
  Juny/July 2013  Sywart  

Op de Suderseewei nei Ljouwert krij ik it waaralarm fan it KNMI mei. Unwaar en 
reinwetteroerlêst. Moai is dat, ik sil jûn nei it Iepenloftspul.  

Thús de ljochten mar oan. Der is in soad praat op de app oft it Iepenloftspul 
jûn, 20 juny, wol trochgean sil. Op de site fan it Iepenloftspul lês ik dat it wol 
trochgiet. Prachtich dat der aktuele ynformaasje op stiet.  

De reinklean moatte we net ferjitte sis ik tsjin Johan. Oankaam by it Media-
park lizze dy fansels noch thús. Ik haw der sin oan: op Facebook en Twitter 
meitsje se my al wiken nijsgjirrich.  

Rudi hjit ús wolkom op it Mediapark, ik moat laitsje om de fans dy’t by de cara-
van sitte (der wurdt my frege oft ik in pankoek wol). Dêr stean je dan neist sa’n 
Donald Duck út Disneyland, mar dan is it Sywart. -Klik -wy ek op de foto mei 
Sywart. Yn ‘e loads wurdt ús oandacht al lutsen, minsken laitsje noch wat 
foarsichtich om’t se har ôffreegje oft dit derby heart. In minút letter is it wol 
dúdlik dat it derby heart.  

De earste bus mei fuort. Sponsors kinne it neffens my net better foarelkoar 
hawwe as yn Wergea. De tourguides krigen alle kopkes nei links en rjochts. 
Se sille wol goed oefene hawwe want troch it stean op de tsjilas stienen se 
mei de holle tsjin it dak oan en it rút siet wat leger…  

Ik fielde my as ien dy’t troch it mediapark fan WarnerBros Movieworld rûnlaat 
waard. Op ynstruksjes fan de befeiliging haw ik mar gjin eachkontakt socht mei 
de akteurs.  

It stik is basearre op de film de Truman story, Sywart wurdt al fan syn geboarte 
ôf filme en eltsenien dêr’t er mei omgiet is in akteur. Alles is “nep”. Syn fleur en 
nijsgjirrigens nekke de soap. Hy wol derop út en krijt troch dat der eat net 
kloppet. Unwaar, brân en fjoer hâlde him net langer tsjin. De pastoar die my 
oan Don Camilio tinken (in boek oer in âlde doarpspastoar út Itaalje mei itselde 
postuer en foarkommen). De ferhoalen reklame fan syn frou is hingjen bleaun: 
Slicer Dicer.  

It doarp wie dus it dekôr, der barde oeral wat. De oe’s en aa’s oer de lokaasje 
wiene net oerdreaun. It pittoreske Warstiens wie hjir mear as geskikt foar.  

Ik hearde yn ‘e bus werom ferskillende lûden. Neffens my ha je it dan goed dien 
want je kinne noait wat meitsje wat eltsenien geweldich fynt. Sang en dûns 
hawwe wolris mear oanwêzich west waard der sein. Ik fyn dat wat der oan sang 
en dûns wie, dat dit der goed bypaste. It wie moai om te hearren en te sjen.  

Ek wie it in goed ding dat Grietje fan it poadium ôfhelle waard. Dikke plom foar 
dizze byrol! Sywart fûn himsels in hampelman. Sywart en eltsenien dy’t hjir oan 
meiwurke hat, binne abslút gjin hampelmannen!  

Ik haw in prachtige jûn hân en dat myn tas mei reinklean thús blean is wie 
gjin ramp. It wie prachtich moai waar.  

Jacoba de Wolff – fan fan Sywart  

It is wer merke! 50+? 

Doe het veilig!  

Linkse kroade 

 Bloed fan Riemer  

Jeugd boerenstraatgolf  

Stjoer jo merkefoto!  





 

Iepen dei “Zakelijk Wergea”  25 mei 
2013 
 
It begûn moarns wol in bytsje tryst. Troch it beset 
wêzen fan guon strjitten, koe De Kriich mar in lyts 
rûntsje troch de buorren meitsje en fuort dêrnei, om 
goed tsien oere hieten foarsitter Simen Pyt Hotsma 
fan “Zakelijk Wergea” en Teake Kloosterman, 
foarsitter fan Pleatslik Belang Wergea, mar in 
hantsjefol minsken wolkom op it Reade Plein. Mar it 
waar siet ek perfoarst net mei,  in kâlde hurde 
noardweste wyn spile ús de hiele dei parten en dat 
wolle jo einliks net hawwe op 25 maaie!! Fierder 
wiene der dizze deis ek noch festiviteiten yn Goutum 
en Ljouwert, miskien dêrom dat der minder minsken 
(moarns) op ‘e proppen kamen. 
 
Mar de dei wie der net minder om. In grut ferskaat 
oan bedriuwen en ferienings diene harren doarren 
iepen om sjen te litten wêr ’t hja mei dwaande binne. 
En dat liicht der net om. Fan alle kanten lieten 
Wergea en omkriten sjen, dat wy noch hieltyd 
beskikke oer in grutte kearn fan bedriuwen en 
ferienings en dat sa tichteby de stêd Ljouwert, én wêr 
’t wy grutsk op wêze meie. Alle saken hiene harren 
doarren iepen dien en sa seagen jo fan tichteby de 
geweldige trekkers, de nijmoadrige tafels en stuollen, 
de kreaze ynbou fan in kruser, tekeningen fan nij te 
bouwen as te ferbouwen wenten en gean sa mar 
fierder.  Mar men koe ek motorride, in rûnrit meitsje 
mei hynder en wein, as yn in molkpream oersetten 
wurde fan it eartiidse Fricoterrein nei de Nieuwe Hoek. 
Dêr waarden einekoeren fljochte en om it libben 
ielrikke. 
 
Koartsein in geweldich barren en fansels foar 
werhelling fetber. Wûnder boppe wûnder bleau it hast 
de hiele dei droech, mar geandewei de middeis waard 
it hieltyd kâlder, mar lykwols hieltyd drokker. Om 
goed fjouwer oere gongen de doarren fan ‘e Bidler 
iepen. En doe begûn it stadichoan hieltyd mear te 
reinen. En mei sa ’n kjeld is in fertoef yn De Bidler 
woldiedich, dêr koene jo je efkes lekker opwaarmje,  
Mar wat noch moaier wie, hjir stie ús in feiling ta eare 
fan Tour4life te wachtsjen. Wat der feild waard is 
minder wichtich, mar wol de wize wêrop. 
Feilingmaster Hylke Tholen presentearre it  ien en it 
oare, krekt as wie it syn deistich wurk. Dizze 
jongkeardel sille wy yn dizze kwaliteit grif nochris sjen 
kinne. 
 
Al mei al in prachtge dei en “Zakelijk” Wergea hat him 
fan it boppeste buordsje sjen litten. Ien lyts 
minpuntsje is de kommunikaasje, as de PR. Dit hie yn 
myn eagen better kind, net allinne in plattegrûn fan it 
hiele barren yn it blêd MiddelPunt, mar ek yn ús eigen 
Havensbank hie moatten. En yn de lêste dagen noch 
in struifolder by de doarren del oer it ien en it oar hie 
in goede saak west.  
 
Jelle Dijkstra 

  

OPROP 
 
LEUKSTE – GEKSTE – MOASTE MERKEFOTO 2013 

 
 
Stjoer dyn merkefoto op nei ús en wa wit komt dyn foto 
yn ‘e folgjende Havensbank.  
 
De foto’s dy ‘t we útsykje litte we ôfdrukke, bringe we 
lâns en de foto komt dus yn ‘e Havensbank.  
 
Oant yn ‘e tinte! 
 
De redaksje 
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Jochem Douwenga wie in echte 
Wergeaster 

Oars as pommeranten, foaroanmannen en lju fan 
kwizekwânsje, waans ferstjerren yn de parse 
wiidweidich omtinken kriget, binne der ek minsken 
dy’t harren hiele libben yn itselde doarp tahâlden ha, 
dy’t eltsenien kin en dy dan samar, fan de iene dei op 
de oare, der net mear binne. 
 
De beïerdiging lûkt net folle folk, de klok liedt noch al: 
‘Wa soe der op ’t hôfkomme? Fêst gjin Wergeaster, 
oars hiene wyder wol fan heard’. Mar it wie wol 
immen út eigen doarp. De oare deis koene wy yn ‘e 
krante gewaar wurde dat Jochem Douwenga, 75 jier, 
ferstoarn wie en dat, op eigen fersyk, de begraffenis 
yn lytse rûnte plakfûn hie. In (te) sober ôfskie fan in 
man dy’t, op de lêste jierren nei, it strjitbyld fan 
Wergea foar in grut part stâl jûn hat. 

Op ‘e fyts nei brêge of Havensbank foar in praatsje, 
ûnderweis nei ien fan syn hillige húskes om in bak 
kofje of nei it fuotbalfjild foar in wedstriid fan Wergea 
1? Jochem wie erflik op ’n paad. 

Wa’t de Havensbanken út de sechtiger en santiger 
jierren der op nei slacht, komt der al gau efter dat 
Jochem guon ‘indoorsporten’ ek mear as treast wie. 
Skutjassen yn it Doarpshûs, by Hedzer of yn it 
Parochiehûs? Syn namme as priiswinner waard 
geregeldwei neamd yn de útslagen fan ús 
doarpskrante. 
 
