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Nieuws van Pleatslik Belang 
 

Kinderopvang 
Vanaf 1 juli verzorgt Stichting Kinderopvang Friesland 
de kinderopvang in Wergea. Binnenkort zullen alle 
betrokkenen door de SKF worden geinformeerd over 
de gang van zaken. In ieder geval zal de opvang van 
0-4 jaar in de pastorie plaatsvinden en zoekt de SKF 
naar mogelijkheden om vanaf 2014 de VSO/TSO/BSO 
in school te organiseren. 
 
Bruggen 
De projectgroep bruggen is bezig met een 
inventarisatie van alle afspraken en toezeggingen die 
in het verleden zijn gemaakt met betrekking tot de 
bruggen in Wergea. Daarna volgt een doorrekening 
van alle personeels-, beheers- en onderhoudskosten. 
Besluitvorming omtrent onderhoud van de bruggen en 
en het al dan niet beweegbaar houden van de 
Bidlerbrege wordt verwacht in september. In het hele 
besluitvormingstraject worden de Kooistrabrege en de 
voorgenomen Stringbrege nadrukkelijk meegenomen. 
 
Fricomonument 
Het Fricomonument nadert voltooiing. Aan de stenen 
die inmiddels zijn aangebracht, zullen nog twee 
zijpanelen worden toegevoegd: een paneel gewijd aan 
de zuivelbond en een paneel die een situatieschets 
van de Frico weergeeft. De officiele onthulling van de 
stenen wordt nader bepaald. 
 
Bôledei 
De bôledei op 25 augustus, waarvan wij melding 
maakten op de voorjaarsvergadering, kan helaas geen 
doorgang vinden. De organisatie ervan bleek op te 
grote bezwaren te stuiten. 
 
Verlichting 
PBW heeft het ontbreken van straatverlichting bij 
binnenkomst van het dorp aan de kant van Grut 
Palma opnieuw onder de aandacht van de gemeente 
gebracht.  
 
Baggerwerkzaamheden 
Binnenkort zal Rijkswaterstaat een informatieavond 
beleggen om bewoners te informeren over de 
voorgenomen baggerwerkzaamheden in en rondom 
het dorp. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fan ’e  redaksje….. 
 
Zoals eerder vermeld verschijnt de Havensbank in de 
maanden juni, juli en augustus maar 2 keer. 
De eerstvolgende Havensbank verschijnt op 19 juli 
2013. De kopij hiervoor dient uiterlijk 8 juli 2013 te 
worden ingeleverd.    
 
Acceptgirokaarten actie 
Als de afspraken en het logistieke verhaal erachter 
gestand worden gedaan, treft u in deze Havensbank 
weer een acceptgiro aan. Het is bijna 3 jaar geleden 
dat we een dergelijke actie binnen de drie dorpen 
hebben gehouden en de huidige financiële situatie is 
zodanig dat nu de tijd er weer rijp voor is.   
Zoals vanouds rekenen wij weer op uw vrijwillige 
bijdrage. 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

Snypsnaar 
 
Op de buorkerij fan maatskip W. en H. 
Schuurmans te Warstiens wie it freed 17 maaie 
grut feest. 
 
Tjitske 625 hie wol in hiele besûndere 
prestaasje del setten op har 16e libbensjier. 
10.000 kg eiwit en fet hat se produceerd en dat 
is ek te tankjen oan de goeie soarch dy Tjitske 
625 krijt fan ut dizze maatskip. 
 
Lokwinske mei dizze unike prestaasje!! 
 

Opheffingsuitverkoop!! 
 

Bloembinderij Wobbes 
 

Korting 50, 60, 70% 
 

VRIJDAG 28 JUNI 2013 LAATSTE DAG 
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Bidlerpraat 
 
11 mei was er weer de jaarlijkse rommelmarkt, in en rond de Bidler. 
De opbrengst dit jaar viel wat lager uit dan doorgaans, echter nog 
zeer de moeite waard. De opbrengst bedroeg dit jaar: €3858,78. 
Helaas waren er niet genoeg items die in aanmerking kwamen voor 
verkoop per opbod uit de wagen. Spijtig, maar in deze financiële neerslachtige tijden is men natuurlijk eerder 
geneigd om goederen met waarde aan te bieden op Marktplaats, Speurders en / of E-bay. Maar gelukkig zijn 
er nog genoeg spullen voor een mooi prijsje bij een “nieuwe” eigenaar beland en we zijn erg content met de 
opbrengst, die gezien ook het weerbeeld toch niet slecht is.  
 
Voordeel van het slechtere weer, was, dat het in de Bidler, bij de boek- en CD verkoop gezellig druk was. 
Hierdoor werd het ook gezellig druk aan de bar, waar men kon genieten van een bijna weldadig bakje koffie, 
thee of een andere consumptie.  
Daarna natuurlijk de in Wergea niet te onderschatten nazit. Tijdens deze nazit worden de pecunia geteld en al 
de medewerkers voor hun geleverde inspanningen bedankt én voorzien van een “natje en droogje”. Ondanks 
dat men door het weer al nat geworden was, werden de “natjes” toch nog zeer gewaardeerd. Maar nogmaals: 
medewerkers/sters zeer bedankt. We zijn blij dat we iedere rommelmarkt weer kunnen rekenen op de hulp 
van u allen!!  
 
Zoals u zo ‘n 2 maanden geleden hebt kunnen lezen is er veel gedaan aan de theatervoorzieningen, zoals het 
bewegend “plafond”, door theatertechnici ook wel het Grit genoemd. Wat toen nog niet genoemd was, dat er 
ook nieuwe podiumdelen zijn, waarmee we het podium kunnen vergroten, daar waar nodig. De oplettende 
bezoeker van de rommelmarkt heeft ze kunnen ontwaren onder de vele boeken. Ze zijn dus ook handig te 
gebruiken als grote tafels voor o.a verkoop en tentoonstellingsdoeleinden. Dat ze in 2 verschillende hoogtes 
kunnen is daarbij ook een groot voordeel en door een ingenieuze constructie kunnen ze worden opgeborgen 
onder het podium. 
Het is niet de bedoeling dat we de podiumdelen gaan uitlenen cq verhuren en ze zullen dus alleen in de Bidler 
gebruikt gaan worden. 
 
Zoals u al hebt kunnen vernemen in deze Havensbankeditie, was dat het feest voor 25 jaar KKW een zeer 
verassende wending kreeg. Nou ja verrassend, voor velen niet meer, maar voor 1 iemand wel! Dus wilde ik 
namens het gehele Bidlerbestuur “Ús Jitze” 
nog van harte feliciteren met zijn 
Koninklijke onderscheiding die hij verdiende  
door zijn tomeloze inzet op velerlei gebieden 
in het gehele dorp. (Zie het hoofdartikel.) 
 
Dat hij door deze uiting van waardering niet 
naast zijn geitenwollen sokken ging lopen, 
werd ik gewaar tijdens het opruimen van de 
Bidler na het feest van zijn onderscheiding.  
Toen ik zo rond de klok van 2.15 in de nacht 
afdaalde naar het herentoilet trof ik daar 
de heer Tadema aan, druk de wc’s boenend 
en schrobbend met de versierselen van 
Hare Majesteit op de borst! 
 
Mathijs Mud 

 

Popkoor Wergea zingt op Zomerkorenfestival in Leeuwarden 
 
Lokaal Vocaal is een jaarlijks terugkerend festival in Leeuwarden met een stadspark (de 
Prinsentuin) vol koormuziek: van close-harmony tot shanty, van klassiek tot pop. Ook Popkoor 
Wergea geeft akte de présence en heeft zijn repertoire dermate uitgebreid, waardoor het deze 
middag twee keer zal optreden. Het Zomerkorenfestival 2013 zal worden gehouden op 9 juni 
a.s.,  in de Prinsentuin in Leeuwarden van 13:00 tot 17:30 uur. Een prachtige gelegenheid 
om, of met de boot, of op de fiets, of zelfs wandelend dit optreden bij te wonen. 
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“De laatste eer” verzorgt voor leden de uitvaart zoals ze dat zelf wensen. 
 

Dit zonder winstoogmerk. 
 

Daarvoor heeft de vereniging een aantal vertrouwde personen in dienst 
 

die onze leden kunnen bijstaan om een persoonlijke uitvaart te regelen. 
 

Als lid kunt u tegen een vrij lage contributie een beroep doen op: 
 

De bode van onze vereniging en 
 

aflegsters en dragers uit eigen dorp. 
 

Vanaf 18 jaar dient men zelfstandig lid te zijn. 
 

Een lidmaatschap bij de vereniging is geen uitvaartverzekering. 
 

Voor inlichtingen betreffende deze aangelegenheden kunt 
 

u vrijblijvend contact opnemen met: 
 

De secretaresse van de vereniging 
 

Mevr. I. Hoogwater, De Skuorre 11, 9005RR Wergea, tel: 058–2552437 
 

De bode van onze vereniging is 
 

Dhr. T. Bijlsma, Easterein 3, 9263 PA Garyp, tel: 0511-521336 
 



 

Sportcolumn 
 
Petear yn ‘e klaeikeamer 
 
Kiper:   
 Sa wer efkes in wedstriid fuotbalje. Ik hie 
 leaver op it strân lein.  
 Ik moat der noch al hurd foar wurkje foar dy 
 pear sinten, jimme barre folle mear. 
 
Spits: 

Dat komt om`t er net folle ferskil is tusken op 
it strân lizzen en yn dy goal fan dy omhingje. 
Dy tsien tûzend yn de wike is hiel wat foar dy 
pear baltsjes dy`st tsjinhâlde moast. In spits 
fertsjinnet mear, dy is wichtiger foar it team 
hat it ek slim te ferdoarjen bytiden. 
 

