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20 jier Halbertsma Jonge-

rein Toaniel  

Jappie is taakbewust 

WWWS?  

Wergeaster mûne  

Johannes op goed freed 

Wergea bouwt  

Fansels wer rommelmerk  

 Wergea, voor de wind?  

Uitnodiging voor informatiebijeenkomst 19 mei  

 

In de laatste Havensbanken en tijdens de voorjaars-

vergadering van Pleatslik Belang is er al enige aan-

dacht geweest voor de pilot waar Wergea momenteel 

aan meedoet met betrekking tot gemeenschappelijke duurzame energie en dan met name wind-

energie. Duurzame energie is momenteel in Friesland een enorm hot item, doordat de provincie 

Fryslân een verplichting richting het rijk heeft om totaal 530,5 MW aan windenergie te realiseren 

voor 2020 (landelijk is dit 6.000 MW). De provincie wil deze verplichting inlossen met grote wind-

parken in het IJsselmeer en kleinere eenheden op het land. De impact van deze plannen op de 

omgeving hebben er toe geleid dat veel burgers en ondernemers hiertegen in opstand zijn geko-

men.  

Het imago van windmolens lijkt dus niet erg positief, en dus lijkt het daardoor ook logisch om je 

af te vragen waarom we in Wergea in zouden moeten willen zetten op windenergie. Het is waar 

dat een windmolen nadelige effecten heeft, zoals geluidsoverlast, slagschaduw en horizonvervui-

ling, maar er zijn natuurlijk ook veel voordelen. Wind is er bijna altijd en raakt nooit op, dus het is 

een duurzame manier van het opwekken van energie. Het doel is om als Nederland uiteindelijk 

minder (of zelfs helemaal niet meer) afhankelijk te zijn van de steeds schaarser wordende fossiele 

brandstoffen. Een windmolen heeft geen CO2-uitstoot en de energiewinning is dus beter voor het 

klimaat dan de energiewinning uit de fossiele brandstoffen.  

Een windmolen heeft dus voordelen op grote schaal en lange termijn. Wij, als werkgroep “Wergea 

Voor de Wind”, zien ook kansen om juist op het schaalniveau van Wergea voordelen te behalen 

uit windenergie. We proberen daarom een windmolen te realiseren voor en door het dorp. Hiermee 

bedoelen we dat we de lusten en de lasten van de windmolen met elkaar willen verbinden. Ofte-

wel, we hebben last van de windmolen, maar we krijgen er wel de opbrengsten voor terug. De 

opbrengsten kunnen worden onderverdeeld in opbrengsten voor het dorp als geheel, en opbreng-

sten voor individuele inwoners van Wergea: immers, als je er in investeert, wil je er ook wat voor 

terugzien.  

Een andere reden om nu mee te doen aan deze pilot, is dat we de kans krijgen om als dorp zelf 

de regie te voeren over dit project. Denk hierbij aan de keuze van de molen zelf, de locatiekeuze 

of de keuze waar de opbrengsten naartoe gaan. Misschien is het duidelijker om het andersom te 

stellen: er komen op korte termijn veel windmolens in Friesland; als we nu geen initiatief nemen 

om een dorpsmolen te realiseren, is de kans groot dat we deze stap nooit meer kunnen zetten. 

Het beleid van de provincie is tot nu toe altijd gericht geweest op grote windparken en tegen soli-

taire molens. Echter, nu er zoveel verzet vanuit de bevolking komt, verwachten wij dat het beleid 

van de provincie hierop wel eens aangepast zou kunnen worden, zodat dorpsmolens, met het 

benodigde draagvlak, wel mogelijk worden gemaakt.  

We willen Wergea graag verder informeren over wat ons project inhoudt. Ook willen we graag 

weten hoe Wergea denkt over dit project en we willen graag gebruik maken van kennis in Wergea 

over dit onderwerp. Daarom organiseren we 19 mei een informatiebijeenkomst om 20.00 uur in het 

dorpshuis. Tijdens deze avond zullen we de uitgangspunten en spelregels van het project toelich-

ten waaronder ook een globale planning, een rekenvoorbeeld laten zien en willen we graag de 

discussie aangaan over onderwerpen als locatie, organisatie en opbrengsten. We nodigen ieder-

een uit om op 19 mei aanwezig te zijn in het dorpshuis.  

Tot dan!  





