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VAN DE REDACTIE

 Tesselschade speel ‘Knock out’. Kaartverkoop is gestart, speeldata in deze TWW
 Veel woningen worden weer mooi versierd met Kerstbomen. Op zaterdag 7
januari is de Kerstboomactie voor de jeugd om de bomen ook weer verantwoord
af te voeren.
 Verenigingen en instanties kunnen nog tot 31 december hun toegezegde bijdrage
declareren bij SAH. De nieuwe aanvraag moet voor 31 januari 2023 gedaan zijn.
 De nachten worden kouder, de eerste autoruiten zijn alweer ijsvrij gemaakt.
Zouden we dit jaar weer kunnen schaatsen op de ijsbaan? Voor slechts € 5,- per
gezin kunt u onbekommerd uw rondjes schaatsen en kan de ijsclub de baan
onderhouden.
 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 dat op .. januari verschijnt, uiterlijk woensdag 4
januari om 20:00 uur. LET OP, DIT IS GEWIJZIGD. Dit hebben we gedaan
omdat er vaak nog kopij wordt ingeleverd tegen de deadline, en wij de kopij nog
moeten verwerken voor de redactievergadering.
 Kopij 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.
 Inleverdata 2023: 4 januari, 15 februari, 29 april, 10 mei, 21 juni, 30 augustus, 4
oktober, 8 november, 13 december (de TWW verschijnt een week later).

De redactie van Tusken Wâld en Wetter wenst u
fijne feestdagen toe en een gezond 2023
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VRIJWILLIGE BIJDRAGE TUSKEN WÂLD EN WETTER 2022
Na het vorige nummer hebben we ontvangen: € 15 van MvOA
Bijdrage van verenigingen/commissies: € 25, € 15, € 200, € 25
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
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.
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3D kaarten maken
Borrel - buffet - pubquiz - deelname € 10,Inzameling oud papier
Zondagmiddaginloop - €2,Kom en Sjong - kaarten €3,Stoelyoga - Lustrum - www.happyhomestoelyoga.nl
www.happyhomestoelyoga.nl
3D kaarten maken
55+ soos - Kerstfeest - info 471938
Kerstdisco voor kinderen basisonderwijs Jeugdsoos
Kerstborrel
Kinderkerstfeest - Kerstmusical Lichtjes in het duister
Kerstbrunch - opgave bij balie It Maskelyn - € 9,3D kaarten maken
Ut en Yn - samen Oud en Nieuw vieren
Stoelyoga - www.happyhomestoelyoga.nl
Vrouwen van Nu - Nieuwjaarsochtend - alleen leden
55+ soos - Spelletjes - info 471938
Kerstbomen Inzamelactie voor jeugd tot 13 jaar
Eetgroep It Maskelyn - opgave bij It Maskelyn - € 9,Inzameling oud papier
Zondagmiddaginloop - €2,Stoelyoga - www.happyhomestoelyoga.nl
Vrouwen van Nu - Herbergier Bartlehiem/
kleinschalige woonvorm
55+ soos - Wytske Baars over Parkison - info 471938
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Nw Perspectief
It Maskelyn
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P It Maskelyn
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It Maskelyn
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Wekelijkse koffieochtend op vrijdagmorgen.
Op vrijdagmorgen bent u tussen 10.00 – 10.30 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.
Eetgroep It Maskelyn:
Wanneer: vrijdag 13 januari, aanvang 12.00 u. De inloop begint om 11.30 u.
Kosten: € 9,00 p.p. Opgave bij de balie van It Maskelyn.
Zondagmiddaginloop:
18 december van 14.00 tot 16.00 uur. In januari 2023 op de 15e. 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.
Kom en Sjong
Gelukkig kunnen we vlak voor de Kerstdagen weer gezellig samen (kerst)liedjes
zingen. Ensemble Authentiek, Rita, Annelies en Durk, werkt graag weer mee aan
Kom en Sjong 2022. Er kan weer gezellig worden meegezongen met allerlei
bekende melodieën die door Rita, Annelies en
Durk ten gehore worden gebracht. Annelies
zorgt weer voor een kleurige presentatie met de
overhead projector waarop tevens alle teksten
zijn te volgen.
Kaarten à € 3,00, inclusief koffie/thee met wat
lekkers zijn verkrijgbaar bij aanvang van ‘Kom
en Sjong’. De datum is 18 december om 15.00
u.
Pubquiz
Vrijdag 16 december 2022 van 20.00 – 23.00
uur. Vanaf 16.30 uur is er een borrel plus buffet.
Deelname € 10,=
Om 20.00 uur begint de Pubquiz onder leiding
van Tialda en Jorrit.
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Kerstborrel
Vrijdag 23 december is iedereen welkom
tussen 16.30 en 20.30 uur

Kerstbrunch
Tweede kerstdag, vanaf 11.30 u. inloop,
brunch van 12.00-14.00 uur.
Kosten € 9,
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Noflike Jûn
De 10e editie van de Noflike Jûn komt in zicht.
Op zaterdagavond 11 februari is iedereen welkom in It
Maskelyn voor een gezellige avond voor en door het
dorp. Een popkoor, diverse bands en verschillende
verenigingen zullen weer van zich laten horen en zien.
Het wordt een mooie gevulde avond, de toegang is gratis, dus komt allen!