Mar Wergeaster Merke wie foar him wol it 
hichtepuntfan it jier. De spulbazen koene noch safolle 
rûge apen, horloges,earmbannen, bearen of klokken 
ynslein hawwe, at se Jochem oankommen seagen 
wiene se der wis fan dat se yn de koartstmooglike tiid 
troch harren negoasje hinne rekken. Want Jochem wie 
tûk, sawol yn de sjittinte as mei de griper, om fan it 
draaiend rêd en de bommenwerpers mar net iens te 
praten..  
 
 

 

Syn âld-wurkjouwerVan Slooten, it eartiidske 
pipermuntsjefabryk, hie ek noch in adfertinsje yn de 
Ljouwerter Krante pleatst. En dat wie terjochte. Want 
yn de tachtiger/njoggentiger jierren liende Jochem 
syn namme oan in spesjale produksje fan harren 
autodrop: Oldtimers. Om’t dêr gâns reklame omhinne 
makke waard, stie Jochem ynienen ek yn de 
publisiteit. En dêr gong hy mar wat linich mei om. 

Jochem Douwenga is 75 jier wurden, hat 75 jier 
Wergeaster west en is yn lytse rûnte te hôf brocht. 
Mar wie dy rûnte net al te lyts?  

Wiebe Sinnema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dochs noch hommels ferstoarn ús Neef  

Jochem Douwenga 

* Wergea   06-08-1937 
† Ljouwert 24-06-2013  

Pietje Sträter – Brandsma 
Sjoerd Wartena  

Skriuwadres: 
Haskerfinne 14 
8465 RJ  Aldehaske 

 

 

1,2,3,4,5,6……….306 
 

 
 
Ook wij waren zaterdag 25 mei op de open dag 

van Zakelijk Wergea! 
Ons gemist? Kom eens langs op de repetitieavond op 

donderdag in het Dorpshuis 
of neem een kijkje op onze website www.dekriich.nl 

 
De uitslag van het noten-raad-spel was: 306 

De winnaars zijn:  
Floris Sinnema, de Skuorre 9, Wergea 

Geke de Boer, Wijbengastrjitte 1, Wergea 
 

De CD bon wordt binnenkort bij je bezorgd, van 
harte gefeliciteerd! 

 

 
 

3 



“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 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

       Wartenster Wetter Wille 2013: 14 en 15 september 
 
In Warten organiseren wij dit jaar voor de 4de keer Wartenster Wetter Wille. 

 
Het thema dit jaar is: 
“op besite yn Warten” 

 
Daarom willen wij u als inwoners van ons buurdorp Wergea van harte uitnodigen. 
 
Net als in voorgaande edities zal het dorp bruisen van de activiteiten. Uiteraard zijn er een aantal vaste 
onderdelen:  historische (zeil) schepen in de vloot, met o.a. de zelfrichtende reddingsboot “Suzanna” en het 
houten schip “Carla Lammers” van de Batavia-werf, een gezellige braderie, ons shantykoor de Feanstampers, 
theater op het water, straattheater, schouwtouwtrekken, een oecumenische dienst op zondagmorgen met na 
afloop  het Wergeaster popkoor, dweilorkest de Menaemer Feintsjes, een tentoonstelling van Wartenster schilders 
in de consistorie, schippersbal met Jokers Wild, activiteiten in en rond het museum, gezellige terrasjes etc. etc. 
 
Ook de candlelight vloot staat weer op het programma. De verlichting en de muziek zullen deze keer niet vanaf de 
wal, maar vanaf het schip verzorgd worden, zodat de schepen vlotter door kunnen varen. Wel verwachten we 
enkele zeer speciale schepen en/of acts  in deze vloot. 
 
Maar er is meer: dit jaar is er in de vroege avond op 
zaterdag een drakenbootrace. Teams van 8 roeiers 
en een trommelaar zullen in drakenboten midden in 
het dorp strijden om de hoogste eer. Wij zouden het 
erg leuk vinden als Wergea met één  of meer teams 
aan deze race zou mee willen doen. Al ingeschreven staan teams van sponsoren en van diverse verenigen uit 
Warten. Er zij nog een paar plaatsen over! Voor meer informatie en opgave: Catharinus van Balen: 
catharinus62@gmail.com. Maar doet het snel: vol is vol! 
 
Voor de kinderen zijn er o.a : een klimwand, een draaimolen,  op zondagmiddag een workshop Griezelshampoo 
maken en aquabubbles. Verder zullen de kinderen weer mee mogen varen (onder begeleiding) op een schip in de 
Candlelight vloot. 
 
Rond de NH-kerk en op het Nijpaed is er gedurende het weekend braderie met o.a. 
oude ambachten als rietvlechten, palingroken, netten boeten, een stand van de Batavia-werf, een stand van de 
KNRM en nog veel meer gezellige kraampjes met hobby-materialen, verkoopartikelen en etenswaren.  Er kunnen 
altijd nog stands bij. 

Wanneer U een kraampje zou willen?; opgeven kan bij Oege Castelein o.castelein@upcmail.nl, Fokje Bouwmeester 

m.bouwmeester3@upcmail.nl. Voor deelnemers die hun waren verkopen vragen wij een vergoeding van 

1dag  € 15,00 /2 dagen € 25,00.  
 
Op het Stoombootshaed komt een feesttent te staan, waar zaterdagavond (Jokers Wild) en zondagmiddag (Gurbe 
Douwstra) gezellige live-muziek wordt gespeeld.  In de reguliere horeca zal ook het een en ander worden 
georganiseerd.  
 
Dan is er nog het theater: op maar liefst drie verschillende locaties zullen sketches te zien zijn. Historisch, 
herkenbaar of hilarisch, maar altijd met een link naar Warten en/of water. Tot slot zullen er op gezette tijden 
klokken gaan spelen??!!! 
 
Kortom nu al een programma met voor elk wat wils en wie weet wat er nog meer komt?!! De entree op het 
festivalterrein is gratis. Alleen voor enkele specifieke onderdelen vragen wij een kleine bijdrage (aquabubbles, 
schippersbal, draaimolen, grabbelton).  
 
Het duurt nog even en er moet nog veel gebeuren, maar wij gaan ervoor!  U kunt nu vast een kijkje nemen op 
onze website: www.wartensterwetterwille.nl; 
En wij zien u graag als gast op Wartenster Wetter Wille. 
 
Catharinus, Piet, Petra, Baukje, Haye, Tryntsje, 
Fokje, Oege, Robin, Arjan en Bea  
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SPORTCOLUMN 
 
De Sysmex XE-2100: de bloedmasine 
 
Wy binne wer prachtich op fakânsje west by ús 
dochter, har man en twilling op Kurasao. 
De twilling docht it mar bêst, mar wat wolle jo ek mei 
moai waarm waar, in protte wyn, it strân foar de doar 
en it wetter 25 graden. 
 
Op it eilân ha ik mei trije seksy jongelju en in 
profesjonele filmer in bysûndere videoclip makke by 
myn liet en roman: ‘Melodie van een Eiland’. 
Jimme kinne him sjen en harkje op you tube of op 
google: gewoon yntoetse: melodie van een eiland en 
dan fine jim him wol. Hy stiet ek op myn facebook. 
 
We ha ek in cruise makke nei Panama, Columbia en 
Venezuela. Der sieten in tûzend minsken bynammen 
út Midden- en Súd Amerika op it skip. 
Waarmbloedich folk, mar boppe-al freonlik en 
gesellich. Spontane feestfierders, geweldige 
sambadûnsers. En ik koe merke dat sokke dûnsen in 
protte kondysje freechje! 
 
De wichtichste sport yn dy lannen is fansels fuotbal, 
se binne der gek mei, wat in emoasje! 
De supporters steane as hynders heech yn it bloed! 
Mar dat der no in protte ûnrêst is yn bygelyks Brazilië, 
demonstraasjes op de televyzje ferwûndert me net, it 
ferskil tusken in lyts groepke riken en de poer earme 
massa is grut. Dêr kin straks gjin mins -by wize fan 
sprekken- nei de wedstriden fan it WK want de prizen 
binne no al foar in protte lju net te beteljen. 
 
De twadde sport op Kurasao is honkbal, no ja doe`t 
Nederlân it sa goed die mei de EK en WK kaam dat 
foaral troch de Kurasaose spilers yn ús team. 
 
Sels yn de krante fan Kurasao waard der skreaun oer 
Sc Heerenveen. Veenstra is fuort, koe ek net oars, 
mar dat betsjut net dat no alles koek en ei is. 
Der moat ek fjirder skjin skip makke wurde! 
In nije start, op nei moai fuotbal en de subtop fan de 
earedivyzje. 
Prachtige wedstriden tsjin Cambuur! Supporters yn 
beide kampen ha der sin oan. De earste 
weddenskippen binne der al set. Op nei in moaie 
sportsimmer. 
 
Wimbledon...ha we noch wol goeie tennissers of wie 
Richard de lêste? 
 
De Tour de France. Hoe sjogge we nei alle alteraasje 
no nei de bergetappes? 
It sil me nij dwaan hoefolle der op Epo en sa pakt 
wurde. Ik bin tige skrokken fan de berjochten dat er 
noch in protte troep brûkt wurdt. 
No, en dan it ferhaal fan de NRC sjoernalisten dat de 
Rabo in jier as wat lyn in bloedmasine hie: De Sysmex 
Xe-2100. 
 