 

Jongereintoaniel Halbertsma 
 
Der falle hieltyd mear appels minder fier fan ‘e beam 
Halbertsma Jongerein Toaniel 11 en 12 april 2014 
Wietske Velde wist yn har iepeningswurd te sizzen dat  
it Halbertsma Jongerein Toaniel dit jier 20 jier bestiet.  
Wat hat dit eartiids in boppeslach west om hjirmei te 
begjinnen, want wat hawwe wy de ôfrûne jierren 
genietsje kinnen fan humoristyske, absurdistyske, 
oandwaanlike en op it gemoed spyljende ienakters. 
Mar ek hawwe wy fansels stikken sjoen dêr ’t kop 
noch sturt oan te finen wie en wêrfan jo tochten: wêr 
sit ik hjir einliks nei te sjen, as, kin dit?  Fan de iene 
kant komt dat om ’t it sa njonkenlytsen wenst is 
selsskreaune stikken foar it ljocht te bringen, dêr ’t de 
skriuwers harren eigen aai yn kwyt kinne en wolle, 
mar dy ’t foar de trochsnee taskôger ûnnafolchber 
binne en fan de oare kant fanwege it banale 
taalgebrûk dat yn guon stikken brûkt wurdt, dêr ’t 
benammen de jongste spilers de betsjutting noch net 
iens fan witte kinne (as meie). Ik kin hiel wat hawwe 
en it giet my faaks net fier genôch, dat de earlikens 
jout my te sizzen dat ik it nea as in ferlerne jûn 
beskôge ha, want dat hawwe jimme merkbiten kinnen 
oan  de resinsjes dy ’t ik de lêste jierren hjiroer 
skreaun ha. Wat alle jierren yn alle gefallen wol wer 
opfalt is dat it yn Wergea, Warstiens en Eagum bulkt 
fan talint. Sa ek dit jier.   
 
It earste stik Qackue skreaun troch en ûnder rezjy 
fan Bauke van der Veen en Wietske Velde, spile 
aardich yn op de aktualiteit; de eksamenfraude fan it 
Ghaldoun Kolleezje,  en waard foar it fuotljocht brocht 
troch de jongste bern: Sterre Boermans, Folkert 
Groen, Mees Pietersen, Iris Wijnand en Jesse Ypma. 
Ek no wie te sjen dat it goed opsizzen fan de tekst op 
it earste plak komt en dat dêrmei  it aktearen wat nei 
de eftergrûn skood wurdt. Guon bern sprutsen de 
tekst te hastich en dêrmei ûnfersteanber út. Dit is fan 
alle jierren en takom jier kin men sjen dat ek dizze  
spilers meigroeie en it aktearjen dan fansels komt. De 
potinsje is der yn alle gefallen. Benammen hjirby 
paste it somstiden brûkte taalgebrûk (noch) net by de 
âldens fan de spilers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kees is (alwer) te let wie it twadde stik, skreaun 
troch en ûnder rezjy fan Alie en Reino van der Werf. 
Dit stik naam ús in dei mei nei in psychiatryske 
ynrjochting en dy deistige noeden en soargen 
waarden treflik nei foaren brocht troch: Jente Agema, 
Pieter Gerbens, Bote Groen, Fardou de Jong en Mark 
Mud. Dizze spilers lieten sjen dat it aktearjen harren 
hiel goed ôfgiet, der waard moai rêstich praat en guon 
rollen waarden sa goed fertolke dat sels ien yn de seal 
sittende pake net yn ‘e gaten hie dat der ek in 
pakesizzer fan him meispile. 
 
It tredde stik It smoarge jild, skreaun troch en 
ûnder rezjy fan de yn it sâlt bebiten: Dennis Pijl, Bas 
Stienstra en Auke Stuiver, skonk ús prachtige sênes 
fan Sikke Rietveld, Janna Veenstra, Thea Vogelzang, 
Agnes Wijbrandi, Sophie de Wit en Lycke Wijbrandi, 
benammen dy fan de kastelein allinne oan de taap, de 
tekst yn dizze sêne wie wol net sa dúdlik te ferstean, 
mar de meneuvels dêrtsjinoer grandioas.  Yn wer in 
oare sêne soene wiere Flamings jaloersk wêze op de 
útspraak fan it brûkte Flaamsk.  Hulde, alle froulju! 
 