Middenfjilder yn in rút mei de punt nei foaren: 
Wat fertsjinnest do dan? 
 

Spits:  
In ton yn ‘e moanne. Smoarch fansels. Wat 
hast do trouwens in reade harsens 
middenfjilder, hast wer oan `e troep sitten 
fansels, it is mar goed dat se yn Spanje dyn 
bloedsel fernietige ha want do wiest fansels ek 
klant fan dy doping dokter. Operation Puerto 
is mislearre om`t de rjochter beslist hat dat 
alle sekken mei ferrikt bloedsel - in protte 
hemoglobine -  troch it goatsgat spielt wurde 
moast. Sjoch do makkest fan ús allegearre de 
measte kilometers en dan hast wat ekstra 
reade ‘bloedlichaampjes’ nedich. 
 

Middenfjilder mei de punt nei efteren: 
Ik ha in pear wiken lyn op it feest fan 
Cambuur west. Skitterjend dat dy ploech 
kampioen wurden is. In prestaasje fan Henk 
de Jong, dy is syn heit Pierke út de mûle 
weirûn. Hy hie teminste in plan B. It is takom 
jier wat in fiere reis nei Ljouwert mar ik ha der 
sinne oan, ha der noch in skarreltsje sitten. 
 

Lêste man: 
Ha, ha Patricia Paay tink, of Heleen fan Royen. 
Fansels, we ha wol kâns bij sokke froulju want 
fuotballers mei harren poen binne hot. Sokke 
betoefte froulju sille wol frjemde meneuvels 
by it frijen ha tinke jimme ek net? Hawar links 
back, wat hast do in pleisters op ‘e kop. 
 

Links back: 
Ik bin fannacht mei de auto oer de harsens 
flein. Ik hie in bacootje te folle op en doe 
miste ik in bocht. Net fjirder fertelle hear, oars 
is it moandei by Johan Derksen op tafel. Ik sis 
dat ik út bêd wei fallen bin om`t ik sa 
dreamde oer de wedstriid fan straks. 
 

Rjochter spits: 
Stil bliksem, dêr komt de trainer. 
 

Trainer: 
Hearen goeie middei. Ha jimme der wat sinne 
oan, bin jim der klear foar? 
 

Allegearre: 
Ja trainer. 
 

Trainer: 
 Moai sa. Lit ús noch in pear ôfspraken by lâns 
gean . Kompakt spylje mei in protte ynset. 
Jimme witte ik sprek leaver net fan ynset mar 
fan mindset. Stiet jimme mind der ipen foar 
in topper te spyljen, in topwedstriid  weryn wij 
rjocht dogge oan ús identiteit fan in ploech 
dy`t fjochtet oant se der by del falle, konform 
ús statement: bloed yn `e sokken, bloed 
yn ‘e eagen. 

  
 Noch efkes oer it nije seizoen. Jimme krije in 

nije trainer, ik kin mear jild yn it bûtenlân 
fertsjinje. Ik ha wol begrepen dat de measten 
fan jimme ek efter de oaljedollars oan fleane.  

            Spilers, ha jimme de wedstriid al 
emaginaire, ik bedoel ik ha jim as húswurk 
opjûn om de wedstriid alhiel yn`t foar yn 
jimme tinzen te spyljen: hoe fuotballet myn 
tsjinstander, hoe moat ik der op antisipearre, 
hoe is syn taktyk en technyk, komt er 
meastentiids nei binnen as nei bûten, hoe 
rinne syn en myn maten,“looplijnen en 
ballijnen”, wa wol de bal yn ‘e fuotten ha en 
wa yn `e djipte, ensafuorthinne. 
 

Allegearre: 
Ja trainer. 
 

Trainer: 
Moai sa dan gean ik no nei it fjild.  Set `m op 
mannen. Toi, toi, toi! 
 

Linker spits: 
Tsjin hokker ploech moatte wij eins? 
 

Rjochter spits: 
Dêr fregest sawat. Giest do trouwens nei 
Chelsea takom jier? 

 Ik bin yn petear mei in Spaanske ploech, mar 
mei fan myn saakwaarnimmer noch neat 
sizze. Wat bist do stil rjochts back. 
 

Rjochts back: 
Myn wiif hie justerjûn in min sin sei gjin bekfol 
en gong betiid  op bêd. Doe ha ik dat boek 
lêzen fan Andy fan der Meyden. Tsjonge wat 
hat dy keardel in froulju hân. 
 

Allegearre: 
Bliksem, de skiedsrjochter fluitet, we moatte 
mar efkes in baltsje skoppe. Der sitte tritich 
tûzend minsken op ús te wachtsjen. Eh, wat 
seinen jimme sakrekt...tsjin hokker ploech 
moatte we eins? 

 
 
Columnist: De wichtichste taak fan in coach is de 
spilers allegearre op deselde bledside te krijen, jildt 
ek foar bestjoerders fan in klup, ferieniging, of 
organisaasje! 
 
Jappie Kooistra  
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Vacature 
 
Het multifunctioneel centrum (mfc) Us Doarpshûs vervult een belangrijke taak als ontmoetingscentrum, 
zalenaccommodatie en overige verenigings- en dorpsactiviteiten. 
Door de pensioengerechtigde leeftijd van de huidige pachter zoekt het bestuur van Us Doarpshûs 
een nieuwe pachter. 

 

Pachter M/V (gastheer/gastvrouw) 
 
Wij vragen een persoon met de volgende kwalificaties: 
- Zakelijke en commerciële instelling 
- Sociaal vaardige en representatieve persoonlijkheid 
- Beschikken over of de bereidheid hebben diploma's BHV, EHBO en VSH te behalen 
- Kennis hebben van het opzetten en uitvoeren van eigen administratie 
 
Waarvan wij verwachten: 
- Dagelijks beheer van het mfc 
- Het uitvoeren van taken in de bediening 
- Zorgt voor onderhoud en schoonmaak 
- Doet zelfstandig bestellingen en regelt de inkoop 
- Bereidheid om ‘s avonds te werken (meeste verenigingsbijeenkomsten zijn s’ avonds) 
- Enthousiasme voor en affiniteit met de activiteiten van en in het MFC 
 
 
Algemeen: 
Woonachtig in Wergea heeft de voorkeur. 
 
Inlichtingen: 
Via E-mail vacature@usdoarpshus.nl 
 
Sollicitaties kunnen schriftelijk worden ingediend, binnen vier weken na verschijnen van deze 
advertentie, uiterlijk 1 juli 2013, bij de secretaris van de stichting Us Doarpshûs L. van Santen, 
Hilleburen 6, 9005 PT Wergea. 

Zomerconcert op Trije Hûs 
 
Zondag 23 juni  2013 
Vanaf: 14.00 uur 
Big Band Two Towers Collective 
 
We nodigen u graag uit voor een gezellig zomermiddagoptreden op 
het terras aan het water van Trije Hûs. 
De Big Band staat deze middag onder leiding van Libbe Oosterman. 
 
Vanaf 12.00  is er deze middag om het half uur een afvaart vanuit 
Grou naar Trije Hûs. 
 
Oant sjen! 
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1 juni fiets- en wandeltocht 
 

Op zaterdag 1 juni organiseren wij voor het gehele 
dorp, uiteraard zijn ook niet-dorpelingen welkom, een 
fiets- of wandeltocht. Iedereen kan meedoen want je 
kunt diverse afstanden fietsen, 20, 40 en 70 
kilometer. Deze afstanden zijn geschikt voor families 
met kinderen, gewone fietsers, e-bikers en voor de 
fanatiekelingen onder ons dus de lange afstand. Het is 
zelfs mogelijk om de 40 en de 75 kilometer achter 
elkaar te doen zodat de echte fanatiekelingen 115 
kilometer kunnen fietsen. De routes zijn allemaal 
uitgepijld! 
 
Vind je fietsen niet leuk en ga je liever wandelen? Ook 
dat kan! Jelle Dijkstra en Albert van Lingen hebben 
twee prachtige routes uitgezet, één van circa 6 
kilometer en één van ongeveer 16 kilometer. Het rode 
plein in Wergea zal omgedoopt worden tot een 
gezellige start- en finishlocatie. Aanvang 13 uur. Inleg 
is 5 euro, maar voor de kinderen tot en met groep 8 
is deelname gratis. Na afloop, vanaf 17 uur, muziek 
en bal bij Jaap in het café. 
 
Afgelopen zaterdag, tijdens de open dag zijn al onze 
veilingartikelen verkocht. Veilingmeester Hylke Tholen 
maakte er een heus spektakel van en mede door zijn 
inzet is de totale opbrengst 2680 Euro geworden. Rest 
ons nog te melden dat de firma Halfords in 
Leeuwarden is aangetrokken als materiaalsponsor. 

 
Meer weten over ons fietsproject? Kijk eens op 
www.tourforlife.nl of www.friesland4life.nl 
 
Team Friesland4life: 
Bonno Duhoux 
Sven Deinum 
Albert Koster 
Gunter van Rompaey 
Freddy Venema 
Emiel de Vlas 
Laurens van der Werf 
Arjen Wielinga 
Koen Wielinga 
 
Ploegleiders: Theo van de Werf, Henk Wielinga, 
Gerben Jzn Dijkstra en Jelle Jasper Jzn Tadema 
 

 
 

 
 
STICHTING WURKGROEP WERREGEA ALD-
WERGEA NIJ 

 
OPROP 

It leit yn de bedoeling om op sneon 5 en snein 6 
oktober 2013 in tentoanstelling op tou te setten 
yn de Bidler. 
It wurdt in soarte fan fototentoanstelling. 
 