 
 
 
 
 
 

Michael Boogerd krige bloed fan syn broer Rini en wûn 
doe samar de swiere Alpen etappe nei La Plagne. De 
masine joech oan hoefolle nije bloedlichaamjes en 
hemoglobine der by yn koe foardat er pakt wurde soe 
op doping. 
Ha, ha, miskien ha jimme ek wol immen yn de 
famylje wêr`t jim bloed fan krije kinne sadat jimme 
noch better fuotbalje, kuorbalje, tennisje of 
klaverjasse. 
 
Dy masine jout wol oan hoefolle der yn kin sadat 
jimme troch de doarpsgenoaten net oansprutsen 
wurde op doping. 
 
Der geane geruchten dat Veenstra pas opstapt is 
nei`t er oan de masine lein hat en bloed krigen hat 
fan Riemer. Net tefolle, de man moat ek fjirder mei 
syn libben, mar dat hâldt sa ’n apparaat wol yn ‘e 
gaten. 
 
Achte lêzers, ik winskje jimme allegearre in noflik 
waarme simmer mei in protte wille en sûnens! 
 
Jappie Kooistra 
 
 

Natoernijs 
 
Sijke en Hendkje  hiene beide in broed, in pear ekers 
fan elkoar ôf. En om’t se om de beurt mei harren 
manlju de aaien útbriede moasten, hiene se somtiden 
wol efkes tiid te praten. En dan kaam it ferhaal al gau 
op eartiids. 
 
Sijke sei: Hendrikje myn foarâlden holden fan âlds op 
it Wyldlân ta, dat wie in prachtige krite foar ús soarte 
folk. Ik ha myn beppe der faak oer praten heard. Se 
sieten der mei grutte famyljes  by  elkoar. Dat wie lân 
dêr waard buorke en weide troch de Wartena jonges 
fan ‘e Burd. Dêr siet iten by de rûs yn ‘e grûn mar dat 
is net mear it gefal. It is no te earm en te rûch. It 
Fryske Gea hat it net goed yn behear foar ús. 
 
Eartiids sei ús beppe dat der in protte aaisikers dizze 
kant op kamen foaral fan de Wergeaster kant. “Mar 
Sijke“ sei Hendrikje, fûnen dyn âlders dat net aaklich” 
Nee seine se, mei in pear wike binne se wer fuort en 
dan hiene se dy hiele grutte krite foar harren sels”.  
 
Beppe hie in suster, dêrfan koene se de aaien nea fine 
die ferrifele dy mannen altyd. Mar Hendrikje  moast 
begripe, flak by ús mem siet Pietsje snip op fjouwer 
aaien en in stikje lân fjirder Ybeltsje hoants. Us mem 
fûn de hoantsen wat aparte fûgels se seine nea wat.  
 
It tilde op fan de skriezen en tjirken. Beppe koe der 
altyd smaaklik oer fertelle as der in rôffûgel oer kaam 
dan hong de hiele loft fol fûgels. Hy krige gjin kâns 
om oan de grûn te kommen. Beppe sei der wie ien 
rover der hiene se in hekel oan dat wie in murd as dy 
in pear jongen hie pakte hy gauris in aai of in pyk. 
 
Der is in protte feroare Sijke sei Hendrikje en no sitte 
wy hjir yn it Ald-Skroet mar hjir rêde wy it ek wol 
wer. No je, wy moatte de mannen mar efkes ôflosse, 
goeie. 
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Op 16 maaie binne wy mei in man as 5 nei Murk 
Nijdam west. Dizze man buorket ûnder Wommels op 
in frij âlderwetske manier. De kij steane noch op in 
âlderwetske stal en der wurdt noch mei de kroade 
mjukse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op dizze wize  krije jo in protte rûge stront, dat is foar 
it beien libben poer geskikt. Mei in boatsje gongen wy 
nei in oanlein gebiet wêr’t  in protte wetter op stie, it 
tilde op  fan de fûgels. De kluten en wytstirnsen 
sieten tsien meter fan ús ôf. Op 40 hektare hat 
Nijdam 100 span skriezen mar ek ljip en tjirk dogge it 
goed. Nei in pear prachtige oeren binne wy yn de auto 
stapt en nei hús riden. Under it genot fan in gleske 
hawwe wy de middei noch even oereide en kamen ta 
de konklúzje dat dit de peareltsjes binne dy ‘t hoede 
en noede wurde moatte. 
 
Der komme stadichoan mear fan dizze gebieden en 
dat is in goed ding. Ek yn ús eigen fûgelwacht krite 
hawwe wy in pear sompige plakjes en it docht echt 
fertuten. De greidefûgels hawwe oer it algemien in 
goed briedseizoen, wy hiene by ús in protte skriezen 
flean fluch ek de strânljip gie goed. 
 
By bourman Jaap siet in feallemiggesnapper 
(grauwevliegenvanger) yn it hok te brieden en dêr hat 
hy wat aardige fotos fan makke.  
 
Dit fûgeltsje kin net 
sjonge mar hat in hiele 
moaie manier om iten 
te fangen, hy sit op in 
pealtsje of stekje en 
sjocht er dan in migje 
dy pakt er en giet 
werom nei syn 
opserfaasje post. 
 
Dit wie’t foar dizze kear. 
 
S. en S. de Groot 
tel: 058-2551761 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
It skoallekeatsen fan de gemeente Boarnsterhim 
waard dit jier ferkeatst yn Wergea. In lange dei, mei 
moarns de partoeren fan de skoallen tsjin innoar, siz 
mar ôfdieling keatsen en middeis troch innoar lotsjen.  
 
De organisaasje wie yn hannen fan Gerrit Groen, 
Anno Wytsma en Gerard Sinnema. Mei help fan 
frywilligers is alles goed slagge! 
En oer it waar sille we it mar net ha (alhoewol it wol 
droech wie).  
 
De útslach fan it ôfdieling keatsen moarns: 
 
Famkes:  4 partoer 
1e OBS It Tredde Sté (Jirnsum):  Dian Dijkstra en Iris 
Douma 
2e KNS de Reinbôge (Tersoal): Jildou Ekema, Marieke 
vd Put en Mirthe Dijkstra 
 
Jonges: 4 partoer 
1e De Twamêster (Wergea): Pieter Gerbens, 
Bram Paulusma en Hedser Mud 
2e De Twa Fisken (Grou): Wietse vd Berg, Werner 
Veenstra en René Bootsma 
(De jonges fan de Twamêster gean troch nei it Frysk 
kampioenskip!) 
 
De útslach fan it troch innoar lotsjes middeis: 
Famkes: 6 partoer 
1e Sanne Smit en Nynke Boersma 
2e Luna Terra en Geeske vd Meulen 
 
Jonges: 13 partoer 
1e Rutmer Zwart en Jeen Schilte 
2e Adne Jan Sinnema en Jildert Zijlstra 
3e Nick Potijk en Werner de Vries 
3e Tjardi Hoeksma en Mark van Dijk 
 
Ferliezersronde: 
1e Johannes Gerben Brinksma en Mechiel Rietveld 
2e Rinse Jan de Groot en Roy vd Zweep 
 
Ôfdieling federaasje freed 31 maaie yn Reduzum: 
2e Mariska Zuydendorp, Siska vd Sluis en Hester 
Sinnema – welpen famkes 
3e Hedser Mud, Folkert Groen en Bram Paulusma –  
 
pup jonges 
2e ferl.r Nick Potijk, Jan de Boer (en Adne jan 
Sinnema, foel blesseerd út) – pup jonges 
Federaasje Húzum sneon 1 juny: 
2e Jeen Schilte  - pup jonges 
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info@bloembinderijwobbes.nl 

Opheffingsuitverkoop!!   

Bloembinderij	Wobbes																					
 

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



 

Snein 2 juny de Profab partij mei sponsor Profab 
montage- en timmer bedrijf, foar de jeugd. Moai 
op tiid begjinne en dizze kear mei de sinne derby. It 
wie wol mear as 15 graden! In dei mei spannende 
keatspartijen en fleurige minsken op it fjild. Logisch, 
as de sinne skynt.  
 
