte net als in 2021 de eerste prijs in de wacht, met zijn ‘Song For Ina’ van 
Philip Sparke. Julian kwam uit in de jeugdklasse, 13 t/m 15 jaar. Harmen Thomas 
de Haan uit Sumar (Hoofdklasse, 16 jaar en ouder) overtuigde met zijn 
dynamische contrasten en prachtige warme sound bij het spelen van de compositie 
‘Evelien’ van Steven Verhelst. Jurylid Nynke Jaarsma noemde zijn spel op 
euphonium ‘adembenemend’. De drie heren verdienden een enorm applaus, 
eeuwige roem én een enorme wisselbeker. Nieuwe traditie ‘Als je een nieuw 
evenement toevoegt aan je activiteiten, is het altijd even aftasten of het aanslaat. 
Wij waren als organisatie al enthousiast, maar gezien de reacties van de 
deelnemers is De Dutch Open Slow Melody Contest echt een blijvertje. De datum 
voor volgend jaar is daarom ook al geprikt: zondag 11 februari 2024.’ 
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EGERLӒNDERKAPEL “DIE DORFPLATZ MUSIKANTEN”  
“Die Dorfplatz Musikanten” komen weer in Hurdegaryp . Deze 
bekende Egerländer kapel uit Oldeberkoop geeft na een aantal 
intensieve repetities en mooie concerten in de regio, weer een concert 
in It Maskelyn. De kapelleden zijn, zoals het publiek van deze kapel is 
gewend, super gemotiveerd om weer voor u op te treden. “Die 
Dorfplatz Musikanten” staan, als vanouds, onder de bezielende leiding 
van kapelmeester Benny Eissens.  

Voor dit concert zijn weer diverse nieuwe nummers ingestudeerd, waarvan ook 
een aantal met zang. De zang nemen Evelien Holsbeek en Bennie Eissens voor 
hun rekening. Natuurlijk staan er enkele “golden oldies” van de Egerländermuziek 
op het repertoire. De Egerländerkapel “Die Dorfplatz Musikanten” treedt met 
regelmaat op in Zuidoost-Friesland. Als u deze kapel nog niet kent, kom dan eens 
kennismaken met de muziek van “Die Dorfplatz Musikanten” uit Oldeberkoop.  
U bent van harte welkom op het concert van “Die Dorfplatz Musikanten” op 
zondagmiddag 30 oktober a.s. in It Maskelyn. De aanvang van het concert is om 
14.30 uur. De zaal is open om 14.00 uur en de entree bedraagt € 8.00.  
Voor info & reserveringen kunt u bellen naar 06-49835235. (Zie ook onze 
website: www.diedorfplatzmusikanten.nl) 
 
 
13 MEI FINALE EUROVISIE SONGFESTIVAL  
Wat:  Finale Eurovisie Songfestival  
Waar:  Foyer van It Maskelyn  
Tijd:  Vanaf 20:00 á 20:15 uur, tot laat in de avond  
Hebben jullie thuis ook altijd ruzie om de finale van 
het Songfestival te zien? Hier is de oplossing: Kom 
gezellig naar It Maskelyn en kijk met andere 
liefhebbers de spannende finale.  

Al sinds een aantal jaren maken we er een gezellige 
avond van om met elkaar de finale te bekijken, te 
beluisteren, te bekritiseren en te beoordelen. Voor 
Nederland proberen Mia Nicolai en Dion Cooper, met 
het liedje ‘Burning daylight’, in de eerste halve finale 
op dinsdag 9 mei een plaats in de finale veilig te 
stellen. Ze zijn ingedeeld in een poule met o.a. 

Noorwegen en Zweden, dus er is flinke concurrentie.  
Naast de show, wordt er leuke songfestivalmuziek gedraaid, meezingen en dansen 
geen probleem. Een vrolijke outfit wordt zeer gewaardeerd.  