No hiene wy betocht om benammen allegear 
groepsfoto’s fan nei de oarloch (1945) út te 
stallen. Dêr ha wy noch net sa folle fan en dêrom 
wolle wy de minsken yn it doarp freegje as sy ek noch 
sokke groepsfoto’s ha. 
 
Wy tinke oan persoanielsfoto’s fan de FRICO, oan 
skoallefoto’s foaral ek fan it Stolpke en de nijsten fan 
de Twamêster, mar ek oan groepsfoto’s fan 
alderhanne ferienings yn Wergea. Wy hawwe wol wat 
fan sokke foto’s mar wy binne der wis fan, dat der 
folle mear wêze moatte. Dy sitte moai kâns thús by 
de minsken yn de albums, of wêr ‘t se oars ek mar 
opburgen binne. 
 
Wy wolle dy foto’s graach efkes fan jimme brûke om 
der in kopy fan te meitsjen. It is de bedoeling om dêr 
dan op 5 en 6 oktober mei it publyk de nammen by te 
sykjen 
 
Wolle jimme ús dêrmei helpe?? 
 
As jimme fan dy foto’s ha, dan kinne dy (graach sa 
gau as it mar kin) by Germ de Boer (De Terp 12), by 
Sjoerd L. Spykstra (Nieuweweg 10) of by Jan 
Swierstra (H.J.Kooistrawei 33) brocht wurde. 
Wy meitsje der kopyen fan en dan krijt elk syn foto’s 
sa gau as mooglik werom. 
 
Alfêst tank yn ‘t foar, en wy hoopje dat der in hiele 
protte foto’s op ús ta komme. 
 
Rinze Visser 
skriuwer WAWN  

Uw warme belangstelling en de vele blijken van 
medeleven betoond na het overlijden van mijn 
vrouw, onze (schoon)moeder en oma 
 

Jelkje van der Heijde – Huitema 
Jellie 

 
Hebben ons goed gedaan. 
 
Familie Van der Heijde 
 
Wergea, mei 2013 
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info@bloembinderijwobbes.nl 

Opheffingsuitverkoop!!   

Bloembinderij	Wobbes																					
 

Korting   50, 60, 70% 
 vrijdag	28	juni	laatste	dag. 



 

 
Vrijdag 28 juni organiseert de WWS voor alle kinderen van de basisschool weer het skipkesilen.
zijn er weer voor iedereen leuke prijzen te winnen.
wij proberen een skipke te regelen.
 
Opg
D. Zwart
Tel. 058
e
 
Bij opgave graag het type skipke vermelden: 
-
-
-
 
Vertrek Praam: 18:00 (bij Bidlerbrêge)
Grut Palma)
 

 
Om’t dizze rubryk oer 
 
As famke fan in jier as tsien en bakkersdochter ha wy wit hoe faak “weakkebôle”iten.
yn de wike net alle bôleguod ferkocht wie, wie der oars gjin mooglikheid om it dan sels mar
te iten.
Ek wit ik dat ús heit inkele klanten hie dy’t graach in “trochbakte bôle”
bôle in bytse fochtich meitsje en dan waard it yn de oven “oppiept”.
 
Ek wi
kocht. Dat wie in stik fet fan sa’n 40 cm lang en 7 cm breed. As dat dan útpakt wie koe ús heit los. In krante 
op ‘e tafel, in foech snijplanke, en de se
lytse dobbelstientsjes fyn te snijen. Dit alles kaam dan op ’t fjoer en dan raande it hiele saakje. Dernei alles 
troch in seef en dan bedarre it kleare fet yn in stiennen kom. Fan dat fet
Wat der oerbliuw wienen de “greauwen”, yn it hollânsk “kaantjes”. Dy iten wy dan letter, op in stikje 
roggebrea 
 
Fan “verzadige en onverzadige vetzuren”hienen wy noch nea heard, mar wat wie dat yn dy 
tiid in trak
 
P.S.
dikke brij wurde. 

 

 
Vrijdag 28 juni organiseert de WWS voor alle kinderen van de basisschool weer het skipkesilen.
zijn er weer voor iedereen leuke prijzen te winnen.
wij proberen een skipke te regelen.
 
Opgave bij:    
D. Zwart 
Tel. 058-2552950
e-mail: secretaris@wwswergea.nl
 
Bij opgave graag het type skipke vermelden: 
- Klomp 
- Scherp jacht
- Blokschip 
 
Vertrek Praam: 18:00 (bij Bidlerbrêge)
Grut Palma).
 

Om’t dizze rubryk oer 

As famke fan in jier as tsien en bakkersdochter ha wy wit hoe faak “weakkebôle”iten.
yn de wike net alle bôleguod ferkocht wie, wie der oars gjin mooglikheid om it dan sels mar
te iten. Der wie ommers yn dy tiid gjin “diepvries”.
Ek wit ik dat ús heit inkele klanten hie dy’t graach in “trochbakte bôle”
bôle in bytse fochtich meitsje en dan waard it yn de oven “oppiept”.

Ek wit ik noch, ik wie doe al gans âlder, en ús heit de bakkerij al lang ferkocht hie, dat ús mem longstâle 
kocht. Dat wie in stik fet fan sa’n 40 cm lang en 7 cm breed. As dat dan útpakt wie koe ús heit los. In krante 
op ‘e tafel, in foech snijplanke, en de se
lytse dobbelstientsjes fyn te snijen. Dit alles kaam dan op ’t fjoer en dan raande it hiele saakje. Dernei alles 
troch in seef en dan bedarre it kleare fet yn in stiennen kom. Fan dat fet
Wat der oerbliuw wienen de “greauwen”, yn it hollânsk “kaantjes”. Dy iten wy dan letter, op in stikje 
roggebrea mei wat sâlt.

Fan “verzadige en onverzadige vetzuren”hienen wy noch nea heard, mar wat wie dat yn dy 
tiid in traktaasje

P.S.: Weakke bôle waard makke troch molke te sieden en dan safolle âlde bôle deryn te dwaa
dikke brij wurde. 

Vrijdag 28 juni organiseert de WWS voor alle kinderen van de basisschool weer het skipkesilen.
zijn er weer voor iedereen leuke prijzen te winnen.
wij proberen een skipke te regelen.

ave bij:     

2552950 
mail: secretaris@wwswergea.nl

Bij opgave graag het type skipke vermelden: 

Scherp jacht 
 

Vertrek Praam: 18:00 (bij Bidlerbrêge)
. 

Ut ‘e panne fan …… Wop Wielinga

Om’t dizze rubryk oer iten giet, in lytse bydrage fan myn kant oer froeger.

As famke fan in jier as tsien en bakkersdochter ha wy wit hoe faak “weakkebôle”iten.
yn de wike net alle bôleguod ferkocht wie, wie der oars gjin mooglikheid om it dan sels mar

Der wie ommers yn dy tiid gjin “diepvries”.
Ek wit ik dat ús heit inkele klanten hie dy’t graach in “trochbakte bôle”
bôle in bytse fochtich meitsje en dan waard it yn de oven “oppiept”.

t ik noch, ik wie doe al gans âlder, en ús heit de bakkerij al lang ferkocht hie, dat ús mem longstâle 
kocht. Dat wie in stik fet fan sa’n 40 cm lang en 7 cm breed. As dat dan útpakt wie koe ús heit los. In krante 
op ‘e tafel, in foech snijplanke, en de se
lytse dobbelstientsjes fyn te snijen. Dit alles kaam dan op ’t fjoer en dan raande it hiele saakje. Dernei alles 
troch in seef en dan bedarre it kleare fet yn in stiennen kom. Fan dat fet
Wat der oerbliuw wienen de “greauwen”, yn it hollânsk “kaantjes”. Dy iten wy dan letter, op in stikje 

mei wat sâlt. 

Fan “verzadige en onverzadige vetzuren”hienen wy noch nea heard, mar wat wie dat yn dy 
taasje 

Weakke bôle waard makke troch molke te sieden en dan safolle âlde bôle deryn te dwaa
dikke brij wurde. Yn it hollânsk hiet it “broodpap”

 

Nationale collecte Handicap.nl van 17 t/m 22 juni
Ango en lokale projecten slaan handen ineen
 
Van 17 tot en met 22 juni collecteert Handicap.nl voor mensen met een beperking in 
Nederland. Het geld dat Handicap.nl ophaalt gaat naar het Ango fonds. Vanuit dit fonds 
wordt individuele financiële hulpverlening betaald aan mensen die buiten andere 
regeli
Bovendien geeft de Ango speciaal, juridisch, financieel en belasting advies aan mensen 
met een handicap.

 

Vrijdag 28 juni organiseert de WWS voor alle kinderen van de basisschool weer het skipkesilen.
zijn er weer voor iedereen leuke prijzen te winnen.
wij proberen een skipke te regelen. 

mail: secretaris@wwswergea.nl 

Bij opgave graag het type skipke vermelden: 

Vertrek Praam: 18:00 (bij Bidlerbrêge)

Ut ‘e panne fan …… Wop Wielinga

iten giet, in lytse bydrage fan myn kant oer froeger.