VAN DE BESTUURSTAFEL VAN DE VERENIGING
VOOR DORPSBELANGEN (VDH):
* Informatie van de gemeente: De actuele minimagids ‘Een extraatje
in de portemonnee’ is gepubliceerd.
In de minimagids staat informatie voor de inwoners over regelingen en hoe ze die
kunnen aanvragen. Papieren gidsen liggen op de leestafel in het Maskelyn.
Verder zal er de komende tijd door de afdeling communicatie van de gemeente
meer aandacht worden gevraagd voor de minimaregelingen. Dat gebeurt via o.a.
social media, de website van de gemeente, de info pagina, de nieuwsbrief
Participatie. Daarnaast doen we een oproep aan iedereen om mensen te
informeren over de ondersteuningsmogelijkheden die de gemeente biedt.
* Naar aanleiding van de realisatie van de nieuwe sluis aan de Slachtedyk was de
wens ontstaan om het terrein rondom de sluis op te fleuren. Daar is een plan voor
opgesteld waaraan Doarpsbelang Ryptsjerk, de Vereniging voor Dorpsbelangen
Hurdegaryp en de gemeente hun steentje hebben bijgedragen. De bedoeling is dat
er een mooie bloemenweide gaat ontstaan.
Begin december zijn daarvoor de eerste bollen geplant door leerlingen van de
basisschool uit Ryptsjerk, hopelijk volgend voorjaar te bewonderen.
* Vergunningen :
Lang niet alle door de gemeente verleende vergunningen worden gepubliceerd in
de
regionale
pers;
zie
voor
het
complete
overzicht
:
www.officielebekendmakingen.nl of https://www.t-diel.nl/bekendmakingen
*Dit is onze laatste bijdrage in 2022. Het bestuur van VDH wenst alle
dorpsgenoten fijne Kerstdagen en een gezellig uiteinde van dit weer bijzondere
jaar en een gezond 2023. Nog een tip: gebruik vuurwerk met beleid, probeer
overlast voor ouderen en dieren te voorkomen, dan hebben we er allemaal plezier
van.
Namens het bestuur van VDH, Sape de Haan (secretariaat@vdhurdegaryp.nl)
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We nodigen graag nieuwe leden uit om de soos te bezoeken.
Uiteraard zijn ook gasten welkom, zij betalen 7,50 euro inclusief koffie/thee en
koek. Onze contributie voor leden bedraagt 20 euro per seizoen.
Het programma voor het komend seizoen ziet er als volgt uit:
o 5 januari
Spelletjes.
o 19 januari
Wytske Baars vertelt over Parkinson.
o 2 februari
Spelletjes.
o 16 februari
Wytse van der Molen vertelt over een reis door Australië.
o 2 maart
Spelletjes.
o 16 maart
Jaap Wagenaar houdt een verhaal over de Elfstedentocht.
o 13 april
Afsluiting seizoen.
Activiteit 1: Nieuwjaarsochtend verzorgd door eigen
leden, er kunnen deze keer geen gasten komen.
Donderdag 5 januari om 9.45 uur in It Maskelyn
Activiteit 2: Inleiding over Herbergier Bartlehiem door Rineke Rumph en Eric
Boelen. Themaochtend op donderdag 19 januari om 9.45 uur in It Maskelyn.
Herbergier Bartlehiem is een kleinschalige woonvorm in de voormalige
zuivelfabriek aan de Dokkumer Ee. Het biedt een thuis aan ouderen met
geheugenproblemen Bewoners kunnen gaan en staan waar ze willen en doen
zoveel mogelijk zelf, naar eigen kunnen en in eigen tempo. De Herbergier heeft
bewezen dat de zorg voor deze groep ouderen anders kan, dat maakt persoonlijke
aandacht mogelijk voor de bewoners. Er wordt structuur geboden, geluisterd naar
specifieke behoeften en wensen, er wordt samen koffie gedronken, samen gegeten
en er worden leuke activiteiten aangeboden. Deze werk- en denkwijze zal
uitgebreid besproken worden op deze ochtend. Gasten zijn van harte welkom!
Namens de P.R. Sineke Dijkhuis en Gerri Klinkert

ÚT EN YN… SAMEN OUD EN NIEUW VIEREN!
Het kan weer! Oudjaarsavond is de foyer van MFC It Maskelyn geopend om met
elkaar Oud en Nieuw te vieren. Iedereen is welkom! Samen maken we het
gezellig met een hapje, drankje, muziekje (Top2000?), goed gesprek en/of een
spelletje. Om 00.00 uur toasten we, na het nationale aftelmoment op TV, samen
op het nieuwe jaar 2023! Je bent welkom vanaf 21.30 uur. We eindigen uiterlijk
om 3.00 uur. Kom wanneer je wilt, maar let op, de deur gaat om 2.00 uur dicht.
De drankjes (NIX18) zijn voor eigen rekening, en laat a.u.b. je vuurwerk thuis
i.v.m. brandgevaar. Kom je ook? Gezellig!
Namens de Oud en Nieuwcommissie.
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IJSCLUB HARDEGARIJP
Op 18 november jl. heeft de ALV van de IJsclub
Hardegarijp plaatsgevonden in It Maskelyn.
Tijdens deze ALV is er een nieuwe voorzitter benoemd: Rienk Wiersma. Na de
ALV vond er een interessante lezing plaats van Wiebe Wieling: Achtergronden
bij de Elfstedentocht. De ALV en de lezing werden beide goed bezocht. Het
bestuur van de IJsclub hoopt natuurlijk dat we deze winter kunnen schaatsen op
het natuurijs van de mooiste ijsbaan van Friesland. De ijsbaan is door de gemeente
gehekkeld, het ijsclub gebouwtje is schoongemaakt, de lichten zijn getest, de
veegmachines gaan voor onderhoud, kortom: wij zijn er klaar voor !!
CONTRIBUTIE IJSCLUB HARDEGARIJP : GRAAG OVERMAKEN !!!!
Al sinds jaar en dag int de ijsclub haar contributie bij de leden aan de voordeur.
Ook ijsclub Hardegarijp heeft een tekort aan vrijwilligers om deze contributie te
innen. Vorig jaar hebben we ook onze leden gevraagd om de contributie over te
maken. Ook dit jaar hebben wij het zelfde verzoek aan de leden van de IJsclub
Hardegarijp. Wij verzoeken alle leden om de contributie voor het jaar 2022/2023
á € 5,- over te maken op rekeningnummer NL64 RABO 0362 7208 00. Dit onder
vermelding van postcode en huisnummer. Uw lidmaatschapskaart ontvangt u na
enige tijd in de brievenbus. Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om € 5,- in een
envelop te stoppen en deze ook weer onder vermelding van uw postcode en
huisnummer op De Bolle 4 of De Skries 14 door de brievenbus te schuiven. Bij
deze bedanken wij u alvast voor uw medewerking.
NOG GEEN LID?
Wilt u lid worden? Voor maar € 5,- per gezin per jaar bent u al lid. U kunt de
contributie overmaken onder vermelding van nieuw lid en adres. Daarna wordt uw
lidmaatschapskaart thuis bezorgd.
VERHUIZING
Als u bent verhuisd vergeet dan niet om de ijsclub in te lichten. Dit kan via de
email : ijsclubhardegarijp@gmail.com
Het bestuur van de IJsclub Hardegarijp wenst iedereen Fijne Feestdagen!!!

OPROEP JURYLEDEN!
Gymnastiekvereniging HSV is op zoek naar juryleden voor
ritmische gymnastiek, jazz dance en turnen. Heb je affiniteit
met de sport of heb je zelf eerder één van de disciplines
uitgeoefend? Lijkt het je leuk om oefeningen te beoordelen? Neem dan contact
met ons op! We geven je er graag wat meer informatie over! Voor jazz dance:
hsv-jazzdance@outlook.com Voor turnen: hendrieke19@hotmail.com
Voor ritmische gymnastiek: ritmischegymnastiek@hsv-hardegarijp.nl
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TRYNERGIE / WERKGROEP
ENERGIEK HURDEGARYP

Trynergie huldigt 250e klant van de energiecoöperatie.