Hjir de útslach: 
Kabouters: 5 partoer 
1e Lotte Donderwinkele en Jasper Nijenhuis 
2e Tijl van Summeren en Twan Ypma 
Welpen B: 8 partoer 
1e Welmoed de Jong en Splinter Wobbes 
2e Thirza Hotsma en Eke van Summeren 
Ferliesersronde: 
1e Markus Zuydendorp en Jilke Schilte 
2e Frank vd Meulen en Niels de Wit 
Welpen A: 6 partoer 
1e Jurre vd Meulen en Dora Donderwinkel 
2e Mariska Zuydendorp en Siska vd Sluis 
3e Roy vd Zweep en Brent Koster 
Pupillen B: 7 partoer 
1e Johannes vd Berg en Femke Roersma 
2e Geeske vd Meulen en Femke Mud 
Ferliesersronde: 
1e Lammert Kalsbeek en Iris Kuipers 
Pupillen A: 4 partoer 
1e Jeen Schilte en Rik vd Veen 
2e Nick Potijk en Jan de Boer 
 
Skoaljeugd: 4 partoer 
1e Jinka Krist en Harmina de Jong 
2e Kim vd Veen en Fenna Hotsma 
 
Snein 9 juny de bekerpartij foar senioaren mei 
sponsor bakkerij Teye en Rika de Boer. Spitich 
dat der net safolle senioaren keatse. We hiene by de 
manlju trije partoer en by de froulju 6 froulju, alles 
trochinnoar hussele en in individueel klassemint. 
Oer de hiele dei besjoen in geselliche keatserij, en it 
lekkere gebak fan Teye wie foar de priiswinners: 
Froulju: 1e Aukje Sinnema (keninginne) en 2e Sjoukje 
Kalsbeek en Ciska Braams 
Manlju: 1e André Terpstra (kening), Reinder Veenstra 
en Frans Slaterus 
 
Sneon  15 juny stie de federaasje yn Wergea op de 
agenda. Fansels in dikke bui foardat we los moasten, 
mar letter dochs de hiele dei redelik waar mei in straf 
wyntsje. 
Der waard moai keatst en de prizen waarden as folgt 
ferdield: 
Welpen famkes: 6 partoer 
1e Anna Dieuwke Dijkstra (Húzum) en Dora 
Donderwinkel (Wergea) 
2e Marije Bodde (Jirnsum) en Doete Fopma 
(Reduzum) 
3e Nadja Renske Moufakkir (Reduzum) en Sanne van 
Vilsteeren (Raerd) 
Welpen jonges: 6 partoer 
1e Hessel Gerbens (Wergea) en Jelmer Foppe 
Drijfhout (Raerd) 
2e Mark van Dijk (Reduzum) en Ruben Sjerps 
(Húzum) 
Ferliesersronde: 
1e Roy vd Zweep (Wergea) en Leon Sjoerdsma 
(Reduzum) 
 

Pupillen famkes: 3 partoer 
1e Anna Marijke Stoker (Wurdum) en Femke Mud 
(Wergea) 
Pupillen jonges: 12 partoer 
1e Johan Hotsma (Wergea) en Rinke Ties Hoekstra 
(Ljouwert) 
2e Niels van Vilsteren (Raerd) en Wessel vd Woud 
(Goutum) 
3e Jeen Schilte (Wergea)  en Timo van Raalte 
(Ljouwert) 
Ferliesersronde: 
1e Johannes Gerben Brinksma (Reduzum) en Jorrit 
Haarsma (Grou) 
2e Adne Jan Sinnema (Wergea) en Sander vd 
Velde (Raerd) 
3e Nick Potijk (Wergea) en Johannes Stavinga 
(Raerd) 
 
Skoalfamkes: 7 partoer 
1e Jinka Krist (Wergea) en Djura Odinga (Jirnsum) 
2e Jitsina vd Boogert (Reduzum) en Ingrid de Vries 
(Jirnsum) 
Ferliesersronde: 
1e Ymkje Yntema (Grou) en Dieuwke Roelfsema 
(Jirnsum) 
Skoaljonges: 6 partoer 
1e Hessel de Ree (Reduzum) en Stan Sjerps (Húzum) 
2e Minze Klompmaker ( Reduzum) en Folkert Kiestra 
(Raerd) 
3e Jesse de Jong (Grou) en Pieter Gerbens 
(Wergea) 
 
Sneon 22 juny federaasje Akkrum: Folkert Groen 1e 
priis by de pupillen jonges 
 
Snein, 23 juny welpen partij yn Wergea. 
It like net bêst op buienradar, mar ik bin der wol 
achter dat je dêr net te folle nei sjen moatte. Yn it 
begjin in bui en ien kear tuskentroch in fikse bui. De 
dei is fierder tige bêst ferrûn en as je der op klaaid 
binne is der neat te rêden….. 
Der waard wer leuk keatst troch de welpkes, 
spitichernoch gjin Wergeaster welpen dit jier. Mei 
dank oan alle minsken die’t ús holpen ha koene de 
prizen moai op tiid útdielt wurde troch foarsitter 
Frans. Binne jo nyskjirrich nei de útslach? Sjoch dan 
efkes op ús site: www.kvhetoosten.nl. 
 
Snein 30 juny Astrid’s beker partij: 
De partij om kening as keninginne te wurden. Dus 
sneontejûn betiid (?) op bêd en sneintemoarns der 
fris foar. We hiene der súver in bytsje moai waar by 
en in protte bern hiene harren opjoun. De útslach: 
Kabouters: 5 partoer 
1e Lotte Donderwinkel (keninginne) en Sigrid de Groot 
2e Tijl van Summeren en Wytze Sinnema 
Welpen B: 10 partoer 
1e Markus Zuydendorp (kening) en Splinter Wobbes 
2e Floris Sinnema en Lisa Kok 
3e Janny de Haan en Frank vd Meulen 
Ferliesersronde: 
1e Tycho Petersohn en Jilke Schilte 
2e Thirza Hotsma en Mees Bossema 
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Welpen A: 6 partoer 
1e Hessel Gerbens (kening) en Siska vd Sluis
2e Roy vd Zweep en Wieger Krist
3e Jurre vd Meulen en Jorne Nijenhuis
Pupillen B: 6 partoer 
1e Gerard Sinnema (kening) en Femke Mud
2e Anniek Terpstra, Aline Wassenaar en Dies Kamp
Ferliesersronde: 
1e Geeske vd Meulen en Femke Roersma
Pupillen A: 4 partoer 
1e Johan Hotsma (kening) en Jan de Boer
2e Folkert Groen en Rik vd Veen
Skoaljeugd: 3 partoer 
1e Christiaan Zuydendorp (kening), Jinka Krist 
(keninginne) en Sjoukje Sinnema
 
Dit wie de lêste partij foar 
Moandei 1 juli hiene we noch it ‘ouder/kind’ keatsen. 
Leuk om te sjen dat der safolle 
âlders/nichtsjes/neefkes wiene om mei harren bern te 
keatsen. Oh ja, it wie ek noch moai waar!  
 
Fansels stiet de merke partij (Manlju 1
noch op it program op snein 4 augustus mei 
sponsors Vakgarage vd Zweep en Jelle Talsma 
autobedrijven en sponsor ferlotting K. Zwart fan 
Wergea. 
We hoopje fansels dat der in protte minsken ús die 
dei wer helpe wolle! 
 
Dan nei de fakânsje de agenda:
*Tiisdei 13 augustus start potsjekeatsen
noch yn de lêste wike fan de fakânsje!)
*Moandei 19 augustus: start tr
*Freed 23 augustus: jeugdledenpartij
Kooistra timmerpartij
*Sneon 24 augustus: zachte bal kaatspartij op it lân 
tsjin oer de jeugdsoos SZDRNZLL
*Moandei 26 augustus: lêste trening jeugd
*Tiisdei 27 augustus: lêste kear potsje keatsen + 
priisútrikking – Sponsor Slagerij Kramer Wergea
*Sneon 31 augustus: Doarpspartij (
leden) jeugd – Loek’s schilder partij
*Snein 1 september: Doarpspartij senioaren (
net leden) - sponsors Jan en Wietse Veenstra, 
rijdende winkels en Café Restaurant Trije Hûs
Prizen ferlotting: Postma tweewielers
 
Fansels winskje wy eltsenien in goeie fakânsje mei 
prachtich moai waar! 
 
Bestjoer kv ’t Oosten – 

Hessel Gerbens (kening) en Siska vd Sluis 
Roy vd Zweep en Wieger Krist 
Jurre vd Meulen en Jorne Nijenhuis 

Gerard Sinnema (kening) en Femke Mud 
Anniek Terpstra, Aline Wassenaar en Dies Kamp 

ske vd Meulen en Femke Roersma 

Johan Hotsma (kening) en Jan de Boer 
Folkert Groen en Rik vd Veen 

 
Christiaan Zuydendorp (kening), Jinka Krist 

(keninginne) en Sjoukje Sinnema 

Dit wie de lêste partij foar de simmerfakânsje. 
Moandei 1 juli hiene we noch it ‘ouder/kind’ keatsen. 
Leuk om te sjen dat der safolle 
âlders/nichtsjes/neefkes wiene om mei harren bern te 
keatsen. Oh ja, it wie ek noch moai waar!   

Fansels stiet de merke partij (Manlju 1e klas KNKB)  
snein 4 augustus mei 

sponsors Vakgarage vd Zweep en Jelle Talsma 
autobedrijven en sponsor ferlotting K. Zwart fan 

We hoopje fansels dat der in protte minsken ús die 

Dan nei de fakânsje de agenda: 
13 augustus start potsjekeatsen (dit is dus 

noch yn de lêste wike fan de fakânsje!) 
Moandei 19 augustus: start training jeugd 
Freed 23 augustus: jeugdledenpartij, de Abe 

Kooistra timmerpartij 
Sneon 24 augustus: zachte bal kaatspartij op it lân 

jeugdsoos SZDRNZLL 
*Moandei 26 augustus: lêste trening jeugd 
*Tiisdei 27 augustus: lêste kear potsje keatsen + 

Sponsor Slagerij Kramer Wergea 
*Sneon 31 augustus: Doarpspartij (leden en net 

Loek’s schilder partij 
1 september: Doarpspartij senioaren (leden en 

sponsors Jan en Wietse Veenstra, 
rijdende winkels en Café Restaurant Trije Hûs 
Prizen ferlotting: Postma tweewielers 

Fansels winskje wy eltsenien in goeie fakânsje mei 

 Wergea  

  
It sit der wer op! Seizoen 2012/2013 is 
súksesfol ôfsluten mei in gesellich 
slutingswykein. It wykein dêrnei binne wy 
op soosreiske west net Skylge
 
Op dit momint fan skriuwen moatte wy der 
noch hinne, dus kin ik der spitigernôch noch 
neat oer sizze (en oars soe my dat ek fê
kwea-ôf nommen wurde). 
 