René Nouta  
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HET REGENBOOGPERRON 
Het Regenboog Perron is een veilige plek voor 
jongeren die zich verbonden voelen met de 
lhbtq+ gemeenschap om elkaar te ontmoeten. 
Elke bijeenkomst zal in het teken staan van 
een ander onderwerp waarbij het doel is om 
(h)erkenning bij elkaar te vinden.  
Het Regenboog Perron vindt elke laatste 
dinsdag van de maand plaats bij 't Stationnetje 
in Hurdegaryp tussen 19.00 en 21.00 uur.  
Kom gerust langs!  
Voor vragen kan er contact worden 
opgenomen met Ismay Wielaert via 
ismay.wielaert@kearn.nl  
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EVEN VOORSTELLEN AAN... 
Huisarts in opleiding, dokter Zijlstra. 
Ik  ben opgegroeid in  Noardeast-

Fryslân. Mijn geneeskunde-opleiding heb ik in 2020 afgerond 
aan de Universiteit Utrecht. Aansluitend heb ik bijna twee jaar 
gewerkt als (basis)arts op de Klinische Geriatrie in Utrecht en 
op de Spoedeisende Hulp in Tiel. Mijn droom bleef echter om 
huisarts te worden op het  Friese platteland.  Gelukkig werd ik 
dan ook aangenomen voor de  huisartsopleiding bij het  UMCG, en is het dit jaar 
voor het eerst mogelijk om regionaal in Friesland opgeleid te worden. De 
Randstad en de Betuwe heb  ik inmiddels dus weer achter me gelaten. Vanaf 
september 2022 t/m november 2023 ben ik werkzaam  als huisarts in opleiding 
binnen het leuke team van YnSicht. U kunt mij in de praktijk tegenkomen op het 
spreekuur, bij een visite, bij een ingreepje of misschien wel digitaal bij het 
verwerken en beantwoorden van de post of e-consulten. Mijn werk in de praktijk 
verricht ik onder supervisie van mijn twee opleiders dokter Mebus-Koopman of 
dokter Tjerkstra. Wekelijks heb ik een terugkomdag met andere huisartsen in 
opleiding in het UMCG. Hier hebben we intervisie en volgen we onderwijs over 
verschillende onderwerpen. De huisartsopleiding duurt in totaal drie jaar. In het 
tweede jaar loop ik weer diverse ziekenhuisstages en in het derde jaar ga ik weer 
terug naar een andere huisartsenpraktijk.  Ik zal naar verwachting rond 2026 klaar 
zijn met mijn opleiding tot huisarts. In de toekomst blijf ik dan ook graag 
werkzaam in Friesland, en wie weet wel bij YnSicht. 
Voor nu: wellicht tot ziens! 
 
 

DONDERDAG 4 MEI: DODENHERDENKING  
Dit jaar kan de dodenherdenking weer als vanouds gehouden worden. 
Twee jaar geen herdenking vanwege Corona, een jaar een beperkte 
herdenking door de oorlogshandelingen in de Oekraïne.  

De herdenking begint om 19.00 uur in It Maskelyn. We hebben gekozen voor een 
vroeger tijdstip, zodat u ook de Nationale Herdenking deels kunt volgen. De zaal 
is open vanaf 18.30 uur, de deuren sluiten om 19.00 uur.  
De bijeenkomst in It Maskelyn wordt buiten vervolgd bij de gedenksteen met het 
leggen van bloemen, twee minuten stilte en het Wilhelmus. Na afsluiting van de 
herdenking is er gelegenheid zelf meegebrachte bloemen bij de steen te leggen.  
U kunt om 18.00 uur de vlag halfstok uithangen. Bij zonsondergang ( 21.09 uur ) 
behoort de vlag weer gestreken te worden.  
Namens het 4 mei-comité,  

Gerard Nota  06-13335673  
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BILJARTCLUB HARDEGARIJP  
Johannes Bosgra en Wytske van der Mark winnen maatspartij 2023  
Op 16 februari organiseerde B.C.H. na twee maatspartijloze jaren 
voor de vijftiende maal deze maatspartij voor 22 personen van de 