Op 2 december bracht Trynergie een bezoek aan zorgboerderij Moai Seldsum in
Oentsjerk. De zorgboerderij is namelijk de 250e klant van de energiecoöperatie,
en dat moet natuurlijk gevierd worden! Moai Seldsum is een zorgboerderij in
Oentsjerk. Zij bieden een thuis voor iedereen met een beperking. Op Moai
Seldsum zijn er activiteiten op het gebied van wonen, werken, leren en beleven,
gekoppeld aan het buitenzijn, de dieren en de omgeving van de boerderij. De
verbinding met de natuurlijke omgeving
heeft Moai Seldsum nu ook vormgegeven
door via Trynergie klant te worden.
Trynergie heet ze van harte welkom als
250e klant! “Lokale duurzame energie past
bij ons” zegt eigenaar Attsje de Vries van
Gunst: “want wat je lokaal kunt kopen koop
je lokaal, en dat geldt ook voor energie.
Voor ons is dat vanzelfsprekend”
V.l.n.r. eigenaren Attsje de Vries-van Gunst, Thomas de Vries en Corien van der
Linden van Trynergie.
Readtsjerk heeft Trynergie’s eerste SCE zonnedak
Op het dak van de stal van familie Van der Kooi in Readtsjerk is het eerste SCE
zonnedak door energiecoöperatie Trynergie gerealiseerd. De SCE regeling is een
nieuwe subsidieregeling van het Rijk voor coöperatieve duurzame energie
opwekinstallaties. Deze regeling vervangt de oude Postcoderoosregeling. Deze
zonnedaken van Trynergie worden gefinancierd door inwoners van de
Trynwâlden, die in de buurt wonen van het betreffende zonnedak. Daarmee
leveren de inwoners een bijdrage aan de duurzaamheid van de Trynwâlden, én
krijgen ze er een mooi rendement voor terug. De medewerkers van
‘Installatiebedrijf Fa. D. de Vries & Zn’ uit Aldtsjerk hebben het systeem
geïnstalleerd. Het dak met 264 zonnepanelen levert nu lokale groene stroom voor
zo’n 25 huishoudens. Omdat de panelen niet op de grond maar op een bestaand
dak zijn geplaatst, wordt het landschap niet aangetast.
Op 28 september heeft wethouder Berber van Zandbergen in aanwezigheid van de
deelnemers in de financiering het dak officieel geopend.
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Op dit moment realiseert Trynergie op het
dak van ‘Installatiebedrijf Fa. D. de Vries &
Zn’ in Aldtsjerk het tweede SCE zonnedak.
Trynergie is daarnaast bezig met de
voorbereidingen voor het derde en vierde
zonnedak in de Trynwâlden en Hurdegaryp.
Op de foto v.l.n.r. wethouder Berber van
Zandbergen en voorzitter Tseard van der
Kooi
Terugblik bijeenkomst Samendewinterdoor, 19 november in Hurdegaryp.
De organisatie van www.samendewinterdoor.nu is vrij kort voor 19 november tot
stand gekomen. Naast het feit dat er veel initiatiefnemers en energiecoaches
aanwezig waren, hebben ook ca. 20 dorpsbewoners gehoor gegeven aan de oproep
in TWW. Bovendien heeft wethouder Berber van Zandbergen van de gemeente
Tytsjerksteradiel ons vereerd met een bezoekje! Dat werd zeer gewaardeerd! Het
was leuk bedacht om met alle deelnemende energiecoöperaties uit heel Nederland
in één teams-bijeenkomst te zitten en dit zichtbaar te maken. Er hadden zich
ongeveer 100 energiecoöperaties opgegeven. Uiteindelijk hebben er ca. 60 -70
deelgenomen aan de bijeenkomst. Maar het ging natuurlijk om het onderlinge
gesprek en het uitwisselen van tips en ervaringen.
Het tweede deel van de bijeenkomst kreeg een ongedwongen sfeer en er werden
ervaringen uitgewisseld en afspraken gemaakt met de energiecoaches.
Meer informatie over deze landelijke campagne en bespaartips zijn te vinden op:
www.samendewinterdoor.nu Tips tegen sluipverbruik én andere bespaartips van
Milieu Centraal www.milieucentraal.nl/bespaartips. Heeft u vragen of wilt u
geholpen worden met energiezaken door een van de energiecoaches, stuur dan een
email naar: energiekhurdegaryp@gmail.com.
Een zonnige groet, mede namens Trynergie:
Corien van der Linden, Arjan van den Hoogen 06-16106416
Robert Huurneman 06-18775515, Roelof Dijkstra 06-11341722

BILJARTCLUB HARDEGARIJP
Activiteit:
Biljartkampioenschap LIBRE Hurdegaryp
Datum/tijd: Do. 19 en do. 26 januari 2023, aanvang 19.00 uur.
Plaats:
It Maskelyn / Organisatie: Biljartclub Hardegarijp.
Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk zaterdag 14 januari bij wedstrijdleider Bert
Kamman, tel. 473350 (kammanalbert@hotmail.com) of bij Herman Jager, tel.
474786. De inleg voor dit toernooi is € 3,00.
Bestuur BCH
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KLEUTERS VAN DE WINDE
RESTAURANT VAN DER VALK

BEZOEKEN

In de weken van het thema “Restaurant” mochten we
beurtelings met drie kleutergroepen van basisschool ”de
Winde” op bezoek bij restaurant van der Valk in
Hurdegaryp. Wat een belevenis voor de kleuters van onze
school! We mochten aan een gedekte tafel zitten en ook echt
iets te drinken bestellen en we kregen een brownie. De kinderen vonden het
prachtig dat ze werden bediend door de ober of serveerster. Ook kregen we echte
koksmutsen op en mochten een kijkje nemen in de keuken. Wat groot! We
voelden de kou uit de koelcel en zagen dat de soep al aan de kook was. Wat een
ontdekking. We speelden het al in ons speelrestaurant op school, maar nu zagen
we het ook echt gebeuren. Dank aan het management en medewerkers van
restaurant van der Valk voor deze mogelijkheid.

DRIEBANDENTOERNOOI HURDEGARYP
Op 10 en 17 november organiseerde de B.C.H. het “open”
driebandentoernooi van Hurdegaryp, in de biljartzaal van It
Maskelyn. Achttien spelers hadden zich opgegeven, 11 leden van
de B.C.H. en 7 leden van de 60+, zij streden met elkaar om het
kampioenschap. De biljarters waren ingedeeld in 3 poules, de A-poule met 6
spelers, die tussen de 6 en 8 caramboles moesten maken in max. 20 beurten, de
B1-poule met 6 spelers, die in max. 20 beurten tussen de 4 en 6 caramboles
moesten maken en de B2-poule met 6 spelers, die in max. 20 beurten 4
caramboles moesten maken. Elke speler speelde 5 wedstrijden, welke in 2
avonden gespeeld werden. Winnaar in de A poule werd Auke Buma met 3
gewonnen wedstrijden. In de B1-poule was Bouke Beetstra de winnaar met 4
gewonnen wedstrijden en één gelijkspel en in de B2-poule heeft Herman Jager
gewonnen met 4 gewonnen wedstrijden.
De “halve finale” tussen Bouke en Herman werd in 27 beurten gewonnen door
Bouke en daarna de finale tussen Auke Buma en Bouke Beetstra, die overtuigend
gewonnen werd door Auke met een gemiddelde van 0,444 in 18 beurten. De
voorzitter reikte daarop de kampioensbeker uit aan Auke, en complimenteerde
hem met een prachtig gespeeld toernooi. De waardebonnen werden op de
volgende competitieavond uitgereikt aan Auke, Bouke en Herman. Na afloop naar
de bar, waar onze kampioen ons, ruim voor sluitingstijd, een drankje aanbood.
En een geslaagd driebandentoernooi zonder corona perikelen!
Bert Kamman.
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ONZE MINIBIEB
Als u kortgeleden in de Minibieb bent geweest, heeft u ongetwijfeld
gezien dat het er steeds gezelliger wordt en dat het aanbod prima is.
We vullen de kasten, ook het Ienieminiboekenkastje, maar juist dat
kastje is het snelst aan aanvulling toe. Heel fijn, dat het zo in trek is
natuurlijk, maar daarom toch een oproep aan u om kinderboeken te brengen, zodat
wij ze kunnen stempelen en in het kleinste kastje kunnen zetten.
En dan willen we nog een proefballonnetje voor u oplaten over het volgende:
Wij zouden naast de boekenkast een kastje met deurtjes willen plaatsen waarin we
een aantal artikelen zetten, b.v. non-food, conserven etc.
Wilt u eens met ons meedenken en uw mening daarover geven? Als de meningen
positief zijn, dan willen we proberen dit project het komende jaar te realiseren.
U kunt evt. contact opnemen met:
Jessy Stapenséa tel. 0612648312, e-mail t.d.stapensea@hetnet.nl
Nynke Hofstede tel. 0637452016, e-mail nynkehofstededejong@gmail.com