As famke fan in jier as tsien en bakkersdochter ha wy wit hoe faak “weakkebôle”iten.
yn de wike net alle bôleguod ferkocht wie, wie der oars gjin mooglikheid om it dan sels mar

Der wie ommers yn dy tiid gjin “diepvries”.
Ek wit ik dat ús heit inkele klanten hie dy’t graach in “trochbakte bôle”
bôle in bytse fochtich meitsje en dan waard it yn de oven “oppiept”.

t ik noch, ik wie doe al gans âlder, en ús heit de bakkerij al lang ferkocht hie, dat ús mem longstâle 
kocht. Dat wie in stik fet fan sa’n 40 cm lang en 7 cm breed. As dat dan útpakt wie koe ús heit los. In krante 
op ‘e tafel, in foech snijplanke, en de se
lytse dobbelstientsjes fyn te snijen. Dit alles kaam dan op ’t fjoer en dan raande it hiele saakje. Dernei alles 
troch in seef en dan bedarre it kleare fet yn in stiennen kom. Fan dat fet
Wat der oerbliuw wienen de “greauwen”, yn it hollânsk “kaantjes”. Dy iten wy dan letter, op in stikje 

Fan “verzadige en onverzadige vetzuren”hienen wy noch nea heard, mar wat wie dat yn dy 

Weakke bôle waard makke troch molke te sieden en dan safolle âlde bôle deryn te dwaa
Yn it hollânsk hiet it “broodpap”

Nationale collecte Handicap.nl van 17 t/m 22 juni
Ango en lokale projecten slaan handen ineen
 
Van 17 tot en met 22 juni collecteert Handicap.nl voor mensen met een beperking in 
Nederland. Het geld dat Handicap.nl ophaalt gaat naar het Ango fonds. Vanuit dit fonds 
wordt individuele financiële hulpverlening betaald aan mensen die buiten andere 
regelingen vallen. Ook lokale initiatieven worden met de opbrengst ondersteund. 
Bovendien geeft de Ango speciaal, juridisch, financieel en belasting advies aan mensen 
met een handicap.

Skipkesilen

Vrijdag 28 juni organiseert de WWS voor alle kinderen van de basisschool weer het skipkesilen.
zijn er weer voor iedereen leuke prijzen te winnen.

 

Bij opgave graag het type skipke vermelden:  

Vertrek Praam: 18:00 (bij Bidlerbrêge). Wedstrijdlokatie (afhankelijk van de wind; de passantensteiger

Ut ‘e panne fan …… Wop Wielinga

iten giet, in lytse bydrage fan myn kant oer froeger.

As famke fan in jier as tsien en bakkersdochter ha wy wit hoe faak “weakkebôle”iten.
yn de wike net alle bôleguod ferkocht wie, wie der oars gjin mooglikheid om it dan sels mar

Der wie ommers yn dy tiid gjin “diepvries”.
Ek wit ik dat ús heit inkele klanten hie dy’t graach in “trochbakte bôle”
bôle in bytse fochtich meitsje en dan waard it yn de oven “oppiept”.

t ik noch, ik wie doe al gans âlder, en ús heit de bakkerij al lang ferkocht hie, dat ús mem longstâle 
kocht. Dat wie in stik fet fan sa’n 40 cm lang en 7 cm breed. As dat dan útpakt wie koe ús heit los. In krante 
op ‘e tafel, in foech snijplanke, en de seremoanje koe begjinne. It wie in hiel k
lytse dobbelstientsjes fyn te snijen. Dit alles kaam dan op ’t fjoer en dan raande it hiele saakje. Dernei alles 
troch in seef en dan bedarre it kleare fet yn in stiennen kom. Fan dat fet
Wat der oerbliuw wienen de “greauwen”, yn it hollânsk “kaantjes”. Dy iten wy dan letter, op in stikje 

Fan “verzadige en onverzadige vetzuren”hienen wy noch nea heard, mar wat wie dat yn dy 

Weakke bôle waard makke troch molke te sieden en dan safolle âlde bôle deryn te dwaa
Yn it hollânsk hiet it “broodpap” 

Nationale collecte Handicap.nl van 17 t/m 22 juni
Ango en lokale projecten slaan handen ineen

Van 17 tot en met 22 juni collecteert Handicap.nl voor mensen met een beperking in 
Nederland. Het geld dat Handicap.nl ophaalt gaat naar het Ango fonds. Vanuit dit fonds 
wordt individuele financiële hulpverlening betaald aan mensen die buiten andere 

ngen vallen. Ook lokale initiatieven worden met de opbrengst ondersteund. 
Bovendien geeft de Ango speciaal, juridisch, financieel en belasting advies aan mensen 
met een handicap. 

Skipkesilen

Vrijdag 28 juni organiseert de WWS voor alle kinderen van de basisschool weer het skipkesilen.
zijn er weer voor iedereen leuke prijzen te winnen. Heb je geen skipke en wil je wel meedoen, geef je op en 

Wedstrijdlokatie (afhankelijk van de wind; de passantensteiger

Ut ‘e panne fan …… Wop Wielinga

iten giet, in lytse bydrage fan myn kant oer froeger.

As famke fan in jier as tsien en bakkersdochter ha wy wit hoe faak “weakkebôle”iten.
yn de wike net alle bôleguod ferkocht wie, wie der oars gjin mooglikheid om it dan sels mar

Der wie ommers yn dy tiid gjin “diepvries”. 
Ek wit ik dat ús heit inkele klanten hie dy’t graach in “trochbakte bôle”
bôle in bytse fochtich meitsje en dan waard it yn de oven “oppiept”.

t ik noch, ik wie doe al gans âlder, en ús heit de bakkerij al lang ferkocht hie, dat ús mem longstâle 
kocht. Dat wie in stik fet fan sa’n 40 cm lang en 7 cm breed. As dat dan útpakt wie koe ús heit los. In krante 

remoanje koe begjinne. It wie in hiel k
lytse dobbelstientsjes fyn te snijen. Dit alles kaam dan op ’t fjoer en dan raande it hiele saakje. Dernei alles 
troch in seef en dan bedarre it kleare fet yn in stiennen kom. Fan dat fet
Wat der oerbliuw wienen de “greauwen”, yn it hollânsk “kaantjes”. Dy iten wy dan letter, op in stikje 

Fan “verzadige en onverzadige vetzuren”hienen wy noch nea heard, mar wat wie dat yn dy 

Weakke bôle waard makke troch molke te sieden en dan safolle âlde bôle deryn te dwaa
 

Nationale collecte Handicap.nl van 17 t/m 22 juni
Ango en lokale projecten slaan handen ineen

Van 17 tot en met 22 juni collecteert Handicap.nl voor mensen met een beperking in 
Nederland. Het geld dat Handicap.nl ophaalt gaat naar het Ango fonds. Vanuit dit fonds 
wordt individuele financiële hulpverlening betaald aan mensen die buiten andere 

ngen vallen. Ook lokale initiatieven worden met de opbrengst ondersteund. 
Bovendien geeft de Ango speciaal, juridisch, financieel en belasting advies aan mensen 

Skipkesilen 

Vrijdag 28 juni organiseert de WWS voor alle kinderen van de basisschool weer het skipkesilen.
Heb je geen skipke en wil je wel meedoen, geef je op en 

Wedstrijdlokatie (afhankelijk van de wind; de passantensteiger

Ut ‘e panne fan …… Wop Wielinga

iten giet, in lytse bydrage fan myn kant oer froeger.

As famke fan in jier as tsien en bakkersdochter ha wy wit hoe faak “weakkebôle”iten.
yn de wike net alle bôleguod ferkocht wie, wie der oars gjin mooglikheid om it dan sels mar

Ek wit ik dat ús heit inkele klanten hie dy’t graach in “trochbakte bôle” ha woenen. Wat wie dat? Gewoan âlde 
bôle in bytse fochtich meitsje en dan waard it yn de oven “oppiept”. 

t ik noch, ik wie doe al gans âlder, en ús heit de bakkerij al lang ferkocht hie, dat ús mem longstâle 
kocht. Dat wie in stik fet fan sa’n 40 cm lang en 7 cm breed. As dat dan útpakt wie koe ús heit los. In krante 

remoanje koe begjinne. It wie in hiel k
lytse dobbelstientsjes fyn te snijen. Dit alles kaam dan op ’t fjoer en dan raande it hiele saakje. Dernei alles 
troch in seef en dan bedarre it kleare fet yn in stiennen kom. Fan dat fet wurde letter it fleis bret.
Wat der oerbliuw wienen de “greauwen”, yn it hollânsk “kaantjes”. Dy iten wy dan letter, op in stikje 

Fan “verzadige en onverzadige vetzuren”hienen wy noch nea heard, mar wat wie dat yn dy 

Weakke bôle waard makke troch molke te sieden en dan safolle âlde bôle deryn te dwaa

Nationale collecte Handicap.nl van 17 t/m 22 juni
Ango en lokale projecten slaan handen ineen 

Van 17 tot en met 22 juni collecteert Handicap.nl voor mensen met een beperking in 
Nederland. Het geld dat Handicap.nl ophaalt gaat naar het Ango fonds. Vanuit dit fonds 
wordt individuele financiële hulpverlening betaald aan mensen die buiten andere 

ngen vallen. Ook lokale initiatieven worden met de opbrengst ondersteund. 
Bovendien geeft de Ango speciaal, juridisch, financieel en belasting advies aan mensen 

Vrijdag 28 juni organiseert de WWS voor alle kinderen van de basisschool weer het skipkesilen.
Heb je geen skipke en wil je wel meedoen, geef je op en 

Wedstrijdlokatie (afhankelijk van de wind; de passantensteiger

Ut ‘e panne fan …… Wop Wielinga- Zwart.

iten giet, in lytse bydrage fan myn kant oer froeger. 