drie biljartclubs. Na drie wedstrijdrondes waren alleen de koppels Johannes 
Bosgra/Wytske van der Mark en Henk van der Kooi/Iselda Veenstra nog 
ongeslagen. Laatstgenoemd duo plaatste zich door een ruime zege op het tweetal 
Bert Kamman/Rients van der Ploeg moeiteloos voor de finale. Ook klasseerden 
Johannes/Wytske zich voor de finale, al was daar wel een benauwde 14-13 
overwinning op het koppel Auke Buma/Lisanne van Zandvoort voor nodig. 
Opvallend was de prima indruk die de drie debuterende youngsters van de 
vrouwenbiljartclub De Schalmeiden achter lieten. De verwachtingen voor de 
finale waren hoog gespannen, omdat de vier spelers van de beide duo’s daarvoor 
een uitstekende indruk maakten. Echter halverwege was de stand nog maar 2-2. In 
de vijfde beurt stak Johannes met een fraaie serie van 6 caramboles de lont in het 
vuur. Helaas konden Henk en Iselda daarna geen vuist meer maken, zodat 
Johannes en Wytske met de 11-7 zege de meer dan verdiende winnaars werden 
van deze vijftiende maatspartij.  

Auke Buma  
 
 
 

BREICAFÉ DE STEEK  
We naderen het einde van de bijeenkomsten van het breicafé van 
dit voorjaar. Donderdag 20 april is in principe de laatste 
bijeenkomst, hoewel de breisters thuis natuurlijk actief 

kunnen/zullen blijven. Traditiegetrouw stallen we dan alles (ongeveer 800 
breiwerken) uit, zodat de breisters nog één keer kunnen genieten van wat ze 
allemaal hebben gebreid/gehaakt. Daarna wordt alles in verhuisdozen verpakt. De 
breiproducten zijn onder andere bestemd voor de organisatie “Het Diensthuis”, 
die actief betrokken is bij kinder- en weestehuizen, blijf-van-mijn-lijf-huizen en 
het Rode Kruis in Hongarije. Mensen van deze organisatie gaan in april 
persoonlijk naar Hongarije om alles uit te delen. Een ander deel van de 
breiwerken is bedoeld voor de Buurvrouw Buurvrouw organisatie in Leeuwarden, 
Bij hun uitdeelpunt aan de Marshallweg kunnen mensen die het in onze 
maatschappij moeilijk hebben (o.a. Oekraïense vluchtelingen) gratis artikelen 
uitzoeken. Verder zijn er ook nog de kleinere breiwerken bestemd voor de 
Babybank Friesland , zoals mutsjes, sokjes, truitjes, jurkjes, vestjes, pakjes, 
broekjes, slofjes, dekentjes, enz. Al deze breiproducten zijn mogelijk gemaakt 
door de tomeloze inzet van onze breisters en mogelijk gemaakt door de niet 
aflatende inbreng van gekregen wol!! Bovendien hebben we het afgelopen seizoen 
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ook nog eens zo’n 300 milieuvriendelijke vaatdoekjes gebreid/gehaakt van zuiver 
katoen ter vervanging van de microvezeldoekjes waar helaas plastic deeltjes in 
zitten. Wilt u een kijkje nemen bij onze uitgestalde breiwerken, dan bent u 
donderdagmorgen 20 april van 10.30 tot 11.30 uur van harte welkom in de grote 
zaal van It Maskelyn.  
Wat het jaar 2023 bijzonder maakt voor ons is dat we ons derde lustrum zullen 
gaan vieren, dus 15 jaar breien. Donderdag 14 september starten we weer met het 
nieuwe seizoen. Zin om mee te breien? U bent van harte welkom!  

Annie Buma en Geertrui Schelhaas 
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PUBLIEK ENTHOUSIAST BIJ SHANTYRETTE  
De Shantyrette “Op cruise met Shantykoor Aan Lager Wal’ is 
afgelopen zaterdag 25 maart zonder enige twijfel een sukses 