KAARTVERKOOP MRV TESSELSCHADE IS GESTART
Vanaf zaterdag 10 december kunnen er
kaarten besteld worden voor de voorstelling
“Knock out” van MRV Tesselschade.
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor deze
voorstelling in volle gang. Er wordt door de spelers o.l.v. regisseur Anny ter
Linden -Veenstra intensief gerepeteerd. Maar ook achter de schermen wordt er
door andere medewerkers hard gewerkt om in januari een prachtige voorstelling
voor het voetlicht te brengen. “Knock out “is een toneelstuk met veel humor en
vlijmscherpe dialogen: een voorstelling die u niet mag missen!
Data voorstellingen in It Maskelyn: Zaterdag 21 januari, 20.30u. Zondagmiddag
22 januari,15.00u. Zaterdag 28 januari, 20.30u. Zondagmiddag 29 januari,
15.00u.Vrijdag 3 februari, 20.30u. Zaterdag 4 februari, 20.30u.
Kaartverkoop: U kunt dagelijks kaarten reserveren (behalve zondag) via tel.nr.
06 334 886 98, van 17.00u.-20.00u.
Entree: € 16,50 p.p., t/m 16 jaar € 10,-p.p.
Voor meer informatie verwijzen we naar de website: www.mrvtesselschade.nl en
de social media kanalen.
Graag tot ziens bij één van onze voorstellingen !
Fierder winsket Tesselschade elkenien noflike feestdagen en in sûn 2023 ta!
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Activiteit: Kerstbomen Inzamelactie voor jeugd tot 13 jaar
Datum / tijd: zaterdag 7 januari 2022 vanaf 10.00 tot 14.00 uur
Plaats: parkeerterrein “It Maskelyn” .
De Vereniging voor Dorpsbelangen Hurdegaryp hecht waarde
aan een schoon dorp en daarom organiseert zij al vele jaren een
inzamelactie voor afgedankte kerstbomen. De afgelopen actie heeft een totaal van
250 kerstbomen opgeleverd. Ook deze keer wordt de actie, in samenwerking met
de gemeente, weer gehouden. Voor het slagen van deze actie hebben we vooral de
hulp van de kinderen uit het dorp nodig. Vandaar dat we kinderen tot 13 jaar in
ons dorp oproepen zoveel mogelijk van die, mogelijk loslopende bomen, te
verzamelen. En aan de ouders, buren, oma’s en opa’s om nu alvast afspraken te
maken met de jeugd voor het ophalen van uw boom.
Wat staat er tegenover: Voor elke ingeleverde boom krijg je € 0,50 (vijftig euro
cent) handje contantje. Maar let op deze vergoeding geldt voor maximaal 400
bomen. Natuurlijk mag iedereen afgedankte kerstbomen naar het parkeerterrein
bij It Maskelyn brengen maar de “de verdiensten” zijn voor de kinderen van de
basisschool tot 13 jaar!!
Een actie van Vereniging voor Dorpsbelangen Hurdegaryp onder het motto:
Houd je dorp schoon!

WINTER OP DE DORPSTUIN

Het 8e seizoen dat de dorpstuin actief bestaat is bijna afgelopen.
Na het initiatief van Anna Janse-Langendijk om een dorpstuin in
Hurdegaryp op te zetten, is er heel veel gedaan en uitgevoerd. Gerealiseerd door
een enthousiaste groep dorpstuin medewerkers. Allemaal op vrijwillige basis
hebben wij een prachtig, ecologisch en biodivers, voedselproject opgezet.
Daarnaast een tuin met vele gezichten. Van een bijen- / insectentuin, vlindertuin
tot een medicinale kruidentuin en voedselbos/boomgaard. Een eigen bron,
wateropvang en wadi’s om met zuiver water een grote diversiteit aan groenten,
fruit en natuurbeleving te creëren. Door de grote biodiversiteit op de tuin valt er
steeds meer te beleven en te ervaren.
Wij gaan met goede moed en veel vertrouwen het nieuwe jaar in.
Kom samen met ons in het nieuwe jaar, de dorpstuin naar een nog grotere
bekendheid, draagkracht en voedselbewustzijn brengen in Hurdegaryp.
De medewerkers van de dorpstuin wensen iedereen hele fijne feestdagen en een
gezond, biodivers en gelukkig 2023.
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OPA
Mededelingen van de Oud Papier Actiecommissie:
Ook in 2023 organiseert OPA weer 1 keer in de 4 weken het
ophalen van het oud papier in Hurdegaryp.
• De ophaaldata zijn:
14 januari, 11 februari, 11 maart, 8 april, 6 mei, 3 juni, 1 juli, 29 juli, 26 augustus,
23 september, 21 oktober, 18 november en 16 december. Deze data staan ook
vermeld op de milieukalender van 2023 van de gemeente en op de Omrin-app.
Er wordt opnieuw met 4 persauto’s gereden, de ophaalroutes blijven hetzelfde.
• Ook dit jaar wordt er uit de opbrengsten van het ophalen van het oud papier
weer een behoorlijk bedrag verdeeld onder diverse verenigingen, scholen,
instellingen enz. Wij willen iedereen bedanken die hier zijn of haar steentje aan
bijdraagt (lopers, de medewerkers en vrijwilligers van het Maskelyn en verder
natuurlijk iedereen die maandelijks mee helpt het papier te verzamelen).
• Wil je ook deel uitmaken van deze groep papierophalers (1 keer per jaar wordt
er een beroep op je gedaan) dan kun je je melden bij ondergetekende.
• Nog even de afspraken op een rijtje (er zijn toch nog steeds een flink aantal
dorpsgenoten waarvoor dit lastig blijkt te zijn):
*Het oud papier wordt pas op zaterdagochtend buiten gezet, dan wordt het
niet kletsnat, voor onze lopers wel zo plezierig.
*Het papier bij elkaar zetten op de containerplekken, ook dat maakt het
voor onze lopers wat gemakkelijker.
*Geen plastic, piepschuim etc. bij het oud papier.
Namens OPA,
Sape de Haan,
tel. 0511473984 / 0641573432
email: s.a.dehaan@chello.nl