As famke fan in jier as tsien en bakkersdochter ha wy wit hoe faak “weakkebôle”iten.
yn de wike net alle bôleguod ferkocht wie, wie der oars gjin mooglikheid om it dan sels mar

ha woenen. Wat wie dat? Gewoan âlde 

t ik noch, ik wie doe al gans âlder, en ús heit de bakkerij al lang ferkocht hie, dat ús mem longstâle 
kocht. Dat wie in stik fet fan sa’n 40 cm lang en 7 cm breed. As dat dan útpakt wie koe ús heit los. In krante 

remoanje koe begjinne. It wie in hiel kerwei om dizze stikken fet yn 
lytse dobbelstientsjes fyn te snijen. Dit alles kaam dan op ’t fjoer en dan raande it hiele saakje. Dernei alles 

wurde letter it fleis bret.
Wat der oerbliuw wienen de “greauwen”, yn it hollânsk “kaantjes”. Dy iten wy dan letter, op in stikje 

Fan “verzadige en onverzadige vetzuren”hienen wy noch nea heard, mar wat wie dat yn dy 

Weakke bôle waard makke troch molke te sieden en dan safolle âlde bôle deryn te dwaa

Nationale collecte Handicap.nl van 17 t/m 22 juni

Van 17 tot en met 22 juni collecteert Handicap.nl voor mensen met een beperking in 
Nederland. Het geld dat Handicap.nl ophaalt gaat naar het Ango fonds. Vanuit dit fonds 
wordt individuele financiële hulpverlening betaald aan mensen die buiten andere 

ngen vallen. Ook lokale initiatieven worden met de opbrengst ondersteund. 
Bovendien geeft de Ango speciaal, juridisch, financieel en belasting advies aan mensen 

Vrijdag 28 juni organiseert de WWS voor alle kinderen van de basisschool weer het skipkesilen.
Heb je geen skipke en wil je wel meedoen, geef je op en 

Wedstrijdlokatie (afhankelijk van de wind; de passantensteiger

Zwart. 

As famke fan in jier as tsien en bakkersdochter ha wy wit hoe faak “weakkebôle”iten. Wat wie it gefal, as der 
yn de wike net alle bôleguod ferkocht wie, wie der oars gjin mooglikheid om it dan sels mar op dizze wize op 

ha woenen. Wat wie dat? Gewoan âlde 

t ik noch, ik wie doe al gans âlder, en ús heit de bakkerij al lang ferkocht hie, dat ús mem longstâle 
kocht. Dat wie in stik fet fan sa’n 40 cm lang en 7 cm breed. As dat dan útpakt wie koe ús heit los. In krante 

wei om dizze stikken fet yn 
lytse dobbelstientsjes fyn te snijen. Dit alles kaam dan op ’t fjoer en dan raande it hiele saakje. Dernei alles 

wurde letter it fleis bret.
Wat der oerbliuw wienen de “greauwen”, yn it hollânsk “kaantjes”. Dy iten wy dan letter, op in stikje 

Fan “verzadige en onverzadige vetzuren”hienen wy noch nea heard, mar wat wie dat yn dy  

Weakke bôle waard makke troch molke te sieden en dan safolle âlde bôle deryn te dwaan, oant it in 

Nationale collecte Handicap.nl van 17 t/m 22 juni

Van 17 tot en met 22 juni collecteert Handicap.nl voor mensen met een beperking in 
Nederland. Het geld dat Handicap.nl ophaalt gaat naar het Ango fonds. Vanuit dit fonds 
wordt individuele financiële hulpverlening betaald aan mensen die buiten andere 

ngen vallen. Ook lokale initiatieven worden met de opbrengst ondersteund. 
Bovendien geeft de Ango speciaal, juridisch, financieel en belasting advies aan mensen 

 

Vrijdag 28 juni organiseert de WWS voor alle kinderen van de basisschool weer het skipkesilen. Ook dit jaar 
Heb je geen skipke en wil je wel meedoen, geef je op en 

Wedstrijdlokatie (afhankelijk van de wind; de passantensteiger of 

 

Wat wie it gefal, as der 
op dizze wize op 

ha woenen. Wat wie dat? Gewoan âlde 

t ik noch, ik wie doe al gans âlder, en ús heit de bakkerij al lang ferkocht hie, dat ús mem longstâle 
kocht. Dat wie in stik fet fan sa’n 40 cm lang en 7 cm breed. As dat dan útpakt wie koe ús heit los. In krante 

wei om dizze stikken fet yn 
lytse dobbelstientsjes fyn te snijen. Dit alles kaam dan op ’t fjoer en dan raande it hiele saakje. Dernei alles 

wurde letter it fleis bret. 
Wat der oerbliuw wienen de “greauwen”, yn it hollânsk “kaantjes”. Dy iten wy dan letter, op in stikje 

n, oant it in 

 

Nationale collecte Handicap.nl van 17 t/m 22 juni 

Van 17 tot en met 22 juni collecteert Handicap.nl voor mensen met een beperking in 
Nederland. Het geld dat Handicap.nl ophaalt gaat naar het Ango fonds. Vanuit dit fonds 
wordt individuele financiële hulpverlening betaald aan mensen die buiten andere 

ngen vallen. Ook lokale initiatieven worden met de opbrengst ondersteund. 
Bovendien geeft de Ango speciaal, juridisch, financieel en belasting advies aan mensen 
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Ook dit jaar 
Heb je geen skipke en wil je wel meedoen, geef je op en 

Wat wie it gefal, as der 
op dizze wize op 

ha woenen. Wat wie dat? Gewoan âlde 

kocht. Dat wie in stik fet fan sa’n 40 cm lang en 7 cm breed. As dat dan útpakt wie koe ús heit los. In krante 

Van 17 tot en met 22 juni collecteert Handicap.nl voor mensen met een beperking in 
Nederland. Het geld dat Handicap.nl ophaalt gaat naar het Ango fonds. Vanuit dit fonds 

Bovendien geeft de Ango speciaal, juridisch, financieel en belasting advies aan mensen 





 

Anne Wobbes 65 jaar dus….tijd voor 
andere dingen! 
 
Het zal inmiddels al wel bekend zijn geworden maar 
wij gaan per 28 juni onze bloemenwinkel sluiten! 
 
Na ruim 41 jaar samen hard werken is voor ons nu de 
tijd gekomen om andere dingen te ‘ondernemen’. 
 
Voor Anne is het zelfs al 
50 jaar in de bloemen 
en planten. Hij begon als 
jongen van 15 jaar, nog 
op school, al ventend met 
een bakfiets door het dorp 
en had al kort daarna zijn 
’winkeltje’ in het steegje 
van het ‘âld hûs’ van zijn 
vader en moeder. 
 
Samen hebben we in februari 1972 het huidige pand 
gekocht waar toen nog de Vivo-supermarkt inzat. Na 
de overname zijn we gestart op 1 maart van dat jaar. 
Anne heeft de kas gebouwd, in wat toen nog tuin was,  
en daar zijn we de bloemenwinkel in begonnen. We 
hebben ons toen ook bij  de Fleurop aangesloten. De 
supermarkt hebben we nog 4 jaar aangehouden. 
Aangezien Anne toch echt bloemist was (en ik 
inmiddels ook) zijn we voor alleen de bloemenwinkel 
gegaan. Hij heeft zijn hoveniersdiploma gehaald en is 
vanaf toen ook en met tuinaanleg en onderhoud 
begonnen. 
 
In de jaren 80 hebben we een groentewinkel erbij 
gehad, 10 jaar hebben we dat volgehouden, maar 
twee winkels onder één dak was niet te doen, ook 
omdat we inmiddels drie kinderen hadden. 
 
Verschillende periodes is het economisch moeilijk 
geweest maar steeds hebben we het hoofd boven 
water weten te houden en daar zijn we trots op. Het 
feit dat Anne veel freelance werkzaamheden doet 
(met als hoogtepunt het bloemwerk bij het huwelijk 
van Willem Alexander en Maxima!) heeft daar zeker 
aan bijgedragen.  
 
We hebben veel meegemaakt, niet alleen in de 
zakelijke sfeer maar natuurlijk ook privé. Heel veel 
mooie, leuke, gezellige, ontroerende en spannende 
dingen, maar het overlijden van Remko in 1999 was 
natuurlijk een absoluut dieptepunt in ons leven. Dan 
je dagelijkse dingen blijven doen met de kinderen, de 
zaak draaiende houden, je gezicht altijd in de plooi, 
het viel zeker niet mee maar ook daar zijn we 
doorheen gekomen. 
 
De mensen in en om Wergea die ons in al die jaren 
gesteund hebben, zowel zakelijk (er zijn echt mensen 
die al 41 jaar klant zijn!) als privé, sluiten we dan ook 
in ons hart. Bedankt lieve mensen! 
Het zal echt wennen zijn zonder de dagelijkse routine 
van de winkel maar ook fijn om eens samen zomaar 
weg te kunnen gaan en spontaan iets anders te 
kunnen doen.  
 
 
 

Het is echter nog niet helemaal voorbij, het 
hoveniersbedrijf  “Bloemisterij Wobbes”  blijft bestaan 
en u kunt dus voorlopig nog gerust bellen of mailen 
voor vakkundig tuinonderhoud!    
Op vrijdag 28 juni zal Bloembinderij Wobbes voor het 
laatst open zijn.  In de maand juni moet dus onze 
hele voorraad weg en wel met fikse korting!  
Wilt u nog iets met ons delen,  een leuke herinnering  
bv., of een foto,  
ons e-mailadres is info@bloembinderijwobbes.nl. 
 
Nogmaals, bedankt iedereen en wellicht tot ziens! 
 
Anne en Paula Wobbes 
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We binne alwer folop los mei keatsen. It is noch net 
waarm, mar ik leau net dat de bern der in protte lêst 
fan ha. Se keatse omraak! 
 
De earste federaasje partij wie op sneon 27 april yn 
Reduzum. Sa’n earste federaasje sit je ek noch wat 
mei it fuotbaljen, mar dochs bin der in pear 
Wergeasters al hinne west. Femke Mud wûn de 2e 
priis by de pupillen famkes 
 
Ek yn Goutum, sneon 4 maaie wûn Femke de 2e priis. 
Freed 10 maaie federaasje yn Raerd: 
1e pup. jonges; Lammert Kalsbeek. 
2e pup. jonges; Bram Paulusma. 
1e ferl.r. pup.jonges; Rik vd Veen. 
2e ferl.r. pup. jonges; Mark Mud.  
2e pup. famkes; Anniek Terpstra. 
1e pup. famkes; Rixt vellinga (Wirdum). 
2e skoalfamkes; Sophie de Wit. 
1e ferl. r. skoalfamkes; Jinka Krist. 
 