It hichtepunt foar my dizze jûn wie it fjirde stik De 
baaikeamer (Of love and shampoo) oerset troch 
Fenna Kerkstra en Aukje Sinnema, wêrfan Fenna ek 
de rezjy hie. Berber de Boer, Jilles-Jan Kooistra, Reino 
van der Werf en (nijkommer) Johannes Sinnema 
lieten sjen dat it libben ferskriklik is wannear ’t jo 
opsluten binne yn de baaikeamer, krekt op ‘n stuit dat 
jo yn de kunde reitsje soene mei de skoanâlden fan jo 
freondinne. Dochs bringt dizze sletten doar harren 
letter byinoar. Stik foar stik allegearre hiel goeie 
akteurs en goed fersteanber. Wol fyn ik dat wy Berber 
ek ris in kear yn in wat bliere rol sjen meie. 
 
Al mei al in tige ûnderhâldende en dêrmei perfoarst 
net ferlerne jûn. In dikke plom foar alle spilers, it 
jongereinbestjoer, de bouploech, it lûd en ljocht en de 
froulju fan de smink en it hier. Mei faasje op nei it 25-
jierrich jubileum!!!!  
 
As it wier is wat ik dizze jûn heard ha en ús takom jier 
te wachtsjen stiet……………? It sil him net oan de sa 
stadichoan folle koer lizze. 
 
Jelle Dijkstra 

 
  

Een handdruk zo warm, even een arm om je heen. 
Zoveel liefde en steun. 
Een kaart, brief of bloemen, wat het ook zij, 
is ons een troost in deze moeilijke tijd. 
 
Zonder onze Edwin is alles anders. 
 
Janke Alie 
Eddy en Aukje, Tjerk Jan, Lutine en Niek, Ciska en Arjen 
Piet, Antje, Onno, Hillebrand, Arja, Dionne, Zee en Kic, Anne Pieter 
Opa Tjerk en Oma Sjoukje 
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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 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beste organisatoren van Wergea,
 
Wij van Zakelijk Wergea willen u
(Leeuwarder Ondernemers Fonds).
 
Vanuit dit LOF “krijgen” wij als Zakelijk Wergea geld met de bedoeling promotie te maken  voor Wergea en de 
bedrijven van Wergea. Er is binnen het LOF
budget”. Dit is geld wat uit wordt gegeven door het LOF zelf voor organisaties/stichtingen, etc. die een “financieel 
steuntje” in de rug nodig hebben. 
 
Wij zijn in januari naar een trekking g
straatfestival in Leeuwarden, het skûtsje
van de Gemeente Leeuwarden. 
 
Er is één criteri
€ 10.000,= zijn. Hiervan kan dan de organisatie 25% krijgen, dus € 2.500,=. Maar omdat wij gewend zijn om 
zonder budget iets te organiseren komen wij nooit aan een budget van 
 
Daarom willen wij een aanvraag op het “bovenstedelijk” geld gezamenl
de 
Dus mocht u met uw organisatie nog plannen op de “plank” hebben, lees dan de site van het LOF door 
(www.leeuwarderondernemersfonds.nl
 
Nieuw
 
Als u een aanvraag wilt doen of meer informatie wilt dan kunt u dit schriftelijk indienen bij:
S.
Leeuwarderweg 40
9005 NG 
 
Namens Zakelijk Wergea veel ondernemers/orga

Snypsnaar
 
Dit prachtige en wier barde ferhaal waard heard mei in wintersportfakânsje 
yn Pertisau, Eastenryk.
Pastoar Franz fan Pertisau jout alle tiisdeis godstsjinstles oan ien 
kombinearre klasse. Alle Roomske bern fan groep 2 oant en mei gr
wenje dizze lessen dan by.
 
Op in moarn frege hy oan lytse Fritzl: “Fritzl, kinsto my ek sizze wannear ’t  
Kristus stoarn is?”  Fritzl hoegde net lang nei te tinken en sei: “Mei Kryst, 
hear pastoar.” “Nee jonge, doe is hy berne,” sei pastoar Franz. H
syn wat âldere suster Helga, dy ’t twa rigen efter Fritz siet,  wit it fêst wol.
“Helga, do witst fêst wol wannear ’t Kristus stoarn is?” “Mei karnaval, hear 
pastoar,” wie it resolúte andert fan Helga. Pastoar Franz wie ferbjustere.
 