IT BOULÂN IN ACTIE VOOR DOPPENACTIE
NOORD NEDERLAND!
Via Jacob Talma kregen wij de vraag of we ook iets
voelden voor het sparen van doppen voor Stichting
Vrienden Doppenactie Noord Nederland. Voor het opleiden van blinde
geleidehonden. Wat een mooi initiatief! Na de nodige e-mails en papierwerk is er
nu een container geleverd, die is schoongemaakt door kinderen van it Boulân.
Graag willen wij bij u deze actie onder de aandacht brengen! De container heeft
een plekje gekregen in de gang van it Boulân. Hier kan elke Hurdegaryper zijn
doppen inleveren Als de zak vol is dan wordt deze naar een verzamelpunt
gebracht.
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Waarom doppen sparen?
De gespaarde doppen worden gerecycled en van de opbrengst kunnen
geleidehonden de opleiding volgen die zij nodig hebben om dit dankbare en zware
werk te doen. En het verzamelen van de plastic doppen is ook nog eens heel goed
voor het milieu, ze worden gebruikt om er nieuwe producten van te maken
Welke doppen sparen?
Alle harde plastic doppen mogen ingezameld worden. Denk dan aan de doppen
van deze producten:
ꞏ Fruitsappakken
ꞏ Mineraal- of spuitwater
ꞏ Sportdrank (verwijder alstublieft het kleine doorzichtige plastic dopje)
ꞏ Wasmiddelen (zowel de dop van de flacon als de wasbolletjes)
ꞏ Zepen en shampooflessen
ꞏ Deo- en spuitbussen
ꞏ Slagroombussen
ꞏ Pindakaas- en chocoladepastapotten
ꞏ Frisdrank flessen- Spuitdoppen van sauzen
ꞏ Stiften
ꞏ Pennen
ꞏ Lipbalsem
ꞏ Tandpasta
ꞏ Schoonmaakmiddelen
ꞏ Insuline dopjes (graag zonder naalden ivm. onze veiligheid).
ꞏ Draaidopjes van lenzen
ꞏ Doppen van babyvoeding (nutrilon, hero, nutrasense etc.)
ꞏ Doppen van Noveenkaarsen
ꞏ Deksels van ijs en salade bakken
LET OP DE GOUDKLEURIGE DEKSELS VAN OPLOSKOFFIE MOGEN
NIET!
Hoeveel doppen zijn er nodig?
De basisopleiding van de honden kost 5.000 euro. Zo krijgt het hondje in zijn
eerste levensjaar een goede basis die onmisbaar is om
geleidehond te worden. Alle kosten zijn hierin inbegrepen, te
denken aan voer, medische onkosten en professionele begeleiding
van het pleeggezin en KNGF-instructeurs. Voor deze
basisopvoeding zijn met de nieuwe kiloprijs die we voor de
doppen krijgen ongeveer 11 miljoen doppen nodig!
DOET U MEE?
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HURDEGARYP KRIJGT GLASVEZELNETWERK
Goed nieuws. DELTA Netwerk gaat in Hurdegaryp, Tytsjerk
en Suwâld glasvezel aanleggen. Na het verstrijken van de
deadline van 30 november bleek dat er hier voldoende inwoners
zich hebben aangemeld voor glasvezel. Nu het zeker is dat er glasvezel komt,
krijgen diegenen die nog geen abonnement hebben afgesloten, de kans om zich tot
31 januari om zich alsnog aan te melden zonder dat er activatiekosten gerekend
worden.
Verlenging tot en met 31 januari voor overige dorpen in gemeente
Tytsjerksteradiel
Voor de overige kernen zijn er voor de deadline nog net niet voldoende
aanmeldingen binnengekomen om een glasvezelnetwerk aan te leggen. Met de
zekerheid dat er nu in drie dorpen daadwerkelijk glasvezel wordt aangelegd en
omdat veel dorpen dicht bij het minimale deelnamepercentage zitten, krijgen die
inwoners nog tot en met 31 januari 2023 om zich aan te melden via
deltanetwerk.nl. Wanneer er dan alsnog voldoende aanmeldingen zijn, komt er
ook daar glasvezel. Speciaal voor deze verlenging blijft het Glasvezel
Informatiepunt aan de Markt 71C in Burgum open om te helpen bij vragen en
inschrijvingen.
Sybryn Hettinga, projectmanager bij DELTA Netwerk, legt uit: “We zijn heel blij
dat het gelukt is in de deze drie dorpen. Uiteraard hopen we dat de overige
plaatsen hier ook nog voor gaan kiezen. Het blijft een unieke kans op een gratis
aangelegd glasvezelnetwerk. Het zou erg zonde zijn wanneer we het nu niet
redden, we zijn er zo dichtbij.”
Gratis glasvezel voor alle inwoners
Hettinga vervolgt: “Nu het zeker is dat er glasvezel komt, krijgen de inwoners van
Hurdegaryp, Tytsjerk en Suwâld een gratis glasvezelaansluiting aangeboden. Elke
straat krijgt zo een toekomstbestendig internet- en televisienetwerk.
Maar let op, een glasvezelaansluiting is nog geen werkende verbinding. Wanneer
mensen gebruik willen maken van de voordelen van glasvezel, dan kunnen zij een
glasvezelabonnement afsluiten. Doen zij dit voor 31 januari 2023, dan profiteren
zij van de welkomstaanbiedingen van de deelnemende telecomaanbieders én
hoeven er geen kosten betaald te worden om het netwerk later te activeren.”
Alsnog aanmelden
Mensen die meer willen weten over glasvezel of de aanleg ervan, kunnen terecht
bij het Glasvezel Informatiepunt aan de Markt 1C en Burgum. Aanmelden kan
verder via de website en de lokale wederverkopers die ook op deltanetwerk.nl te
vinden zijn. Ook heeft DELTA Netwerk samenwerkingen met meerdere lokale
verenigingen. Wanneer er via een deelnemende vereniging wordt ingeschreven,
krijgt deze een bijdragen vanuit de telecomaanbieders DELTA of Caiway.
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Over DELTA Netwerk
DELTA Netwerk legt door heel Nederland glasvezelnetwerken aan en is
onderdeel van DELTA Fiber, een van de snelst groeiende glasvezelbedrijven van
Nederland. Het netwerk van DELTA Fiber is in alle provincies aanwezig en
inmiddels hebben al meer dan 1 miljoen huishoudens en bedrijven toegang tot de
nieuwste generatie glasvezel. Het komende jaar bereikt het netwerk zo’n anderhalf
miljoen adressen. DELTA Fiber is eigendom van de investeringsmaatschappijen
EQT en Stonepeak en er werken ruim 1.200 medewerkers. Onder de merken
DELTA en Caiway levert het bedrijf internet met gigabitsnelheden, interactieve tv
en vaste en mobiele telefonie.