geworden. Het publiek in de uitverkochte zaal van It Maskelyn was lovend over 
de bijzondere jubileumshow. Na het vorige stukje in ons gewaardeerde Tusken 
Wald en Wetter werd ik al eens door iemand aangesproken met de woorden: ,,Zo 
ouwe zwetser, jim mutte ut allemaal earst marris waarmake.’ Aardig is dat ik 
dezelfde persoon weer ontmoette op de maandag na de show en dat hij spontaan 
een stevige schouderklop uitdeelde: ,,Geen woord tefeul jonge.’’ Gelukkig kon ik 
op de been blijven. Niet alleen van hem maar ook in het dorp en daarbuiten 
kregen koorleden, muzikanten, acteurs en actrices positieve reacties op de 
kwaliteit van het gebodene. Zelf wisten we als deelnemers natuurlijk wel dat het 
allemaal heel goed in elkaar stak en dat alles klopte. Zo was er de niet te 
onderschatten bijdrage van het geluid en het licht door het team van Martijn 
Zijlstra, Douwe Bakker en Gosse Wijma. En zo was er natuurlijk al het werk dat 
bedenkers Wieger Elgersma en regisseur Antonia Navis en de leden van Aan 
Lager Wal in de afgelopen maanden hebben gedaan. Er zat een aardig verhaal in 
de unieke Shantyrette en het ging niet alleen maar over het zingen van 
zeemansliederen. Zo wisten hoofdrolspelers Anita Braam en Rita Looij te 
ontroeren met een mooi Roemens liefdeslied en met de tophit uit de film Titanic. 
Fantastisch allemaal, maar nu maar weer met beide benen op de grond. Het 
cruiseschip is inmiddels afgebroken en de kostuums zijn weer naar De Joker in 
Burgum gebracht. Aan Lager Wal heeft van dat alles weer een geweldige 
opkikker gekregen. Voor het komende voorjaar en de zomer staan er veel 
optredens op het programma in ondermeer Oentsjerk, Bennemastate, Grootegast, 
Beetsterzwaag, Meppel en Emmen om maar enkele te noemen. Wie er nog aan 
denkt deel uit te willen maken van een fleurig gezelschap is van harte welkom 
eens een repetitie te bezoeken op de woensdagavond vanaf 20:00 uur. Wie nog 
iets van de sfeer van de Shantyrette wil proeven of meer informatie wil, kan even 
kijken op de website www.aanlagerwal.nl of op de Facebookpagina aanlagerwal.  

Tot horens, Teake Zijlstra  
 

SNEUPERKES 
Deze rubriek is alleen voor particulieren bestemd. U kunt 
gratis een sneuperke plaatsen van max. 3 regels. Mail 
deze naar tuskenwaldenwetter@outlook.com

Leuke Stokvis racefiets voor een kind (24 inch ), Vraagprijs € 70, Aukema 0649133654 

 
Kralensnoer kapot/te lang /te kort/geërfd, dierbaar maar niet 

draagbaar? Bel Liesbeth Wiersma 0511473910 

 
Voor het lassen van staal, rvs en 

aluminium. Bel Harry tel: 0511476787 
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De eerste zaadjes zijn weer gezaaid en de groenten 
plantjes geplant. Afgelopen winter is er veel gedaan op 
de dorpstuin. De bedden liggen klaar om gepoot en 
gezaaid te worden. De nieuwe medicinale kruidentuin is 
gedeeltelijk ingeplant. Het Hugelbed en de nieuwe 

permacultuur proeftuin liggen klaar om te worden ingeplant en gezaaid. Veel 
stammetjes zijn geënt met eetbare paddenstoelen. Het voedselbos staat vol met 
daslook en ziet erg prachtig uit. De permacultuur thematuin en insecten/ bijentuin 
is weer klaar voor het komende seizoen. De eerste afspraken met de scholen zijn 
gemaakt. Op onze vorige oproep in TWW, hebben wij helaas geen nieuwe 
aanmeldingen voor vrijwilligers binnengekregen. Onze werkzaamheden op de 
tuin zijn verrassend divers. Het organiseren en begeleiden van activiteiten, 
ondersteuning bij bestuurstaken naast het zaaien, planten, oogsten en verkopen 
van onze producten. Inmiddels zijn er wel regelmatig drie nieuwe vrijwilligers op 
de tuin actief. Kom gerust een kijkje nemen op de tuin. Ook als wij er niet zijn is 
de tuin vrij toegankelijk. Wanneer je interesse of vragen hebt, kun je bellen met 
Anna Janse, tel 06 50613865, Auke Ytsma tel 06 13063473 of mailen naar 
info@dorpstuinhurdegaryp.nl. Informatie over de dorpstuin is te vinden op de 
website: https://www.dorpstuinhurdegaryp.nl/. Actuele informatie via Facebook 
dorpstuin Hurdegaryp.  
Voor de agenda: De eerstvolgende open werkzaterdag is 8 april van 10:00 tot 
16:00 uur. Zaterdag 10 juni organiseren wij een open dag. Hierbij geven wij de 
gelegenheid om workshops te geven en activiteiten te organiseren die aansluiten 
bij de visie van de dorpstuin. Opgeven kan bij Anna Janse of via de mail en de 
website.  
 