Op dit stuit binne wy drok oan it ferbouwen. 
Dus as jo ienris in middei oer haw
even mei Berber Mollinga om te freegjen a
der ek noch wat wurk te dwaan is of kom 
gewoan gesellich even del! Gjin probleem
 
Fierder stiet der, yn gearwurking mei KV 
Het Oosten, noch in szdrnzll partij op it 
programma. Dit sil barre op sneon 24 
augustus yn it lân by de soos
ynformaasje folget. 
 
By in seizoensôfsluting heare ek 
bestjoerswikselingen 
Spitigernôch moat ik berjochtsje dat fan
no Wietske Velde en ûnderskreaune stopje
Mei respektivelik 6 en 5 tsjinstjierren dochs 
in aardige prestaasje (al sis ik it sels)
myn allerlêste soosstikje foar de 
Havensbank rest my dan ek te sizzen
Wietske betanke! 
  
Lekkâh! 
  
Jildou Kamsma út namme fan,
It bestjoer 

 

 

Seizoen 2012/2013 is 
súksesfol ôfsluten mei in gesellich 

It wykein dêrnei binne wy 
eiske west net Skylge. 

it momint fan skriuwen moatte wy der 
n ik der spitigernôch noch 

sizze (en oars soe my dat ek fêst 
 

it stuit binne wy drok oan it ferbouwen. 
Dus as jo ienris in middei oer hawwe, belje 
even mei Berber Mollinga om te freegjen as 
der ek noch wat wurk te dwaan is of kom 
gewoan gesellich even del! Gjin probleem. 

Fierder stiet der, yn gearwurking mei KV 
Het Oosten, noch in szdrnzll partij op it 

Dit sil barre op sneon 24 
augustus yn it lân by de soos. Mear 

By in seizoensôfsluting heare ek 

Spitigernôch moat ik berjochtsje dat fanôf 
no Wietske Velde en ûnderskreaune stopje. 
Mei respektivelik 6 en 5 tsjinstjierren dochs 

staasje (al sis ik it sels). Yn 
erlêste soosstikje foar de 

avensbank rest my dan ek te sizzen 

Jildou Kamsma út namme fan, 
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MERKE 2013 
 
 
Merkehomies, fawakka?! 
 
Met ons is alles chill, (geen thuisbrenger of 5e wiel aan de wagen) maar gewoon relaxed weet je… 
 
Het listrinnen was dope, Bauke’s luchtballontrip met de bro’s Montgolfier was hot, de tijd in het merkehok 
zal de bom zijn. Als er een week of vier verstreken zijn, is laatstgenoemde tijdbom uitgetikt en barst deze. 
Deze vijf dagen durende big bang zal een enorm feest teweeg brengen, dit betekent voor ons Wergeasters 
een terravette merke ouwe! 
 
Bordenwassers en onderduikers, de kommisje duldt ze niet! Voor een optimale voorbereiding van de merke 
dient ieder kommisjelid zijn quartz-klokje te synchroniseren  met de merkekommisjeklok, boven de 
schoorsteenmantel in het hok. Valt echter de tijdsmatch tussen werk en kommisje niet meer te maken, dan  
moet er gekozen worden voor het ruime sop: de ballen! 
 
Maye Henk de Wolff - deze na zeven jaren door al het vocht kromgetrokken reus - was van mening dat het 
grote lichaam nog dieper kon zinken. Ons leek dit vrijwel onmogelijk, maar MH zou het bewijzen. Na het 
behalen van zijn duikbrevet heeft deze kolos dan ook per direct zijn bierflessen omgeruild voor groene 
flessen zuurstof. Koraalknuffelaar Henk wordt bedankt voor zeven waardige jaren merkekommisje waarvan 
twee als voor-/nazitter! 
 
Rindert Sinnema.. drie jaar kommisjeschap achter de naam van deze (S)loopert. 
De theedrinkende daap met twee linkerhanden heeft zijn vaatdoek verkozen boven de frituurpan in het 
merkehok. Als hij de cocksmuts weer eens over de haarhelm heen getrokken had, wist hij de rammelende 
kommisjemagen menigmaal goed te vullen. Deze wannabe mooiboy kon zijn veelvuldige afwezigheid niet 
meer in overeenstemming brengen met zijn geweten. Zodoende heeft Rindert deze afwezigheid omgezet in 
een definitieve afwezigheid betreffende de merkekommisje. Rindert bedankt!  
 
Na vandaag komt morgen, na de gulden komt de euro, na Trix komt Willie, na zuipen komt kruipen en na 
Tobias komt Benjamin. 
 
Ma, de Sinne bliuwt skinen yn de kommisje. Om een beetje lengte te behouden is er weer een breed 
uitgemeten gigant gekozen. Wij hopen dat de Grote Vriendelijke Ruurd (GVR) ons team lang blijft 
versterken. Ruurd Sinnema, welkom in de merkekommisje! 
 
He, wie is Hei da!? 
Dames en heren, deze knaap heet Rick. Boerenzoon Rick is droog, kurkdroog. Zijn humor wel te verstaan. 
De kurk die deze droge humor afsluit zal tijdens de merkedagen echter als dobber fungeren in Freddy’ s 
hopvijver. Wij heten Rick Heida van harte welkom bij de merkekommisje!        
     
Ook voor de kommisje geldt, drie maal is scheepsrecht. Na Wytse en Wietse heten we nu ook Wietze 
welkom in de kommisje. Gewoon, om het eenvoudig te houden…. 
Het werd tijd om een jongen die affiniteit met slijpen en lassen heeft te zoeken. Zodoende kwam deze man 
van staal, met ijzeren wil en een topping van corrosie in beeld. Wietze de Vries welkom bij de ploeg, we 
hopen dat jij de toevoeging bent in ons warme smeltbad! 
 
Zie hier, merke 2013! Kommisjestyle, whop, whop, whop, whop, whop!  
 
Met een volle zak attractiemuntjes zal de kommisje donderdagmiddag bij Bauke vandaan hard, harder, het 
hardst op transport gaan in onze grote, grotere, de grootste merkemobiel! 
De route du Wergea wordt volgens uiterst strak schema volbracht, mits de jongste merketelg onze 
zelfgebouwde monstermachine in bedwang weet te houden. Grrrrrr!     
 
50+ Wergea, doe het veilig! Haal de natte lappen maar tevoorschijn, tenzij u houdt van gladde, stinkende 
en hopelijk vele centimeters tellende objecten in de blote hand. Op de Lytse Buorren kunnen de vissen aan 
het lijntje gehouden worden, in ieder geval zo lang dat één lid der kommisje de aan de haak geslagen 
centimeters heeft genoteerd. Vals spelen is er niet bij. Voor 19.00 uur geen vis aan de bamboe, want de 
kommisje ziet het gelijk als er iets niet in de haak is! Na het hengelen kunt u zichzelf in de feesttent komen 
dubbelvouwen om de grapjes van Teake van der Meer. Komt dat zien, want na dit optreden zal Teake zijn 
grapjas in de wilgen hangen. Nadat ook nog troubadour Bruno Rummler en Wytse Kooistra acte de présence 
gegeven hebben en u hopelijk een prijs heeft geïncasseerd, kan de reis huis-, dan wel kroegwaarts gemaakt 
worden.   



Dit jaar staat merkedag twee in het teken van de ‘cup 86 GBR’. Na brainstormsessies over de perfecte 
diameter, de omtrek, de inhoud en de massa van de vijf G.B.R. onderdelen, worden in het merkehok de 
fraaie, ronde contouren langzaam zichtbaar. Het parcours zal dus fraai rond, maar wellicht daardoor uiterst 
pittig te bedwingen zijn, een uitgebalanceerd trainingsschema vooraf raden wij dus aan. Als de monsterrace 
geracet is zal het bekend zijn wie met de grootste, rode oren, en de beker natuurlijk, naar huis gaat…Team 
‘Kasjestrjitte 1’ heeft aangegeven ongeschoren ten tonele te verschijnen, en dus met het haar op de tanden 
de titel te verdedigen. Voel u door hen uitgedaagd en geef u op bij uw teamcoach. Waar de Dikke Dame 
boven Wergea hangt, is waar de kommisje naar u verlangt! 
De spelen dragen de naam: 
 

- ‘Wie A zegt moet ook nus zeggen’ 
- ‘Klamme wask’  
- ‘Opblaasd’  
- ‘Get the piksjer’ 
- ‘Kraantje pappie’ 

 
Om de jongste Wergeaster jeugd ook in de toekomst een eerste stapgelegenheid te kunnen bieden zal de 
‘SZDRNZLL’ deze zomer aan een verbouwinkje onderworpen worden. Vandaar dat wij genoodzaakt zijn om 
de zaterdag-kindermiddag in de feesttent te smurfen. Tovenaar Minze Dijksma zal met zijn trucs de Klok van 
Hans stil doen staan in de blauw-witte circustent, houd dus van buitenaf rekening met aanvangst-/eindtijd! 
Breng de kleine merkevierders bij het merketerrein, waar ze na afloop van het programma nog nahobbelend 
weer opgehaald kunnen worden. 
 