OPEN TUIN IN ‘IT HOFKE’
Om iedereen die de vorige opentuin gemist heeft nog een kans te
geven is de tuin het eerste weekend van januari 2023 nog een keer
open. In ‘It Hofke’ kun je ontdekken dat ook een relatief kleine
tuin in herfst en winter wat te bieden heeft. Daarnaast toont ‘It
Hofke’ vele kersthoekjes en natuurlijk ontbreken de lichtjes niet. Nieuwsgierig
geworden? Kom dan een kijkje nemen.
Waar: Reitsma weg 18 Hurdegaryp tel: 0644650203.
Wanneer: vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 januari 2023.
Open: van 15.00 tot 19.00 uur. De toegang is gratis.
Voor de liefhebbers is er koffie of thee met……………voor € 1,00. Ik wens je
een prettige wandeling. Helaas, door de smalle paadjes en op/af stapjes is ‘It
Hofke’ minder geschikt voor rollators en rolstoelen. Ook voor kleine kinderen is
‘It Hofke’ minder geschikt in verband met de aanwezige vijvers. Kinderen
beneden 10 jaar alleen onder begeleiding. Betreden op eigen risico.
Sonja

STEUNFONDS ACTIVITEITEN HURDEGARYP
Maandelijks wordt het oud papier door OPA (Oud Papier
Actie) in geheel Hurdegaryp opgehaald. Van de opbrengsten
kan voor activiteiten, bestemd voor Hurdegaryp, een bijdrage
gevraagd worden via Steunfonds Activiteiten Hurdegaryp.
Wilt u voor een bijdrage in aanmerking komen? Dat kan door
het hiervoor benodigde formulier aan te vragen via (bij voorkeur)
steunfondshurdegaryp@gmail.com of deze af te halen op de De Ljurk 16. De
aanvraag moet uiterlijk 31 januari 2023 ontvangen zijn op één van deze twee
adressen. Nota’s voor de toezeggingen van dit jaar dienen uiterlijk 31 december
2022 ingeleverd te zijn. Ook dat kan via één van de genoemde adressen.
Met vriendelijke groet, Berend Wijmenga, Jan Dijk en Esther de Vries
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BEWEEG-JE-FIT
* We gaan op 13 januari weer beginnen aan een nieuw seizoen van Beweeg-je fit.
* Onder leiding van een gediplomeerd sportinstructrice wordt deelgenomen aan
conditietraining en verschillende vormen van sport en spel.
* Ben je goed ter been, en in de leeftijdsgroep van 50+, meld je dan aan.
* Plezier staat voorop, fit worden zonder competitie.
* Het gaat vooral om het ervaren van en kennismaken met verschillende sporten
en spelen.
* Na een warming up, gevolgd door conditietraining, wordt elke week een andere
sportvorm aangeboden zoals b.v. volleybal, hockey, badminton, basketbal en
bewegen op muziek.
* Aansluitend is er voor de liefhebbers een 3e helft met koffie / thee.
* Kortom een training die geschikt is voor iedereen in deze leeftijdscategorie
*Voor meer informatie zie: www.drempelloos-sporten.nl
*Waar: Sportzaal Tytsjerk, elke vrijdagavond van 19.00 t/m 20.15 u
* Gratis eerste proefles. Info tel 0511476787

SHANTYKOOR KLAAR VOOR 2023
Het Shantykoor Aan Lager Wal heeft zin in het nieuwe jaar 2023.
Het is het jaar waarin eindelijk het uitgestelde 20-jarig jubileum
gevierd kan worden. Op 25 maart van het nieuwe jaar gaat het gebeuren. Dan
voert het Shantykoor met alle leden en de gastspelers Rita Looij en Anita Braam
een echte Shantyrette op. Wat is een shantyrette? Dat weet eigenlijk niemand,
maar naar verluidt is het een combinatie van een musical, een operette en een
shantycruise. Dat past mooi bij het in werkelijkheid 23-jarig bestaan van Aan
Lager Wal. Een van de enthousiaste leden opperde zelfs om als voorbereiding met
z’n allen met de jaarwisseling een ‘Nieuwjaarsduik’ te gaan nemen. We hebben
hem even apart genomen en hem duidelijk gemaakt dat hij onmiddellijk moet
stoppen met dergelijke rare fratsen. Wel is het koor nu al aan het oefenen en dat
zal de komende weken alleen maar in hevigheid toenemen. Eerst houden we een
paar weken vrij, want op woensdagavond 14 december is de laatste repetitieavond in 2022 gepland en daarna beginnen we weer op woensdag 11 januari 2023.
Dan staat er al snel weer een optreden op het programma. Het jaarlijkse
winterfestival van Lokaal Vocaal in Leeuwarden is dit jaar wat anders van opzet.
Het is deze keer niet in het Natuurmuseum maar in de Kurioskerk in Leeuwarden
en wel op zaterdag 10 en zondag 11 februari. Intussen blijft het vooral een
gezellig samenkomen op de vaste woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in It
Maskelyn. Maar met een serieuze ondertoon en het streven om zo mooi mogelijk
te zingen.

22
Dat hoeft niemand er van te weerhouden om eens een repetitie te bezoeken en de
uitdaging aan te gaan. Er is altijd plaats voor fleurige mannen die nog verborgen
talenten willen aanboren in een prachtig koor. Wie even een voorproefje wil kan
op de website www.aanlagerwal.nl meer informatie vinden en opnames van
optredens. Ook op Youtube staan tal van filmpjes van optredens in de afgelopen
jaren. Het Shantykoor Aan Lager Wal wenst u allen mooie feestdagen en een
gelukkig 2023 met ieder die u lief is. Tot horens, Teake Zijlstra

BEDANKT!
Fam. Schreiber stopt met bezorgen, wij danken hen voor hun jarenlange inzet.

BEZORGER GEZOCHT!
Ivm bovenstaand bericht zoeken wij een enthousiaste bezorger die 9 keer per jaar
de TWW langs wil brengen. Het is een halfuurtje werk per keer en de boekjes
worden bij u thuis geleverd. Reactie graag naar René Nouta (06-33790433).