Sneon 18 maaie federaasje yn Jirnsum: 

2e pup. jonges; Jesse Ypma 
3e pup. jonges; Rik v.d. Veen 
1e ferl.r. pup.jonges; Folkert Groen 
2e skoalfamkes; Anke Pijl 
 
Freed 17 maaie hiene we ús earste ledenpartij foar de 
bern, de Axtra partij, sponsore troch Axtra 
voorzetapparatuur. 
It wie droech, temperaturen ûnder de 15 graden,  in 
lange jûn foar de skoaljeugd, in moai protsje publiek, 
genôch minsken die’t ús holpen. 
Dus, in prima keatsjûn foar de bern om te keatsen. 
Je ferjitte it wolris, omdat it sa gewoan is, mar Gerard 
Sinnema stiet ús ek altyd by mei de jeugdpartijen. Hy 
ferset in protte wurk en dielt mei wille de prizen út.  
 
Hjir de útslach: 
Kabouters: 3 partoer 
1e Lotte Donderwinkel en Chris vd Sluis 
(2e Frank vd Meulen en Twan Ypma en 3e Jort 
Sinnema en Fenna Flapper) 
Welpen B: 8 partoer 
1e Hester Sinnema en Kyra de With 
2e Rixt Roersma en Jilke Schilte  
Ferliesersronde: 

1e Floris Sinnema en Niels de Wit 
2e Markus Zuydendorp en Eke van Summeren 
Welpen A: 4 partoer 
1e Hessel Gerbens en Mariska Zuydendorp 
2e Wieger Krist en Dora Donderwinkel 
Pupillen B: 5 partoer 
1e Johannes vd Berg, Jorden Bonnema en Femke Mud 
2e Anne Marijke Stoker (Wirdum) en Femke Roersma 
 
 
 

 
Pupillen A: 4 partoer 
1e Johan Hotsma en Rik vd Veen 
2e Jesse Ypma en Jeen Schilte 
 
Skoaljeugd: 3 partoer 
1e Libbe Mud, Anke Pijl en Fenna Hotsma 
 
Fansels mei tank oan alle help die we krije, want 
oars slagget it net!  
Der wiene dit jier net safolle reaksjes mei de 
frywilligers briefkes. Ik bin der fan oertsjoege dat in 
protte it fergetten binne yn te leverjen, mar dat dizze 
minsken wol helpe wolle. It giet om ús bern dy’t dêr 
stean te keatsen en dan fiel je je grif wol ferplicht om 
efkes in kear te helpen! Dus as der ien fan ús bellet, 
siz ja. 
 
Dan no noch efkes de agenda foar de juny en july 
2013: 
Sneon 1 juny: Federaasje Huizum – 12.00 oere 
Snein 2 juny: De profab partij foar de bern – 
9.00 oere  (sponsor Profab montage- en 
timmerbedrijf) 
Sneon 8 juny: federaasje Grou – 12.00 oere 
Snein 9 juny: de Teye en Rika de Boer partij foar 
senioaren – 11.00 oere (sponsor 
ambachtsbakker Teye en Rika de Boer) 
Sneon 15 juny: federaasje yn Wergea – 12.00 
oere 
Sneon 22 juny: federaasje Akkrum – 12.00 oere 
Snein 23 juny: welpen partij KNKB yn Wergea – 
10.00 oere 
Moandei 24 juny: keatsclinic foar âlders troch 
keatsskoalle Mid Fryslân – 18.30 oere 
Snein 30 juny: Astrid Beker partij foar de bern – 
9.00 oere (!) (sponsor Astrid sportprijzen) 
Moandei 1 july: lêste trening foar de bern foar de 
simmerfakansje 
Tiisdei 2 july: lêste competitie trening foar de simmer 
fakansje 
Woansdei 3 july: lêste selectie trening fan it seizoen 
Snein 7 july: Boarnsterhim partij senioren yn Raerd – 
14.00 oere 
 
Dan is it fakansje, mar fansels stiet de 1e klas partij 
KNKB foar de manlju, de merke partij ek op it 
programma, snein 4 augustus, 10.00 oere. 
 
Wy wolle jim noch efkes wize op de partij fan 30 juny.  
Dizze begjint om 9.00 oere en net om 13.00 oere. 
Dit is troch fersin ferkeard yn it reade programma 
boekje kommen. Set it yn jim agenda! 
 
Ek wol ik de âlders freegje de prizen fan harren bern, 
wûn op federaasje- as KNKB wedstriden, troch te jaan 
oan Sietie. 
 
Oant safier, we sjogge  jim wer op de fjilden, 
Keatsbestjoer kv ’t Oosten, Wergea 
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Vanmiddag heeft het eerste van vv Warga (terecht) 
verloren van Harkema Opeinde waardoor er nog een 
nacompetitie gespeeld moet worden. Het zag er een 
paar wedstrijden na de winterstop heel erg somber 
uit, maar na een sterke serie leek het toch nog goed 
te komen. Helaas was het net te weinig om de 
nacompetitie te ontlopen. Op het moment dat u dit 
leest zijn deze nacompetitie wedstrijden al geweest en 
is duidelijk of het eerste zich weet te handhaven. Het 
is toch niet te hopen dat het eerste elftal in de laatste 
wedstrijden van Freddy Sinnema nog zou degraderen. 
Dat heeft Freddy niet verdiend na zoveel jaren als 
kundig leider. Voor de opvolging van Freddy hebben 
we gelukkig iemand kunnen vinden; zijn naam is 
Martijn van der Berg. Hij is nu nog jeugdleider maar 
heeft aangegeven de plek van Freddy te willen 
overnemen. De laatste weken heeft Martijn 
meegedraaid bij het eerste om zo het leiderschap 
geleidelijk over te nemen. 
 
Bestuurlijk zijn we er ééntje kwijt geraakt. Anno 
Kooistra heeft zijn bestuursfunctie weer 
teruggegeven. Voor het goed invullen van een 
bestuursfunctie in een voetbalclub gaat toch, zeker in 
het begin, meer tijd zitten dan je in eerste instantie 
denkt. En als het hele bestuur uit nieuwelingen 
bestaat, dan duren sommige dingen ook wat langer. 
Wie deed wat en wie doet het nu? Bij Anno is voetbal 
niet zijn passie (1 jaar op goal is zijn gehele 
voetbalcarrière), maar muziek en korfbal. Dan is de 
tijdsinvestering voor het voetballen ook moeilijker op 
te brengen. We waarderen het zeer dat Anno het wel 
geprobeerd heeft en respecteren zijn besluit om zich 
terug te trekken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We gaan, zodra het seizoen afgelopen is, ons beraden 
op de ontstane situatie. Suggesties zijn altijd welkom 
op bestuur@vvwarga.nl. 
 
Voor indeling van de jeugdelftallen voor het nieuwe 
seizoen zijn de jeugdcoördinator en de technische 
mensen er uit. Na veel wikken en wegen (en hopen 
dat er niet te veel mutaties meer komen) is het nu 
bekend hoe de jeugd, van de Fjes tot de B’s, 
ingedeeld zullen worden.  We hopen dat we op 
termijn, met de investeringen die we nu doen in de 
jeugd, een grotere groep junioren overhouden van de 
vele pupillen die elk jaar starten. Ook zijn we in 
contact met de buurverenigingen om te zien hoe we 
elkaar kunnen versterken op dit gebied.   
 
De traditionele seizoensafsluiting is dit keer door 
geschoven naar de seizoensopening. Er zijn in de 
periode eind mei – begin juni zoveel festiviteiten en 
acties dat we er voor gekozen hebben om ons feestje 
maar later te gaan vieren. 
 
Straks in september beginnen we weer aan een nieuw 
seizoen. Met weer een B-junioren elftal, met een 
seizoensopening, met weer een nieuwe 
keeperstrainer, met een eerste elftal weer in de 3e 
klasse, met weer 3 senioren elftallen, met twee 
prachtige velden, met een voltallig bestuur, met een 
nieuwe shirtsponsor, met een volle kantine bezetting 
en met een nieuwe Freddy Sinnema! Dat wordt nog 
een drukke zomer… Maar het zal weer een 
voortreffelijk voetbal seizoen worden! 
 
Vragen en opmerkingen horen we graag. 
 
Vriendelijke groet, 
 
Bestuur vv Warga. 
Auke Piet, Dine, Henk, Bianca, Roelof en Minke 

Van de voetbalclub…. 
 

En nog is het voetbalseizoen niet 
afgelopen op het moment dat ik dit 
schrijf. 
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SZDRNZLL 
 
Op 11 maaie ha wy de donateurs jûn wer hân, mei live muzyk fan Tjeerd Abma. Donateurs en leden tige tank! 
Op dizze jûn ha wy, sa as gewoanlik, de ‘geabdiceerde’ bestjoersleden  harren bedanktegeltje krigen. Ek jimme 
nochris tige tank! 
  
En dan sjoche wy even foarút. Sa as jimme fêst murken hawwe gong de ‘schuimparty’op 27 april net troch. Dizze is 
fersetten nei sneon 8 juny. Want: op sneon 8 juny presintearje Café  ’s Lands Welvaren en Jeugdsociëteit 
szdrnzll Stappers van Toen en Nu! 
  