 
HEMD VAN ‘T LIJF 
Wat een verhaal….  
En dan is het donderdag 24 februari 2022, 5 uur in de 
ochtend. Kiev slaapt. Iedereen weet dat Poetin een enorm 
legerkonvooi heeft gestationeerd voor een speciale 
operatie, maar je kunt je je niet voorstellen wat er nu 
gebeurt. Vuurballen, schoten, formidabele knallen, je trilt 
in je bed, denkt dat je een nachtmerrie hebt, of beter 
gezegd, dat dit niet gebeurt, maar het is de waarheid, je mooie geliefde stad, 
hoofdstad, ligt aan beide kanten van de Dnipro Rivier. Een oud gedeelte en een 
nieuw gedeelte, bijna 3 miljoen inwoners, prachtige gebouwen en kathedralen, 
modern, zelfs alledaags, hip and nice to be, verandert in een oorlogsgebied. 
Sirenes, die je ook nog nooit eerder in je leven hebt gehoord. Wat ben je aan het 
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doen? Wat is dit allemaal en ja het is echt waar, Poetin is begonnen waarmee hij 
heeft gedreigd. Je belt je familie, troost de kinderen…  
Aan het woord is Ana Skvortsova, die nu met haar zus Maria en Maria’s 7-jarige 
zoon en 7-jarige dochter aan de Pôllesingel in een apart huis achter René Kunst 
woont, samen met hun moeder Nadja. Na op een vreselijke en overhaaste manier 
met de auto uit Kiev te zijn vertrokken, hebben ze het geluk dat ze met hulp van 
kennissen en familie op weg zijn geholpen en dat ze na diverse andere adressen 
een veilig thuis hebben gevonden. Wat een wonder dat ze met de auto helemaal 
tot hier zijn gekomen! En mogen blijven!! Hun dankbaarheid is onbeschrijfelijk.  
Ze zijn vooral dankbaar voor de hulp van hun vrienden Bettina en Ferdinand uit 
Suwâld en voor de hulp van fam. Andringa en fam. Kunst uit ons dorp. Ze zijn 
dankbaar voor alles, voor de bescherming, het weer veilig voelen en hoe heerlijk 
die eerste douche was na dagen. We ontvangen beide zussen bij Jessy thuis.  
Het verhaal dat Ana en wij met jullie willen delen is te veel om alle ins en outs te 
vertellen. Het zullen fragmenten daarvan zijn, maar eerst, wie zijn deze jonge 
mensen die deze ellende hebben moeten doorstaan met hun kinderen en moeder.  
Ana (1984) is getrouwd (haar man is daar gebleven en is "reservist"), heeft een 
zoon en werkt al zo'n 20 jaar als grafisch ontwerper in Kiev. De echtgenoot van 
Maria (1989) is ook "reservist" en woont ook nog in Oekraïne. Maria is 10 jaar 
arts geweest, heeft net als haar zus een geweldig leven in Kiev geleid en ineens is 
alles afgelopen.  
Er valt niets meer te kopen, contant geld is niet meer voorhanden, wegen zijn niet 
meer begaanbaar, ze staan vol met voertuigen. Er is geen benzine of andere 
brandstof meer en wat doe je en wat neem je mee? Een stel kleren, eten, maar je 
kunt niet echt denken, alles tolt door je hoofd. Moeder nam de telefoon op, vader 
was in het ouderlijk huis in de bossen van Pereyasliv en na een week pas door hen 
bezocht, de 18-jarige kat bij vader achtergelaten en dan begint die verschrikkelijke 
tocht. Nog 1 keer tanken via een hele omweg op een plek met een korte rij. En 
ook doken twijfels op, wie vertrouw je, wie kun je vertrouwen? Je vlucht net op 
tijd met de auto, en je komt uit bij familieleden in Moldavië. Zo blij met dit adres. 
Verder gereden naar Roemenië en via de besneeuwde Roemeense Karpaten, 
Hongarije, Slowakije, Tsjechië, Duitsland, Nederland en uiteindelijk kom je 
terecht in Suwâld , waar vrienden van hun moeder wonen.  
Het verblijf onder een overkapping is voor vijf personen en dan zul je iets in de 
buurt moeten zoeken. Dat werd de Klaborij in Ryptsjerk van de maand mei tot het 
einde van de zomer, je bent ook wéér erg dankbaar! De kinderen kunnen naar 
school, allemaal hele vriendelijke mensen om je heen, je kinderen hebben het hier 
zo naar hun zin en je besluit, mede door je kinderen, hier te blijven. Dan ga je in 
september weer terug naar Kiev, met de bus, een soort oneliner, want er is alleen 
een gebombardeerd vliegveld, je verzamelt alle documenten, ondanks alles ben je 
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blij weer op je geboortegrond te zijn en je mannen weer te zien en dan vertrek je 
naar de Pôllesingel in Hurdegarijp, die nu hun ‘pôlle’ is geworden .  
En geloof het of niet, naast alle ellende gaat Ana twee keer per week naar 
salsadansen in Leeuwarden, waardoor je vergeet wat Poetin van plan is. Ons 
verhaal gaat verder met ‘toekomst’, want zonder hoop op een leefbare toekomst 
eindigt het verhaal en zo zijn deze sterke mensen zeker niet. Als je grafisch 
vormgever van beroep bent, zou je graag aan de slag willen, maar zo eenvoudig is 
het niet. Hetzelfde geldt voor Maria, zij is een ervaren huisarts, maar moet nog 
drie jaar studeren voordat ze weer aan het werk kan hier in Nederland. Zij werkt 
nu een paar uur voor de GGD in Leeuwarden (vrijwillig) en begeleidt Oekraïners. 
Ook is het geld nog niet beschikbaar wat het kost om te studeren.  
Moeder Nadja zorgde voor kinderen in Kiev. Dat zou Nadia hier ook graag doen.  
Net als het koken van maaltijden, soepen, taarten bakken, daar willen we je via 
haar Instagram kennis mee laten maken. Het adres is: Instagram: Ukraine_Meals    
Nadja ‘Love to cook’. Liefhebbers kunnen een keuze maken uit foto’s van zoete 
en hartige gerechten en online een bestelling doorgeven.  
In sommige situaties kan het eten gebracht worden maar hun auto is niet altijd 
beschikbaar. Dan graag afhalen als ‘take a way” van thuis gemaakte gerechten.  