SNEUPERKES

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

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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HIMD FAN ’T LIIF
In hoeveel huizen met
interessante bewoners zijn we
inmiddels geweest? Steeds
weer een nieuwe uitdaging
vinden we het en we genieten
er ook nog reuze van. Het lijkt
bijna
een
mooie
kerstboodschap net als de
tegeltjeswijsheid die we vanavond meekregen:
“Een groot mens is hij, die z’n kinderhart nimmer verliest”.
Wel, we treffen vanavond een grote, brede man, die zijn kinderhart zeker niet is
verloren. We zijn op bezoek bij Marten Bruinsma en genieten eerst van dit
schitterende smaakvolle huis op de hoek van de Rijksstraatweg en de
Westeromwei. Beiden kenden we het huis van eerdere bewoners, maar wat we nu
zien is werkelijk prachtig. Als je vanuit Leeuwarden ons dorp binnen rijdt weet je
aan de rode cijfers op de muur rechts van het huis op de hoek altijd meteen hoe
laat het is. Een schattig hondje en twee lieve katten komen nieuwsgierig kijken
wat we komen doen en ook de twee dochters, Kim en Evi begroeten ons
allerhartelijkst. Daniëlla, mevrouw Bruinsma, zeg maar, heeft een
teambuildingfeestje en komt later op de avond thuis. Marten zit tegenover ons met
naast zich de dochters, die ons voorzien van koffie en ze vinden het leuk om erbij
te blijven en wij vinden dat ook.
Marten vertelt dat hij een echte Liwwadder is, dat vader aanvankelijk boer was in
Appelscha, maar later bij de Spoorwegen ging werken en op industrieterrein de
Schenkenschans woonde in een huis van de Spoorwegen. Een prachtomgeving
voor een kind op die leeftijd, (er waren drie oudere zussen boven hem, dus hij
heeft veel moeders gehad). Marten is van 7 april 1969.
Een fijne jeugd had hij, ging naar de Coornhertschool in het westen van
Leeuwarden en later naar de MAVO in Nylân, waarna de MDS volgde die totaal
niet bij hem paste. Na een schooljaar ging hij bij Jurjen de Vries werken, die in
relatiegeschenken deed. Toen kwam de militaire dienst en met veel plezier zat hij
bij de Marechaussee, waar hij een toptijd beleefde. Uniformen trokken hem
kennelijk wel want hij wilde ook graag bij de politie, maar dat werd hem helaas
niet gegund. Na de diensttijd is Marten op Vlieland beland waar hij voor een
Duits bedrijf bodemonderzoek deed naar olie en gas. Later kwam hij via
Hoogeveen naar Den Helder en op aanraden van het bedrijf is hij naar de MTS
gegaan en in die tijd ontmoette hij Daniëlla. Samen hebben ze op de Nieuwestad
gewoond en in die tijd werkte hij veel voor de Friesland Hal bij Hayo Schotsman
met een stel vrienden.
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Marten zat in die tijd ook bij de Nationale Reserve, eerder de BB, Bescherming
Burgerbevolking. Vanuit de Nieuwestad zijn Daniëlla en hij verhuisd naar de
Cronjéstraat, een heerlijke plek en fijne buurt. Een dorpse sfeer in de straat,
allemaal met elkaar. Iedereen liep bij elkaar binnen. Daar houdt Marten ook van.
Kim is hier in 1999 geboren. Ze hadden plannen om te gaan trouwen, maar
bedachten zich en ze vonden een mooie reis naar Indonesië een nog veel beter
idee! Dat trouwen hebben ze later in juni 2004 alsnog gedaan!
Inmiddels werkte Marten bij Atoglas, zijn fijnste werkgever die hij heeft gehad.
Nu is dat TotalEnergies geworden, een Frans bedrijf.
Het huis werd te klein en omdat Daniëlla uit Hurdegaryp kwam en Martens vriend
Gosse Visser er met zijn vrouw Regina van Buiten er ook gingen wonen, zochten
ze en vonden een vrijstaand huis aan het Swellenęst, waar ze met veel plezier
hebben gewoond. Ze hebben het hele huis gestript en er hun eigen stek van
gemaakt. Op 5 juli 2003, toen Kim bijna 4 jaar was, is Nick geboren, een prachtig
kereltje, maar heel verdrietig is het ongelooflijke gebeurd, Nick is op 28
november van datzelfde jaar overleden. Een donkere periode voor Marten en
Daniëlla en ook Kim, die zich nog heel veel herinnert van en over Nick.
In die periode hebben ze veel medeleven gehad vanuit het dorp, maar Marianne
Diephuis, de huisarts verdient wel een dikke pluim voor haar aandacht en hulp in
deze tijd. Ze kwam elke week een keer eten bij het gezin. Evi, die daarna is
geboren, weet dit alleen uit verhalen, maar in het hele gezin neemt Nick nog
steeds een belangrijke plaats in. Hij hoort erbij. Evi, de derde in het gezin, zit
momenteel op het Tjalling Koopmans lyceum, hier aan de overkant. Ze doet dit
jaar eindexamen en wil graag logopedie gaan studeren. Kim heeft een nagelstudio
in het pand naast het huis en die loopt als een tierelier. Beide ladies zijn nog niet
van plan uit huis te gaan, het bevalt hen uitstekend thuis. Ze wonen boven en
hebben elk hun eigen vertrekken en in het weekend hebben ze een hangplek in het
bijgebouw om er met vrienden te chillen.
We gaan nog even terug naar het “lij/eidend onderwerp”: Marten. Marten is bij
Atoglas begonnen als onderhoudsmonteur, maar al snel groeide hij binnen het
bedrijf en toen het bedrijf overging naar het Franse Total ging Marten mee.
Hij heeft bij Electrabel in Noordburgum gewerkt als teamleider Mechanisch en 10
jaar in de offshore als operator. Over deze offshore kunnen we nog een TWW
vullen, Marten raakt niet uitgepraat. Zeer interessant werk waar we weinig van
weten. Een leven apart zou je kunnen zeggen. Marten leefde daar met een
‘familie’, allemaal mannen, een paar weken op, en een paar weken af.
Nu werkt Marten maandag en dinsdag in Den Haag, op het hoofdkantoor. Hij is
daar kortgezegd de link tussen leverancier en TotalEnergies. De rest van de week
is vanuit huis werkzaam. Tevens is hij mechanical engineer en vliegende keep
letterlijk en figuurlijk. Geen dag hetzelfde. Het past bij hem.
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Zo komt hij nog wel eens (per helikopter) op één van de zestien platforms die ver
van de kust liggen, maar het merendeel werkt hij vanuit huis. TotalEnergies is een
fijne werkgever voor hem. In de Coronatijd maakte hij wel vlogs om z’n vrienden
over het offshore leven te vertellen.
Inmiddels is ook Daniëlla thuis gekomen, die als
kraamverzorgende voor een organisatie werkt en
waartoe ze zich heeft laten omscholen. We hebben het
nog over het wonen in Hurdegaryp en u raadt het al: dat
is met veel plezier, ze hebben veel vrienden in het dorp.
Marten staat als vrijwilliger achter de bar bij de
voetbalvereniging, zit in het bestuur van de
IJsvereniging, haalt oud papier op voor de stichting
OPA. Hij houdt van gezelligheid en van klaar staan
voor elkaar! Deze week hadden ze nog een avondje
voor alle vrijwilligers van het Dorpsfeest. Heel gezellig
allemaal. We doen ook van alles met ons vieren. We vormen een team. Over 10
jaar en meer woont Marten nog steeds in dit fijne dorp en in dit heerlijke huis,
zegt hij. Op het dak liggen zo’n 36 zonnepanelen. Hij is druk bezig met van alles
en toch ook zo relaxed. Er zit een levensgenieter in denken wij. Met een smile.
Kortom, we vertrekken laat bij dit fijne gezin en we danken hen allemaal voor hun
openheid en bereidheid dit met het dorp te delen.
Wij wensen u fijne feestdagen en we spreken elkaar weer in het nieuwe jaar!
Jessy Stapenséa en Nynke Hofstede
Naast alle goede wensen voor het komende jaar melden we dat we in de maand
januari er even tussenuit gaan, dus zowel in de zomerperiode en vanaf nu ook in
de winterperiode zult u geen bijdrage van ons kunnen vinden. De rest van het jaar
kunt u weer op ons rekenen.
Een welgemeende hartelijke kerstgroet van Jessy Stapenséa en Nynke Hofstede.
Advent en Kerst
Wanneer u deze aflevering van Kerken in de Kijker leest, is er
nog één zondag te gaan in de Adventstijd. Daarna vieren we de
geboorte van het Kind Jezus in de kerstnachtdienst en op
kerstmorgen, de overgang van 2022 naar 2023 vieren we op
oudejaarsavond. Op nieuwjaarsmorgen wensen we elkaar ‘veel
Heil en Zegen in het nieuwe jaar’. Een jaar dat zich – ondanks de tekenen van
Hoop, Zorg, Vreugde en Verdriet – laat kenmerken en leiden door ‘mensen van
goede wille’.
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Stiltemomenten in Nieuw Perspectief
Iedere donderdagmiddag van 16.00 uur tot 17.30 uur. U bent dan van harte
welkom om een kaarsje te branden, een klein moment de stilte op te zoeken, of
een gesprekje te voeren met een van de aanwezigen. Zie elders in dit nummer een
bericht van de werkgroep.
Koffiedrinken in Nieuw Perspectief
Elke dinsdagmorgen staat om 10.00 uur de koffie klaar in de huiskamer van
Nieuw Perspectief. U bent dan allemaal van harte welkom. Het is een gezellig
moment midden in de week.
Goedgesprekmorgen op 1 februari
Bijzondere ontmoetingen op de woensdagmorgen o.l.v. ds. D. Posthuma. Voor
iedereen – 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 Nieuw Perspectief. De bijeenkomst geopend met een kort mediatief
moment in het stiltecentrum en daarna drinken we koffie en gaan met elkaar in
gesprek over een bepaald onderwerp. U hoeft zich hiervoor niet op te geven, we
zien wel wie er komt en een ieder is van harte welkom! Contactpersonen: Tine en
Rennie
Actuele informatie
Actuele informatie over de activiteiten van de Protestantse Gemeente Hurdegaryp
vindt u op onze website: www.pghurdegaryp.nl en op Facebook PG
HURDEGARYP.
Taakgroep Liturgie
Kerkdiensten
18 dec.
Nieuw Perspectief 9.30 uur Ds. B. Haanstra
18 dec.
Nieuw Perspectief 19.00 uur Zangavond met Burgumer Mannenkoor
24 dec.
Nieuw Perspectief 17.00 uur kinderkerstfeest
24 dec.
Nieuw Perspectief 21.30 uur Kerstnacht
25 dec.
Nieuw Perspectief 9.30 uur Ds. W. Veltman
31 dec.
De Hofkerk 19.30 uur Ds. T.G. van der Linden
1 jan.
Nieuw Perspectief 10.00 uur Jetty Nouta
8 jan.
Nieuw Perspectief 9.30 uur Ds. M. Hulzebos
15 jan.
Nieuw Perspectief 9.30 uur Ds. J. Dijkstra
22 jan.
Nieuw Perspectief 9.30 uur Ds. J.P. Oosterhoff
De kerkdiensten zijn ook te volgen op: kerkdienstgemist.nl Hurdegaryp
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JUBILEUM MENSE
PERSPECTIEF
1997 - 2022