Mei @szdrnzll: Schuimparty foar de 20 – en @Jaap: Live muzyk foar de 20+. Op dizze jûn sille der ek in tal 
bestjoersleden by Jaap efter de taap stean! Dus: Net stinne mar hinne! 
(ek wurdt der foar de ‘schuimparty’ noch in berneferzje organisearre. Hâld de briefkes op skoalle yn e gaten) 
  
En yn it lêste wykein fan juny ha wy al wer ús slutingswykein! 
Freed traapje wy of met 90 XXXS. In feest yn it teken fan 2 Brothers on the foorth Floor, Paul Elstak, 
the Vengaboys, Gabbertje, Menthal Theo etcetera etcetera. De TMF generaasje dus! 
Op sneon sil der wer live muzyk wêze en op snein is it dan echt op=op jûn. Alles moat op foar de simmerfakânsje. 
Dus  kom gerêst dyn stientsje bydragen 
 
See you @ szdrnzll! 
 
Lekkâh, Het bestuur 



 
 

Willem Pool 
 

Nijpaed 1 9003 ME Warten 
info@wpbouw.nl   www.wpbouw.nl 

         tel: 06-20811234   fax: 058-2894712 



 

  Dorpsagenda 
 
01.06.2013  Fiets en wandeltocht, veiling en feest t.b.v. Fietsproject Café Lands Welvaren  
02.06.2013  
09.00 uur  

Jeugd kaatsen "Profab partij" K.V.'t Oosten Sportcomplex Wergea  

02.06.2013  
16.30 uur  

Degusteren met de KKW  De Bidler  

04.06.2013  
19.00 uur  

5e Competitie ronde kaatsen K.V.'t Oosten Sportcomplex Wergea  

05.06.2013  
18.00 uur  

WC- papier aktie t.b..v. Ukkepukkeplak Gehele Dorp  

09.06.2013  
11.00 uur  

Jeugd kaatsen "Teije en Rika bekerpartij" k.V.'t Oosten Sportcomplex Wergea  

10.06.2013  
19.00 uur - 20.00 uur  

Schrijfavond Amnesty International Doopgezinde kerk "De Frissel" 

11.06.2013  
19.00 uur  

6e Competitie ronde kaatsen K.V.'t Oosten Sportcomplex Wergea  

12.06.2013  Premiere Iepenloftspul Wergea Warstiens  
13.06.2013  
17.30 uur  

Oudpapier V.V.Warga-De Twamêster Gehele Dorp  

14.06.2013  Iepenloftspul Wergea Warstiens  
15.06.2013  Iepenloftspul Wergea Warstiens  
15.06.2013  
12.00 uur  

Jeugd federatie kaatsen K.V.'t Oosten Sportcomplex Wergea  

18.06.2013  Iepenloftspul Wergea Warstiens  
18.06.2013  
19.00 uur  

7e Competitie ronde kaatsen K.V.'t Oosten Sportcomplex Wergea  

19.06.2013 
19.30 uur 

Vergadering Pleatslik Belang Us Doarpshûs 

20.06.2013  Iepenloftspul Wergea Warstiens  
21.06.2013  Iepenloftspul Wergea Warstiens  
23.06.2013  Big Band "Two Towers Collective" Trije Hûs  
23.06.2013  
10.00 uur  

KNKB welpen J+M / A+B kaatsen K.V.t Oosten Sportcomplex Wergea  

25.06.2013  
19.00 uur  

8e Competiite ronde kaatsen K.V.'t Oosten Sportcomplex Wergea  

28.06.2013 - 30.06.2013 Sluitings weekend jeugdsoos SZDRNZLL  
28.06.2013  
18.00 uur  

Skipkesilen WWS Bij de Havensbank  

30.06.2013  
09.00 uur  

Jeugd kaatsen "Astrid bekerpartij" K.V.'t Oosten Sportcomplex Wergea  

01.07.2013  
20.00 uur  

Bestuurs vergadering Vereniging "Us Doarpshûs" Us Doarpshûs  

02.07.2013  
19.00 uur  

9e Competitie ronde kaatsen K.V.'t Oosten Sportcomplex Wergea  

10.07.2013 
19.30 uur 

Vergadering Pleatslik Belang Us Doarpshûs 

11.07.2013  
17.30 uur  

Oudpapier V.V.Warga-De Twamêster Gehele Dorp  

13.07.2013  
08.30 uur  

Wereld kampioenschap Teatsen Sportcomplex Wergea  

14.07.2013  
08.30 uur  

Wereld kampioenschap Teatsen Sportcomplex Wergea  

04.08.2013  
10.00 uur  

KNKB Heren 1e klas vrije formatie K.V.'t Oosten Sportcomplex Wergea  

08.08.2013  
17.30 uur  

Oudpapier V.V.Warga-De Twamêster Gehele Dorp  

13.08.2013  
19.00 uur  

10e Competitie ronde kaatsen K.V.'t Oosten Sportcomplex Wergea  

20.08.2013  
19.00 uur  

11e Competitie ronde kaatsen K.V.'t Oosten Sportcomplex Wergea  

23.08.2013  
17.30 uur  

Jeugd kaatsen "Abe Kooistra timmerpartij" K.V.'t Oosten Sportcomplex Wergea  

24.08.2013  
13.00 uur  

Kaatspartij zachte bal K.V.'t Oosten SZDRNZLL  

27.08.2013  
19.00 uur  

Laatste competitie ronde + prijsuitreikng kaatsen Sportcomplex Wergea  

31.08.2013  
09.00 uur  

Jeug leden en niet leden dorpspartij kaatsen K.V.'t Oosten Sportcomplex Wergea  

 
Gereserveerde data’s zie www.wergea.com  “Agenda” 

Voor verdere opgave’s,   E-mail:  dorpsagenda@wergea.com 
 A. Kerkstra           Tel.     : 058-2551202 
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School 
OBS de Twamêster, 255 25 57. Info en aanmelding 
Aly Veenstra. 
 
 
Vereniging Us Doarpshûs 
Info verhuur en vergaderruimte Betty Langhout: 
255 12 76 of 255 25 60. 
 
 
Meldpunt voor het Dorpsbeheer 
Meldpunt H. Sinnema, 06 – 2280 9528, op ma., di. of 
woe. Tussen 18.00 en 19.30 uur of 
info@hanssinnema.nl.  
 

Politie 
De politie is en blijft bereikbaar voor spoed op 112 en 
voor alle andere zaken op 0900-8844, zoals een 
afspraak met de wijkagent. 

 
Thuiszorg Het Friese Land 
Voor verpleging, verzorging en andere hulp en 
ondersteuning op het gebied van de thuiszorg. 
Aanvraag hulp, zorg, advies en info: 0900 – 8864. 
 

Doarpsteam Wergea  
Van ma t/m vrij tussen 10 en 14 uur. Info: 06 - 311 
53 510. 
 
 
Stichting Aldereinwurk Boarnsterhim 
Doel: emancipatie, participatie en welzijn van 
ouderen. Info: (0566) 62 31 36, ma. t/m do. 9 – 12 
uur. 
 
 
Meldpunt Boarnsterhim  
Voor 55 +, chronisch zieken en gehandicapten. Doel: 
beantwoorden vragen over hulp, zorg en zelfstanding 
wonen (0566) 62 42 52. 
 
 
"Meitinker" Warten / Wergea  
Ria Hobert, De Mieden 2, 9003 MK Warten 
06-1251 0180, riahobert@mienskipssoarch.nl. 
Inloop in ‘Us Doarpshûs’ iedere woensdag: 10.30 – 
11.30 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerkdiensten juni - juli 2013 

 
St Martinusparochie 
Zo. 2 juni 10.00 uur euch. J. de Wolff 
Za. 8 juni 19.30 uur com. S. Boukema 
Zo. 16 juni 10.00 uur Openluchtviering 
  Warstiens (oec.) 
Zo. 23 juni 10.00 uur euch. J. de Wolff 
Zo. 30 juni 10.00 uur wg. lit. Wergea 
 
Za. 6 juli 19.30 uur euch. J. de Wolff 
Zo. 14 juli 10.00 uur euch. J. de Wolff 
Za. 27 juli 19.30 uur euch. J. de Wolff 
 
Contactpersoon: Jan Meinderts, (058) 255 15 65 
 
Preekrooster PKN gemeente Wartengahe 
2 juni 11.00 uur Fonejacht Openluchtdienst 
    Ds. Van der Veen 
9 juni 09.30 uur Warten da. A. Buizer-Tchiengang 
16 juni 10.00 uur Warstiens Openluchtdienst (oec.) 
23 juni 09.30 uur Warten da. A. Buizer-Tchiengang 
30 juni GEEN DIENST 
 
7 juli 09.30 uur Warstiens da. A. Buizer-Tchiengang 
14 juli 09.30 uur Reduzum ds. H.D. de Wit 
21 juli 09.30 uur Warstiens mevr. M. Voorhans 
2 juli 09.30 uur Warten da. A. Buizer-Tchiengang 
 
Contactpersoon: Leentje Kalsbeek, (058) 255 12 18 
 
Kerkdiensten Doopsgezinde gemeente Mid-Fryslân, Grou 
2 juni 10.00 uur ds. J. v.d. Meer 
9 juni 10.00 uur ds. P. Lindeboom 
16 juni 10.00 uur Openluchtviering 
  Warstiens (oec.) 
23 juni 10.00 uur ds. P. Lindeboom 
30 juni 10.00 uur zr. B. Bosscha 
 
Contactpersoon: Jeltje Kooistra, (058) 255 12 92 

Kerkdiensten van de gereformeerde pkn. kerk Warten 
Zo. 2 juni 11.00 uur Openluchtdienst Fônejacht 
  Warten / Garyp 
Zo. 9 juni 09.30 uur dhr. H. van Wieren 
Zo. 16 juni 10.00 uur Openluchtdienst Warstiens 
Zo. 23 juni 11.00 uur ds. T. Deelstra 
Zo. 30 juni 09.30 uur ds. A. van Vliet 
 
Zo. 7 juli 09.30 uur ds. J. Huitema 
Zo. 14 juli 09.30 uur dhr. E. de Jongh 
Zo. 21 juli 09.30 uur mevr. M. Gort-Terpstra 
Zo. 2 juli 09.30 uur ds. L. Adema 

Scriba: Anneke Sibma – De Vries 
annekesibmadevries@gmail.com  
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Sinds 1992 de grootste Europese leverancier 
van gereviseerde voorzetapparatuur voor hef-

trucks.  
Jarenlange ervaring, deskundigheid en  

vakbekwaamheid. 
 