Na de middag volgt de avond, op merkezaterdag betekent dat: lekker paren! De ex-merkekommisje zal de 
standjes waarin gepaard moet worden voor u uitdenken en demonstreren. 
Locatie voor het ‘Spektakel Op, Onder of  Door het Water’ zal wederom bij de passantensteiger aan de 
Hilleburen zijn. De uitgebonjourde merkepoppetjes zullen al bij de Grote Buurten Race op actieve wijze 
stellen werven. May the force be with you! 
 
Gohsu, gohsu, gohsu, zzzzzzzzz gaaaaap, de zondag, die ook wel snein genoemd wordt. 
Voor de kommisje de dag die tijdens dit weekend wordt gekoesterd, de broodnodige rustdag. 
Geen zware activiteiten voor ons, wel een helse cruise door het dorp waarbij de zondagrust maximaal wordt 
verstoord. (Geen haring op de achterklep van onze mobiel!) Natuurlijk sjeezen we ff langs het sportveld, 
met de balletjes in de hand en met de neus langs de witte lijntjes zullen we de mannen met rubberen 
handschoenen aanmoedigen. 
Even lekker O.Z.I.!! Ontspanning zonder inspanning…Een lekkere vleesbal in de mond en wat vochtige 
milliliters om aan te sterken voor het matinee dat op ons wacht. 
 
Vanaf het kraaimoment van de haan is Wergea bezig zich op te maken voor het inmiddels roemruchte, 
kleintje matinee. Vanaf 15.00 uur kan deze reünie daadwerkelijk beginnen.  
Al is klein er niet meer bij, want wegens het overweldigende succes van vorig jaar gaan wij wederom in één 
oogwenk door naar de avond. Met z’n allen lekker swingen, zingen en kantelen op de vloer die al drie dagen 
wordt geïmpregneerd. Als in de dansbenen verzuring optreedt, de butterfly gevlogen is en de suskes 
versierd zijn is het tijd om de flexibele deuren van de tent achter ons dicht te slaan. 
 
Goooooodmorning Wergea!!!  
Maandagochtend vanaf 07.30 uur wordt de muzikale morningcall, live on air voor u verzorgd met muziek 
vanuit de JP. De schorre mannenstemmen van de kommisje zullen als ware ochtendshowpresentatoren met 
hun schaterlachende sidekicks door de straten schalmen. Dus wanneer u wakker bent gepingeld, maar met 
de botjes uit het bakje, deze botjes in uw sportschoennetjes, het tvtje aan en Helga, Comma deur!  
Normaal gesproken een leuke stoelendans, maar helaas. Na een drastisch dalende deelname de afgelopen 
jaren, zijn wij genoodzaakt om dit pleziertje voor de jongsten onder ons te laten vervallen. 
 
Na een stevige pot ochtendgymnastiek verwachten wij merkevierend Wergea, net als vorig jaar het geval 
was, fris en fruitig op het matinee. De eerste aankomst in de tent zal beloond worden met een meter 
vloeibaar plezier! Een kleine verandering op maandagochtend - na jaren trouwe dienst - dit jaar helaas geen 
Wiko’s. Uiteraard zullen er wel de nodige bedansbare melodieën de tent in geslingerd worden. Even 
matinee-achtig de nodige ‘ hand omhoog, slok weg’ bewegingen maken en de oog-hand coördinatie mag 
rechts voorin getest worden. 
Onze lieve vrouwe zal in goed gevuld badpak, met opengesperde mond de ballen tot zich nemen. 
 
 
 
 



Als het feestvuur getemperd is tot een smeulend hoopje kolen kunnen de maandagmiddagspelen van start 
gaan. De spelen waar het vuur wellicht weer iets wordt aangewakkerd noemen wij: 
 
Voor de solisten:  

- Dikke Dame XXL 
- Balansdag 

 
Voor de 50+: 

- Stokâld 
- Rollebolje 

 
Zie hier de prijzenvraag waarmee, zoals de naam al doet vermoeden, prijzen te winnen zijn. 
(In te leveren tot en met merkemaandag bij ieder kommisjelid of via de e-mail!) 
 

Yn hokker Dútske Winkel moat Pythagoras wêze om de merke te finen? 
 
De prijzen die hiermee te verdienen zijn: 

1. Verzorgd diner voor twee bij Gasterij de Wâldwei. (Incl. vervoer en eventuele oppas) 
2. Een verzorgde BBQ aangeboden door de Merkekommisje. 

 
 

Het programma van merke 2013 in het kort: 

 

Donderdag 1 augustus 
16:30 Opening Merke 

 
19:00 Vissen voor de 50+ ers. 
 
20:30 50+ avond 
 

Vrijdag 2 augustus 

19:00  Grote Buurten Race 
 
Zaterdag 3 augustus 

13:30 Kindermiddag 
 
19:00 Spektakel op, Onder, of  Door het water 
 
Zondag 4 augustus 

0:00 Rustdag 
  
10:00 1E  klas kaatspartij op het sportveld 
 

Maandag 5 augustus 

8:30 Morningcall 
 
10.00  Matinee 
 
11:00  Balgooien op de Dikke Dame 
  
15:00 Spelletjes 
  
  



PROGRAMMA VAN DE FEESTTENT: 
 
Donderdagavond (50+): Aanvang 20.30 uur     TEAKE VAN DER MEER  

BRUNO RUMMLER 
Vrijdagavond: Aanvang 21:00 uur KRAAKHELDER 
Zaterdagavond:  Aanvang 21:00 uur SUPER SUNDAYS 
Zondagmiddag:  Aanvang 15:00 uur BUTTERFLY / DE SUSKES 
Maandagochtend:  Aanvang 10:00 uur RINTJE KAS EN ORKEST 
Maandagavond:  Aanvang 18:00 uur GERRIT POORTINGA 
 
 
 
OPENINGSTIJDEN ATTRACTIES: 
 
Vrijdag:  19.00 uur 
Zaterdag:  14.00 uur 
Zondag:  14:00 uur 
Maandag:  13:00 uur 
 
 
Neem ook eens een kijkje op onze geüpdate website: 
WWW.MERKEKOMMISJE.COM 
 
En like� ons op Facebook!! facebook.com/merkekommisje 
 
Voor op-/aanmerkingen en ideeën: info@merkekommisje.com, of trek aan onze merkestok. 
 
 
Alle door de (ex-)merkekommisje georganiseerde activiteiten zijn voor een ieder op eigen risico! 
 
 
 
TSJOCH!  
 
 
 
De Merkekommisje 
     
Daam Bruinsma 
Robbie de Lange 
Wytse Kooistra 
Wietse Wijbrandi 
Bas Stienstra 
Dennis Pijl     
Auke Stuiver     
Wietze de Vries 
Rick Heida 
Ruurd Sinnema 



  

 
Jeugdige dorpsgenoten,
 
Zoals waarschijnlijk bekend vindt sinds 2008 ieder jaar op de 2
is, het wereldkampioenschap Boerenstraatgolf plaats wat wordt georganiseerd door de voormalige VV OPP RC 
te W₁. Dit jaar is de datum 14 september, vanaf 14 uur. Dit jaar wordt het voor de zesde keer georganiseerd. 

 
Regelmatig worden we door de jeugd gevraagd of ze ook mee mogen doen. Speciaal voor de jeugd van 10 t/m 
15 jaar wordt er dit jaar dan ook een wedstri
wedstrijd. De aanvang zal rond 18:15 zijn. 
 
Wij willen daarom iedereen de kans geven om zich op te geven voor het leukste en gezelligste sportevenement 
van het jaar. De opgave is 
volgende mailadres: boerenstraatgolf@gmail.com
Neem eens een kijkje op onze web
 
 ₁ Voetbal Vereniging Warga Oud Papier Recycling Club te Wergea

 

Wergeaster kampioenschap teatsen 2013
 
Het Wergeaster Kampioenschap Teatsen w
In 2012 was 26 mei een heerlijke zo
de 24 graden. In 2013 hadden we voor het teatsen een primeur:
Koud weer met een gevoelste
teatsrjochters was het afzien, met zo 
Toch werd er fanatiek geteatst 
van VV Warga nog nacom
waren er 20 deelnemende parturen.
 
Deze 20 parturen waren eerlijk ve
Bij de dames waren de derde prijzen
Esther Dijkstra en Sabina (to
Berber Mollinga, Hilde Engwerda en Astrid Bijlsma. In de finale kon het partuur van Ciska Braams, Sybrich 
Veenstra en Marye Tholen het niet bolwerk
en Aukje Sinnema. 
 
Bij de heren werden de derde prijzen gewonnen door de parturen van Reinder Tholen, Jacob Hoekstra en Henk 
van der Veen en van Auke Johan Postmus, Bert Sinnema en Dries Ger
bij het partuur van Hendrik Fridsma, Tjerk Pol en Jan Sinnema en zij konden niet verhinderen dat Marc Bekhof 
zijn titel prolongeerde. Dit jaar met twee andere maten: Dani
Doordat Warga 1 ook een overwinning had behaald, was de sfeer na de prijsuitreiking in de kantine perfect.  
 
Tot slot willen we alle vrijwilligers die ons in weer en wind w
inleveren van deze kopij en het uitkomen van deze Haven
geteatst. In de volgende Havensbank meer over dit prestigieuze toernooi.
 
De Fryske Teatskommisje

 

 

Jeugdige dorpsgenoten, 

Zoals waarschijnlijk bekend vindt sinds 2008 ieder jaar op de 2
is, het wereldkampioenschap Boerenstraatgolf plaats wat wordt georganiseerd door de voormalige VV OPP RC 

. Dit jaar is de datum 14 september, vanaf 14 uur. Dit jaar wordt het voor de zesde keer georganiseerd. 