RUITER

ORGEL

NIEUW

Dit jaar is het 25 jaar geleden dat we het Mense Ruiter orgel in
Nieuw Perspectief in gebruik hebben genomen. Aan dit jubileum
werd er op zaterdag 26 november jl. aandacht geschonken met een open
orgelmiddag. Dankzij een artikel en foto (met gesproken tekst en orgelmuziek via
een Qr-code) in weekblad Actief stond dit evenement heel goed op de kaart en
was er een grote belangstelling en niet alleen uit Hurdegaryp!
De bezoekers werden onthaald in de hal met koffie en een heerlijke traktatie.
Daarna kon men in de kerkzaal zien hoe een Regaalorgel van orgelbouwer Wim
Dijkstra werd voorzien van wind en daarna werd bespeeld. Ook het Mense Ruiter
orgel werd bespeeld door bezoekers.
Aan het eind van de middag gaven Joop de Jong en Marieke van der Meer elk als
afsluiting van het jubileum een kort orgelconcert voor ongeveer 35 toehoorders.
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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 08.0017.30 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden, tel. 058-2861313
Dierenartsen
Dierenartsen Praktijk
Wester Omwei 71, tel. 472064. Bezoek alleen op afspraak.
Giekerk-Hardegarijp-Veenwouden 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
Telefonisch contact opnemen voor een consult tijdens de weekenden.|
17/12 en 18/12
Tandartspraktijk Burgum Kwekersstrjitte 2a, Burgum
0511-464308
23/12 vanaf 12.00 tot 25/12 tot 08.00 Tandartspraktijk Boersma, Voorstraat 27, De Westereen
0511-441393
25/12 vanaf 08.00
Dental Clinics Hurdegaryp, Vossenburcht 1, Hurdegaryp
0511-475487
26/12 vanaf 08.00
Tandartspraktijk Holwerd, B. Beyertstraat 101, Holwerd
0519-562300
30/12 vanaf 12.00 tot 01/01 08.00
Tandartspraktijk Tjin a Koeng, Koarteloane 47, K.zwaag
0511-444447
01/01 vanaf 08.00
Dentalzorg Woudhorne, De Woudhorne 43a, Dokkum
0519-295480
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
Andere zorgorganisaties
Anita Vorenkamp
Praktijk Enig Inzicht
Acupunctuur praktijk
Isis kraamzorg
Zorggarant
Dorpenteam
KEaRN welzijn
Jeugdteam
Coaching en (acute) stress
GGD Fryslân
Sandra Terpstra

Reidroas 4, tel. 401119, www.verloskundigenliefleven.nl
Dienstdoende verloskundige: tel. 06-23227987
Reidroas 4, tel. 471358 / 06-15236239, www.voedingsadviesbureau.info
Holistische Leefstijl Coaching en Massagetherapie, tel.: 06-41219741
Easter Omwei 1, tel.: 06-21587664, www.biancavanderpol.nl
Dag en nacht bereikbaar via 088-5122555
Dag en nacht bereikbaar en inzetbaar via 058-2563399
Bereikbaar tussen 09.00 uur en 17.00 uur via 0511-460767
Bereikbaar via 0511-465200
Bereikbaar via 088-5335333
Bereikbaar via tel. 06-12648312 of via www.jessenzcoaching.nl
Bereikbaar op werkdagen van 9.00-17.00 uur via 088-2299333
Praktijk Hardegarijp Spirituele Healing Coaching, 06-20812672