De verhalen van de zussen houden niet 
op, ook nu niet, meer ellende laten we 
voorlopig voor wat het is. Diep respect 
voor hun doorzettingsvermogen, wat 
vaak over Oekraïners wordt gezegd, is 
waar, en dus 
vertrekken ze 
weer naar hun 
‘pôlle’! Als 
tegelwijsheid 
geven ze ons:  

 
J 
 

Jessy en Nynke 
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KERKEN IN DE KIJKER  
Pasen 
Hoogtepunt van de christelijke feesten. Een feest om te vieren, 
om vrolijk van te worden en om elkaar het leven toe te roepen. 
In de kerken horen we: ‘De Heer is waarlijk opgestaan’. Liefde, die sterker is dan 
de dood. Pasen roept op om zelf méé op te staan tot een nieuw leven, om 
opgewekt van te worden.  
Maar Pasen maakt ook opstandig, want als dichtbij er oorlog is, iets verder weg 
verwoestende aardbevingen, wereldwijd zoveel mensen op de vlucht en armoede 
dichtbij, dan is het niet gemakkelijk het leven te vieren en daarin te geloven, zelfs 
als het je persoonlijk goed gaat.  
Tot, bij verrassing, een bijzondere televisiedocumentaire laatst te zien was van 
Sinan Can, ‘Op zoek naar het paradijs’. En in de zo zwaar door oorlog getroffen 
landen rond de rivier de Eufraat, Turkije, Syrië, ‘Koerdistan’, Irak, heeft hij daar 
ontroerende, bemoedigende ontmoetingen met mensen, die zijn blijven geloven in 
het leven.  
Soms komt er in eigen leven een a(A)nder jou tegemoet, die met je meeloopt en je 
bemoedigt, en wordt er brood en liefde gedeeld. En dat roept je op dat het tijd is 
of wordt om te geloven in vrede, in (samen)leven, in Pasen en daarvoor op weg te 
gaan.  