Regelmatig worden we door de jeugd gevraagd of ze ook mee mogen doen. Speciaal voor de jeugd van 10 t/m 
15 jaar wordt er dit jaar dan ook een wedstrijd georganiseerd. Deze wedstrijd is de vrijdags voor de officiële 
wedstrijd. De aanvang zal rond 18:15 zijn.  

Wij willen daarom iedereen de kans geven om zich op te geven voor het leukste en gezelligste sportevenement 
van het jaar. De opgave is per persoon en je wordt in een team geloot. Je kunt je uitsluitend opgeven via het 

boerenstraatgolf@gmail.com. Vermeld je naam en je leeftijd. Nieuwsgierig geworden? 
Neem eens een kijkje op onze website: http://www.everyoneweb.com/boerenstraatgolf/

Voetbal Vereniging Warga Oud Papier Recycling Club te Wergea

Wergeaster kampioenschap teatsen 2013

Het Wergeaster Kampioenschap Teatsen was dit jaar vroeg, op 26 mei.
In 2012 was 26 mei een heerlijke zomerse dag met temperaturen rond
de 24 graden. In 2013 hadden we voor het teatsen een primeur:
Koud weer met een gevoelstemperatuur van 7 graden. Voor de
teatsrjochters was het afzien, met zo nu en dan een bui.
Toch werd er fanatiek geteatst en ondanks dat het vlaggenschip
van VV Warga nog nacompetitie moest spelen tegen ODV,
waren er 20 deelnemende parturen. 

Deze 20 parturen waren eerlijk verdeeld in 10 heren en 10 dames.
e derde prijzen voor het partuur Ella Kooistra,

Esther Dijkstra en Sabina (toen nog) Hoekstra en het partuur
Berber Mollinga, Hilde Engwerda en Astrid Bijlsma. In de finale kon het partuur van Ciska Braams, Sybrich 
Veenstra en Marye Tholen het niet bolwerken tegen de uiteindelijke winnaars: Femke Annema, Hester Kooistra 

Bij de heren werden de derde prijzen gewonnen door de parturen van Reinder Tholen, Jacob Hoekstra en Henk 
van der Veen en van Auke Johan Postmus, Bert Sinnema en Dries Ger
bij het partuur van Hendrik Fridsma, Tjerk Pol en Jan Sinnema en zij konden niet verhinderen dat Marc Bekhof 
zijn titel prolongeerde. Dit jaar met twee andere maten: Dani

1 ook een overwinning had behaald, was de sfeer na de prijsuitreiking in de kantine perfect.  

Tot slot willen we alle vrijwilligers die ons in weer en wind w
inleveren van deze kopij en het uitkomen van deze Haven
geteatst. In de volgende Havensbank meer over dit prestigieuze toernooi.

De Fryske Teatskommisje 

 

Zoals waarschijnlijk bekend vindt sinds 2008 ieder jaar op de 2e zaterdag van september, tenzij er schoolfeest 
is, het wereldkampioenschap Boerenstraatgolf plaats wat wordt georganiseerd door de voormalige VV OPP RC 

. Dit jaar is de datum 14 september, vanaf 14 uur. Dit jaar wordt het voor de zesde keer georganiseerd. 

Regelmatig worden we door de jeugd gevraagd of ze ook mee mogen doen. Speciaal voor de jeugd van 10 t/m 
jd georganiseerd. Deze wedstrijd is de vrijdags voor de officiële 

Wij willen daarom iedereen de kans geven om zich op te geven voor het leukste en gezelligste sportevenement 
en je wordt in een team geloot. Je kunt je uitsluitend opgeven via het 

. Vermeld je naam en je leeftijd. Nieuwsgierig geworden? 
http://www.everyoneweb.com/boerenstraatgolf/.

Voetbal Vereniging Warga Oud Papier Recycling Club te Wergea 

Wergeaster kampioenschap teatsen 2013 

as dit jaar vroeg, op 26 mei. 
merse dag met temperaturen rond 

de 24 graden. In 2013 hadden we voor het teatsen een primeur: 
mperatuur van 7 graden. Voor de 

nu en dan een bui. 
en ondanks dat het vlaggenschip 

petitie moest spelen tegen ODV, 

rdeeld in 10 heren en 10 dames. 
voor het partuur Ella Kooistra, 

en nog) Hoekstra en het partuur 
Berber Mollinga, Hilde Engwerda en Astrid Bijlsma. In de finale kon het partuur van Ciska Braams, Sybrich 

en tegen de uiteindelijke winnaars: Femke Annema, Hester Kooistra 

Bij de heren werden de derde prijzen gewonnen door de parturen van Reinder Tholen, Jacob Hoekstra en Henk 
van der Veen en van Auke Johan Postmus, Bert Sinnema en Dries Gerbens. In de finale was het beste er vanaf 
bij het partuur van Hendrik Fridsma, Tjerk Pol en Jan Sinnema en zij konden niet verhinderen dat Marc Bekhof 
zijn titel prolongeerde. Dit jaar met twee andere maten: Daniel van Dalen en Edwin Braams.

1 ook een overwinning had behaald, was de sfeer na de prijsuitreiking in de kantine perfect.  

Tot slot willen we alle vrijwilligers die ons in weer en wind weer geholpen hebben, bedanken. 
inleveren van deze kopij en het uitkomen van deze Havensbank is inmiddels het wereldkampioenschap 
geteatst. In de volgende Havensbank meer over dit prestigieuze toernooi. 

 

er, tenzij er schoolfeest 
is, het wereldkampioenschap Boerenstraatgolf plaats wat wordt georganiseerd door de voormalige VV OPP RC 

. Dit jaar is de datum 14 september, vanaf 14 uur. Dit jaar wordt het voor de zesde keer georganiseerd.  

Regelmatig worden we door de jeugd gevraagd of ze ook mee mogen doen. Speciaal voor de jeugd van 10 t/m 
jd georganiseerd. Deze wedstrijd is de vrijdags voor de officiële 

Wij willen daarom iedereen de kans geven om zich op te geven voor het leukste en gezelligste sportevenement 
en je wordt in een team geloot. Je kunt je uitsluitend opgeven via het 

. Vermeld je naam en je leeftijd. Nieuwsgierig geworden? 
. 

Berber Mollinga, Hilde Engwerda en Astrid Bijlsma. In de finale kon het partuur van Ciska Braams, Sybrich 
en tegen de uiteindelijke winnaars: Femke Annema, Hester Kooistra 

Bij de heren werden de derde prijzen gewonnen door de parturen van Reinder Tholen, Jacob Hoekstra en Henk 
bens. In de finale was het beste er vanaf 

bij het partuur van Hendrik Fridsma, Tjerk Pol en Jan Sinnema en zij konden niet verhinderen dat Marc Bekhof 
el van Dalen en Edwin Braams. 

1 ook een overwinning had behaald, was de sfeer na de prijsuitreiking in de kantine perfect.   

eer geholpen hebben, bedanken. Tussen het 
sbank is inmiddels het wereldkampioenschap 
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‘Het veld is gesloten’ 
 
Het seizoen 2012-2013 is eindelijk afgelopen. De voetbalvereniging Warga heeft op alle fronten gestreden voor 
wat het waard was. Teleurstelling, opluchting en een enkele kers op de taart. 
 
Teleurstelling om een aantal jeugdelftallen die het dit seizoen erg moeilijk hebben gehad op voetbalgebied. Zo 
hebben de F2 , de E3, de D2 en de MC1 wel heel veel verlies partijen ondergaan. Het verschil tussen ons elftal 
en de tegenstander was soms gewoon te groot. Blijkbaar staat de naam vvWarga bij de KNVB nog altijd 
synoniem voor goede jeugdelftallen maar soms overdrijven ze. Hierdoor worden de elftallen wat te hoog 
ingedeeld. Grote complimenten aan de voetballers dat ze hier positief mee omgaan, maar zeker ook aan de 
leiders. Het voetballen is toch minder leuk als er veel verloren wordt. Maar de leiders van deze teams wisten 
over het algemeen de spirit er toch in te houden.  Goed werk en heel veel dank hiervoor.  
 
Opluchting omdat ons eerste elftal zich toch wist te handhaven in de de 3e klasse van de KNVB. Er waren wel 
twee beslissingswedstrijden voor nodig maar die werden uiteindelijk zo overtuigend (in de uitslagen) gewonnen 
dat er geen enkele discussie was wie in de 3e klasse hoorde. De start dit seizoen  van het 1e was uitstekend, de 
fase vlak na oud en nieuw slecht ( toevallig valt dat samen met de schorsing van keeper Sven?), in het koude 
voorjaar een flinke oprichting maar helaas net te weinig om direct veilig te zijn. In de beslissingswedstrijden 
was vvWarga compleet en dan is ook duidelijk dat het toch een leuk en goed elftal is. Waar veel elftallen 
werken aan verjonging van het elftal hebben we (noodgedwongen) bij vvWarga een stevige veroudering 
doorgevoerd in de loop van het jaar. Atze Boersma, Jelle Sinnema, Reinder Veenstra en George Kooistra 
hebben de gemiddelde leeftijd flink opgeschroefd. Maar tegelijkertijd zijn er ook twee youngsters die aan de 
deur kloppen en een flink aantal wedstrijden hebben meegespeeld. Teun Kootstra en Abel Kooistra hebben als 
junior al heel wat speelminuten gehad. Voor twee mensen waren de goede afloop van de beslissingswedstrijden 
wel een hele opluchting; Bart Boersma die voorlopig zijn laatste wedstrijd speelde. Hij gaat verder bij Blauw 
Wit. We wensen hem veel succes maar hopen ook dat hij weer snel terugkomt. Beetje dubbel. Verder nam 
Freddy Sinnema afscheid als leider van het eerste. Freddy, die meer dan 20 jaar zeer intensief bij de club 
betrokken was als leider en in vele andere functies, doet een stapje terug. De voetballers hadden het hem niet 
aan kunnen doen om in  zijn laatste wedstrijd bij de club als leider, te verliezen en te degraderen. Gelukkig is 
dat dus niet gebeurd. Freddy, heel, heel erg dank voor het vele werk wat je voor ons gedaan hebt en de rol die 
je gehad hebt bij de vele successen van ons eerste elftal. 
 