De Axtra Green Forklift Attachments 
zijn gebaseerd op hergebruik, dus groen en 

duurzaam 
 

Axtra Voorzetapparatuur BV 
Fricoweg 3a 

9005 PC Wergea 
Tel. 058-2553011 

info@axtra.nl / www.axtra.nl 

In- en verkoop, verhuur, reparatie, service, onderdelen 

                                                                                                      
Hebt u ruimte nodig voor:  
 

 een vergadering van uw vereniging 

 een workshop 

 een voordracht/presentatie 

 een verjaardag/feestje 

 een toneel-, muziek- en zangrepetitie (piano is aanwezig) 

 een kleinschalige voorstelling 

 een condoleance 
 
Neem dan contact op met Betty Langhout.  
Zie voor arrangementen onze website: www.usdoarpshus.nl.  
In overleg is er veel mogelijk.  
 
E mailadres: e.slager@live.nl of 058-2551276 b.g.g. 058-
2552560 
  
Gewoan…Hiel gewoan! Persoonlijk en vertrouwd!   
 
 



 

Dierenartsenpraktijk 
E.J.Havik, L.Kalsbeek, F.W.L.Schuurmans en 
M.J.Wiersma 
Oedsmawei 13, 9001 ZJ Grou tel. 0566 - 60 14 64 / 
60 14 39 fax: 0566 – 60 18 69 
E-mail: dapgrou@xs4all.nl www.dierenartsgrou.nl en 
www.bistedokter.nl  
 
Telefonisch spreekuur voor het aanvragen van visites, 
het bestellen van medicijnen en informatie: maandag 
t/m zaterdag van 8.00 - 9.30 uur. 
Medicijnen kunnen meegenomen worden op route en 
op verzoek thuis worden afgeleverd. 
 
 
Open spreekuren gezelschapsdieren: 
Maandag t/m vrijdag: 13.00 - 14.30 en 18.30 - 19.00 
uur. Daarbuiten uitsluitend op afspraak. 
Tijdens de spreekuren rechtstreeks te bereiken: tel. 
0566 – 62 12 99 
 
Openingstijden van de balie gezelschapsdieren: 
Maandag t/m vrijdag: 8.00 – 9.30 , 13.00 – 15.00 en 
18.30 – 19.30 u.  
Voor spoedgevallen 24 uur per dag bereikbaar! 
 
 
Vitaalgroep 
Vitaalgroep is de nieuwe naam voor ‘de Praktijk’. 
Kerkbuurt 4, 9005 PB, WERGEA 
 
U kunt zonder verwijzing terecht bij de fysio- en 
manueel therapeut. Bij twijfel overlegt u met uw arts 
of fysiotherapeut. Voor een vergoeding heeft u wel 
een aanvullende verzekering nodig. 
 
Praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie 
iedere dag, behandeling aan huis mogelijk mits 
medisch noodzakelijk (058) 255 18 85    
Het adres voor medische training, fitness, fysio- en 
manuele therapie, bekkenbodem training en 
sportblessures.  
Philip Schippers: Fysio- en manueeltherapeut  
Jaap Russchen: Fysiotherapeut 
 
Praktijk voor mesologie 
Meestal op di, woe en do (058) 256 05 02  
Marga Meihuizen: mesoloog D.M./MRO 
 
Praktijk voor osteopathie 
Iedere werkdag 06-14112182 of (058) 2551885  
Philip Schippers: C.O.-(M).R.O. 
 
Logopediepraktijk Mid-Fryslân 
Behandeling volgens afspraak op ma en do.  
06 - 1062 7073  
Cynthia Rozenberg: logopediste en Bondina van der 
Meulen: logopediste 
 
Praktijk voor Ismakogie cursussen. 
Deelname groepen volgens afspraak op ma- en woe. 
avond 
(058) 2552300 Dirkje Swierstra - de Jong: Ismakogie 
docent 
 
 
 
 

Huisartsenpraktijk Warga 
M.R.F. de Groot, apotheekhoudend huisarts 
Leeuwarderweg 61, 9005 ND Wergea. 
T: 255 12 61 spoednummer T: 255 11 25 
www.huisartsenpraktijkwarga.nl  
 
Spreekuur en openingstijden 
Open van 08.00 – 17.00 uur, lunchpauze van 12.30 – 
13.00 uur. 
Spreekuur op maandag t/m vrijdag alleen op 
afspraak. Afspraak maken (ook voor aanvraag visites) 
van 08.00 – 10.00 uur. 
Avondspreekuur woensdagavond vanaf 18.00 uur, 
alleen op afspraak.  
 
Telefonisch terugbelspreekuur tussen 13.30 en 14.00 
uur. 
Uitslagen bellen na 14.30 uur, niet op donderdag. 
Urineonderzoek: verse middenstroom urine in schoon 
potje met ingevuld briefje voor 10.00 uur inleveren. 
 
Apotheek 
Apotheek voor spoedrecepten, specialistenrecepten en 
ontslagmedicatie geopend van 08.00 – 17.00 uur. Op 
woensdag is de apotheek tot 18.00 uur open. 
 
Vragen over medicatie? 
Tussen 10.00 – 11.00 uur op 058 255 08 34 
 
Herhaalrecepten 
Bestellen voor 10.00 uur, ophalen de volgende 
werkdag tussen 16.15 en 16.45 uur (op 
woensdag tot 17.45 uur). 

• herhaalrecept@huisartsenpraktijkwarga.nl. 
Hierin vermelden: NAW gegevens, 
geboortedatum, naam en dosering medicatie, 
keuze bezorgen of halen 

• Herhaalreceptenlijn: 058 255 06 25 
 
Bezorgen medicatie 
Thuisbezorgen €0.50. Dagelijks in Wergea en Warten. 
 
Huisartsenlab./trombosedienst 
Iedere dinsdag van 08.30 – 09.00 uur, 
(058) 286 7930. 
 
Advies voor (verre)reizen, gecertificeerd 
reisadviescentrum 
Voor vaccinaties en reisadvies op maat. Ook voor niet 
ingeschreven patiënten mogelijk. Vragenformulier 
verkrijgbaar aan balie en te downloaden op de 
website. 
 
Avond-, nacht- en weekenddiensten 
Dokterswacht Friesland: 0900 112 7 112 
Spoedgevallen 112 
Spoedapotheek MCL: voor spoedreceptuur avond-, 
nacht- en weekend. 
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  Oprop 
 
It sil (wer) héve! Wy binne dwaande om ienakters foar de âlderein te organisearjen. 
 
Is it dyn dream om op toaniel te stean? As wolst as regisseur in ploech spilers ta 
grutte hichten bringe? Miskien wolst wol in ienakter skriuwe! Dan is dit dyn kâns! 
Jou dy op foar de ienakters! Wy sykje spilers, regisseurs, entûsjaste minsken. 
 
Der binne al in moai oantal oanmeldings mar witte je noch immen dy ’t eins net 
doart mar wol graach wol….? Opjaan! Wy sykje ek minsken dy ’t noch noait spile ha! 
Wy binne altyd op syk nei nije talinten! 
 
De ienakters binne op 22 en 23 novimber 2013 en we geane nei de 
fakânsjes los! 
 
Opjaan kin fia it e-mailadres: jildouhotsma@yahoo.com oant en mei 15 juny 2013! 
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Colofon 
 
 
Mei 2013, 53e jaargang nr. 5.  
 
De Havensbank wordt gratis verspreid in Wergea, 
Warstiens en Eagum. 
 
Klachten over de bezorging? Bel Henk Wielinga, 255 
23 35. 
 
 
Redactie:  
Henk Wielinga (voorzitter) 
Jelle Dijkstra (penningmeester) 
Mathijs Mud (secretaris, kopij) 
Egon Sinnema (advertenties) 
Emiel de Vlas (fotograaf) 
Franciske de Vries (redactielid) 
Jacoba de Wolff (redactielid) 
 
 
Lay-out en typewerk: Jildou Hotsma 
 
 
E-mailadres: havensbank@gmail.com  
 
 
Redactieadres: Mathijs Mud, de Weinmakker 18, 
9005 RN Wergea, tel. (058) 255 36 45. 
 
 
Drukker: Donkel & Donkel, Drachten. 
 
 
Abonnement: Voor lezers buiten Wergea, Warstiens 
en Eagum: € 22,50 per jaar. 
 
 
Rekeningnummers: Gironummer 365 6000 en 
banknummer 33 54 10 138, beide t.n.v. Havensbank, 
Wergea. 
 
 
Familiebericht: 
Kosten € 5. Dit bedrag graag bij het inleveren van het 
bericht betalen. 
 
 
Volgende Havensbank: verschijnt op 19 juli 2013. 
Kopij uiterlijk 8 juli a.s. inleveren! 
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ATTENT, SUPER IN DE BUURT! 





Kaartferkeap fia site en telefoan 
www.sywart.nl 

058 – 255 12 02 (19:00 – 20:00 oere) 
Twitter: @sywart 

Facebook: www.facebook.nl/sywart 