ds. Douwe Posthuma  
 
Open Kerk in Nieuw Perspectief  
De Open Kerk is bestemd voor alle inwoners van Hurdegaryp. Iedere 
donderdagmiddag, behalve 27 april en 18 mei, bent u van harte welkom van 16:00 
uur tot 17:30 uur om een kaarsje te branden, een klein moment stilte te zoeken of 
een gesprek te voeren met één van de aanwezigen. U kunt komen en gaan 
wanneer u wilt.  
Contactpersoon:  Tine Adrianow tel.nr. 06-23334094  
 
Koffiedrinken in Nieuw Perspectief  
Elke dinsdagmorgen van 10:00 uur tot ongeveer 11:15 uur staat voor alle 
inwoners van Hurdegaryp de koffie klaar in de huiskamer van Nieuw Perspectief.  
Er zijn een tweetal dames/heren aanwezig die u welkom heten.  
U hoeft zich niet op te geven. Het is een gezellig moment in het midden van de 
week.  
Contactpersoon:  Rennie Dijkstra tel.nr. 06-33748627  
 
Goedgesprekmorgen op 17 mei 2023 in Nieuw Perspectief  
Dit zijn bijzondere ontmoetingen op de woensdagmorgen o.l.v. ds. D. Posthuma.  
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Ook weer voor alle inwoners van Hurdegaryp - jong en oud - die de tijd willen 
nemen voor een goed gesprek bij een lekker kopje koffie. Het zijn weldadige 
momenten van openheid.  
Tijdstip 10:00 uur in de huiskamer van Nieuw Perspectief. De bijeenkomst wordt 
geopend met een kort meditatief moment in het stiltecentrum en daarna drinken 
wij koffie en gaan met elkaar in gesprek over een bepaald onderwerp. U hoeft 
zich hier niet voor op te geven, we zien wel wie er komt en een ieder is van harte 
welkom!  
Contactpersonen: Tine Adrianow tel.nr. 06-23334094 en Rennie Dijkstra tel.nr. 
06-33748627  

Taakgroep Pastoraat  
Actuele informatie over de activiteiten van de Protestantse Gemeente Hurdegaryp 
vindt u op onze website: www.pghurdegaryp.nl en op Facebook PG 
HURDEGARYP 
 
Kerkdiensten  
6 apr. Hofkerk     19.30 uur Witte Donderdag Ds. T. Huttenga, Heilig    
Avondmaal 
7 apr. Hofkerk     19.30 uur Goede Vrijdag ds. G. Schraa  
8 apr. Hofkerk    22.00 uur Stille Zaterdag ds. G. Schraa  
9 apr. Nieuw Perspectief 09.30 uur Ds. H. Procee  
16 apr. Nieuw Perspectief 09.30 uur Mevr. J. Nouta-Swart  
23 apr. Nieuw Perspectief 09.30 uur Jeugddienst  
30 apr. Nieuw Perspectief 09.30 uur Ds. G. van Wieren  
7 mei Hofkerk     09.30 uur Ds. L. Weima  
7 mei Bennema State   15.30 uur Dhr. T.R.A. Simonides  
De kerkdiensten zijn ook te volgen op: kerkdienstgemist.nl Hurdegaryp 
 

 
 
VERLOREN IN HURDEGARYP  
Een gouden oorbel. Indien gevonden graag telefonisch contact: 
0511 472137 

 
 
Vervolg gezondheidszorg 
Dorpenteam   Bereikbaar tussen 09.00 uur en 17.00 uur via 0511-460767
KEaRN welzijn Bereikbaar via  0511-465200
Jeugdteam Bereikbaar via 088-5335333
EMDR JessenZ Bereikbaar via tel. 06-12648312 of via www.JessenZcoaching.nl
GGD Fryslân Bereikbaar op werkdagen van 9.00-17.00 uur via 088-2299333
Sandra Terpstra Praktijk Hardegarijp Spirituele Healing Coaching, 06-20812672
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GEZONDHEIDSZORG 
 