De kersen van de taart waren die voorjaar eigenlijk de spelers van C1. Overtuigend kampioen geworden. 
Ongeslagen en gemiddeld meer dan 7 doelpunten per wedstrijd. Dat belooft nog wat voor de komende jaren. 
Verder waren er een aantal elftallen dicht bij de titel maar werd die in de laatste wedstrijden toch niet gepakt. 
Zo waren E2, F1 maar ook de D1 en B1 dicht bij de eerste plaats maar moesten ze uiteindelijk toch genoegen 
nemen met een 2e. Volgend jaar beter. Met het invoeren van de Ajax online Academy trainingen, een fanatieke 
jeugdkeepertrainer, Edwin Nieuwland, een technisch coördinator Ronny Rietveld, die ook bij Cambuur actief is 
en natuurlijk een mooi nieuw hoofdveld . 
 
Op vrijdag 30 augustus is de seizoensopening. Komt allen! 
 
Nieuwe leden kunnen zich nog aanmelden. Voor een aantal elftallen zou het lekker zijn als er bij de club nog 
een  aantal spelers bij komen. Sommige elftallen zitten krap in de spelers en zonder schorsingen, blessures en 
verhuizingen kan het nèt maar de praktijk leert dat er in de loop van het seizoen toch nog wel eens een 
voetballer afvalt. En zeg nou zelf; er is toch niks leuker dan na een voetbalwedstrijd nog een keer uitleggen 
hoe je die geweldige goal gemaakt hebt!  
 
Bestuur vv Warga 
Auke Piet, Bianca, Minke, Roelof, Henk en Dine 
bestuur@vvwarga.nl 
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Willem Pool 
 

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

         tel: 06-20811234   fax: 058-2894712 



 

         
 

 
                                              Wereldwinkel 
                                              Wergea-Warten 

 
 
 

 

Onze jaarlijkse kruiwagenactie is weer achter de rug….  

 

In Warten gingen we zaterdag 11 mei op pad, terwijl we in Wergea 

onze actie als experiment op een doordeweekse dag, een donderdagavond van 6-8 uur, hadden gepland.  

Zowel vrijwilligers als klanten vonden dit prettig, hoewel we bij een aantal mensen precies tijdens hun warme 

maaltijd aan de deur belden, en dat was weer niet zo handig.  

Beide dagen was er echter 1 grote spelbreker: de regen … 

en een plastic zeil over de kruiwagen helpt wel wàt, maar op 

het laatst wordt toch alles vochtig, en het koopt en verkoopt 

natuurlijk een stuk minder leuk. Niet alle routes zijn daardoor 

volledig gelopen, dus als u de kruiwagen gemist hebt, 

dan kan dat de oorzaak zijn.  

 

Desondanks was de inzet van onze vrijwilligers weer 

geweldig, en we willen hen dan ook hartelijk bedanken! 

Natuurlijk bedanken we ook u als klant voor het kopen 

van één of meerdere fairtrade produkten. We hebben zo 

met elkaar, in de beide dorpen èn buitenuit waar we met de auto gesuteld hebben, toch maar het prachtige 

bedrag van ruim 2000 euro omgezet !!! 

 

U bent en blijft natuurlijk altijd ook weer van harte welkom in onze winkel in Wergea. 

 

 

 

We hebben (h)eerlijke chocoladeprodukten, sappen, thee, 

koffie, wijn, honing en hagelslag, pindakaas en choc.pasta. Maar 

ook  is er rijst en ananas, verkopen we sinds kort currypasta, 

kokosmelk en woksauzen, en natuurlijk zijn er de 

kruidenpotjes/molentjes met o.a. de door velen zo 

gewaardeerde zeezoutmixen.  

 

 

 

 

Verder vindt u bij ons luxe kado-artikelen, prachtige sieraden en hebben we een mooie collectie speelgoed, 

waaronder bijvoorbeeld leuke baby-kadootjes! 

Kortom: voor elk wat wils, en een (h)eerlijk produkt voor een eerlijke prijs !! 

 

Tot ziens!! 

 
Wereldwinkel Wergea-Warten 
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ZOMERROOSTER bij BALA 
 

Vanaf week 28 draait er een zomerrooster bij 
BALA. Elke maandagavond kun je verschillende 

yoga– en meditatievormen uitproberen.   

Altijd al eens een les willen volgen? Dan is dit je 
kans! Kijk voor meer info en aanmelding op 

www.balawergea.nl/lesrooster. 

 

Do bist wolkom! 

 

Wergea 
  Kleine Buren 11 

(yngong oan’e efterkant) 
www.balawergea.nl 
info@balawergea.nl 

06-41284993 
 



 

 
  Dorpsagenda 

 
01.08.2013 - 05.08.2013  Wergeaster Merke Fricoterrein  
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  

30.08.2013  
18.30 uur  

Start seizoen 2013-2014 V.V.Warga Sportcomplex 
Wergea  

31.08.2013  
09.00 uur  

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

01.09.2013  
09.30 uur  

Senioren leden en niet leden dorpspartij kaatsen Sportcomplex 
Wergea  

05.09.2013  
17.30 uur  

Oudpapier V.V.Warga-De Twamêster Gehele Dorp  

13.09.2013  
18.15 uur  

Jeugd vanaf 10 t/m 16 jaar Boerenstraatgolf Gehele Dorp  

14.09.2013  
14.00 uur  

WK Boerengolf Gehele Dorp  

16.09.2013  
19.45 uur  

Vrouwen van Nu Hans Jouta vertelt over beeldhouwen Waterlelie Warten  

21.09.2013  
15.30 uur - 23.00 uur  

45 jarige jubileum "De Gele Eker" Us Doarpshûs  

27.09.2013 - 29.09.2013  Openings weekend jeugdsoos SZDRNZLL SZDRNZLL  
29.09.2013  
08.45 uur  

Puzzeltocht WWS Passanten steiger  

03.10.2013  
17.30 uur  

Oud papier V.V.Warga-De Twamêster Gehele Dorp  

04.10.2013  
19.30 uur  

Schutjassen Loterijclub "Risico"  Café Lands 
Welvaren  

05.10.2013 - 06.10.2013  Tentoonstelling Werregea Ald -Wergea Nij De Bidler  
06.10.2013  
08.20 uur  

Vereniging zeilen WWS Passanten steiger 

 

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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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!   
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
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! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerkdiensten Augustus 2013 

 
St Martinusparochie 
Za. 27 juli 19.30 uur euch. J. de Wolff 
Zo. 4 aug. 10.00 uur com. S. Boukema 
Za. 17 aug. 19.30 uur euch. J. de Wolff 
Zo. 25 aug. 10.00 uur euch. J. de Wolff 
 
Contactpersoon: Jan Meinderts, (058) 255 15 65 
 
Preekrooster PKN gemeente Wartengahe 
28 juli 09.30 uur Warten ds. G. Schoonheim 
4 aug. 09.30 uur Warstiens ds. G. Schoonheim 
11 aug. 09.30 uur Warten da. J. van Doorn  
   Samen met de gemeente Reduzum 
18 aug. 09.30 uur Warstiens da. A. Buizer-Chiengang 
25 aug. 09.30 uur Warten da. A. Buizer-Chiengang 
 
Contactpersoon: Leentje Kalsbeek, (058) 255 12 18 
 
Kerkdiensten Doopsgezinde gemeente Mid-Fryslân, Grou 
4 aug. Dienst in de Deelen 
11 aug. 10.00 uur ds. P. Lindeboom 
18 aug. 10.00 uur ds. P. Lindeboom 
25 aug. 10.00 uur ds. J. v.d. Meer 
 
Contactpersoon: Jeltje Kooistra, (058) 255 12 92 

Kerkdiensten van de gereformeerde pkn. kerk Warten 
Zo. 4 aug. 09.30 uur ds. L. Adema uit Metslawier 
Zo. 11 aug. 09.30 uur dhr. E. de Jongh uit Rhoon 
Zo. 18 aug. 09.30 uur ds. J. Huitema uit Drachten 
Zo. 25 aug. 09.30 uur ds. J. Paans-Spoelstra uit 
  Burgum 

Scriba: Anneke Sibma – De Vries 
annekesibmadevries@gmail.com  

13 





 

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. 
 

Colofon 
 
Juni/Juli 2013, 53e jaargang nr. 6.  
 
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 30 augustus 
2013. 
Kopij uiterlijk 19 augustus a.s. inleveren! 
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ATTENT, SUPER IN DE BUURT! 