Artsen  
Dokterspraktijk Yn Sicht Van Weerden Poelmanstraat 11, tel. 476666 

Dokterswacht Friesland Dagelijks van 17.00-08.00 uur, weekend en feestdagen, tel. 0900-1127112 

AED  

 AED’s 24/7 toegankelijk via 112 bereikbaar voor burgerhulpverleners 

Apotheek   
 Van Weerden Poelmanstraat 13, tel. 473060, Maandag t/m vrijdag 08.00-

17.30 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden, tel. 058-2861313 

Dierenartsen  

Dierenartsen Praktijk  
Giekerk-Hardegarijp-Veenwouden 

Wester Omwei 71, tel. 472064. Bezoek alleen op afspraak. 
Voor spoed altijd telefonisch bereikbaar! info@daphardegarijp.nl

Fysiotherapie  

Staal Fysiotherapie & Training De Horst 11, tel. 472316. Openingstijden: maandag t/m donderdag  
08.00-18.00 uur; vrijdag  08.00-17.00 uur 
Behandeling volgens afspraak ook mogelijkheden buiten deze tijden 

Tandartsen  

Spoedgevallen 
- 7/4 (Goede Vrijdag) 8/4,  9/4 
(Eerste Paasdag) 
- 10/4 (Tweede Paasdag) 
- 15 en 16 april   
- 22 en 23 april  
- 27/4 (Koningsdag) en 28/4 
- 29 en 30 april  
- 5/5 (Bevrijdingsdag) en 6/5 
- 6 en 7 mei  
- 13 en 14 mei  
 

Telefonisch contact opnemen voor een consult tijdens de weekenden.| 
Tandartspr. De Groot, Lageweg 31, Burgum                          0511-462327 
 
Tandartspr. Ubbink & Prtnrs, Bird.straatweg 72g, Dokkum   0519-788102 
Veldhuis Tandartsen, Hege Hearewei 1C, Stiens                    058-2571491 
Puur Mondzorg, Aalzumerweg 7, Dokkum                            0519-294636 
Tandartspraktijk Burgum, Kwekersstrjitte 2a, Burgum          0511-464308 
Tandartspr. Woudvaart, Birdaarderstr.weg 80g, Dokkum      0519-293770 
Tandartspraktijk Van der Kooi, Op de Keppels 26, Dokkum 0519-297585 
Dental Clinics Hurdegaryp,Vossenburcht 1, Hurdegaryp       0511-475487 
Puurt Mondzorg, Aalzumerpoort 7, Dokkum                          0519-294636 

Thuiszorg  
Buurtzorg Hurdegaryp 24 uur per dag, tel. 06-12208164, www.hurdegaryp.buurtzorg.net, 

Thuiszorg Friese Wouden Dag en nacht bereikbaar via 088-5126350, Kraamzorg via 0512-581888 

Uitvaartzorg  

Fines Uitvaartzorg 24 uur per dag, tel. 06-20396322, www.finesuitvaartzorg.nl. 

Tij Uitvaart 24 uur per dag, tel. 474730, www.tijuitvaart.nl 

Verloskundige praktijk  

Verloskundigen Lief Leven 
Reidroas 4, tel. 401119, www.verloskundigenliefleven.nl 
Dienstdoende verloskundige: tel. 06-23227987 

Andere zorgorganisaties  
Anita Vorenkamp Reidroas 4, tel. 471358 / 06-15236239, www.voedingsadviesbureau.info 
Praktijk Enig Inzicht  Holistische Leefstijl Coaching en Massagetherapie, tel.: 06-41219741 
Acupunctuur praktijk   Easter Omwei 1, tel.: 06-21587664, www.biancavanderpol.nl  
Isis kraamzorg   Dag en nacht bereikbaar via 088-5122555 
Zorggarant Dag en nacht bereikbaar en inzetbaar via 058-2563399

Vervolg andere zorgorganisaties op pagina 27 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