In pear dagen
bern tsjin. “No Hubert, it is wol wat mei jimme bern, tiisdei ha ik Fritzl en 
Helga frege wannear ’t Kristus stoarn is en beide wisten net it goeie andert 
te jaan. “Ja, dat kin ik my yntinke” 
de bergen, wy hawwe gjin radio, gjin tillevyzje, de krante wurdt dêr net 
besoarge, en al hiel
siik wie!”

 

 

Subsidie

Beste organisatoren van Wergea,

Wij van Zakelijk Wergea willen u
Leeuwarder Ondernemers Fonds).

Vanuit dit LOF “krijgen” wij als Zakelijk Wergea geld met de bedoeling promotie te maken  voor Wergea en de 
bedrijven van Wergea. Er is binnen het LOF
budget”. Dit is geld wat uit wordt gegeven door het LOF zelf voor organisaties/stichtingen, etc. die een “financieel 
steuntje” in de rug nodig hebben. 

Wij zijn in januari naar een trekking g
straatfestival in Leeuwarden, het skûtsje
van de Gemeente Leeuwarden. 

Er is één criteri
€ 10.000,= zijn. Hiervan kan dan de organisatie 25% krijgen, dus € 2.500,=. Maar omdat wij gewend zijn om 
zonder budget iets te organiseren komen wij nooit aan een budget van 

Daarom willen wij een aanvraag op het “bovenstedelijk” geld gezamenl
de €10.000,= komen.
Dus mocht u met uw organisatie nog plannen op de “plank” hebben, lees dan de site van het LOF door 
www.leeuwarderondernemersfonds.nl

Nieuwe aanvragen moet voor 1 j

Als u een aanvraag wilt doen of meer informatie wilt dan kunt u dit schriftelijk indienen bij:
.P. Hotsma  

Leeuwarderweg 40
9005 NG  Wergea

Namens Zakelijk Wergea veel ondernemers/orga

Snypsnaar

Dit prachtige en wier barde ferhaal waard heard mei in wintersportfakânsje 
yn Pertisau, Eastenryk.
Pastoar Franz fan Pertisau jout alle tiisdeis godstsjinstles oan ien 
kombinearre klasse. Alle Roomske bern fan groep 2 oant en mei gr
wenje dizze lessen dan by.

Op in moarn frege hy oan lytse Fritzl: “Fritzl, kinsto my ek sizze wannear ’t  
Kristus stoarn is?”  Fritzl hoegde net lang nei te tinken en sei: “Mei Kryst, 
hear pastoar.” “Nee jonge, doe is hy berne,” sei pastoar Franz. H
syn wat âldere suster Helga, dy ’t twa rigen efter Fritz siet,  wit it fêst wol.
“Helga, do witst fêst wol wannear ’t Kristus stoarn is?” “Mei karnaval, hear 
pastoar,” wie it resolúte andert fan Helga. Pastoar Franz wie ferbjustere.

In pear dagen
bern tsjin. “No Hubert, it is wol wat mei jimme bern, tiisdei ha ik Fritzl en 
Helga frege wannear ’t Kristus stoarn is en beide wisten net it goeie andert 
te jaan. “Ja, dat kin ik my yntinke” 
de bergen, wy hawwe gjin radio, gjin tillevyzje, de krante wurdt dêr net 
besoarge, en al hiel
siik wie!” 

Subsidiemogelijkheden voor feestelijke activiteiten in wergea

Beste organisatoren van Wergea,

Wij van Zakelijk Wergea willen u
Leeuwarder Ondernemers Fonds).

Vanuit dit LOF “krijgen” wij als Zakelijk Wergea geld met de bedoeling promotie te maken  voor Wergea en de 
bedrijven van Wergea. Er is binnen het LOF
budget”. Dit is geld wat uit wordt gegeven door het LOF zelf voor organisaties/stichtingen, etc. die een “financieel 
steuntje” in de rug nodig hebben. 

Wij zijn in januari naar een trekking g
straatfestival in Leeuwarden, het skûtsje
van de Gemeente Leeuwarden. 

Er is één criterium aan het “bovenstedel
€ 10.000,= zijn. Hiervan kan dan de organisatie 25% krijgen, dus € 2.500,=. Maar omdat wij gewend zijn om 
zonder budget iets te organiseren komen wij nooit aan een budget van 

Daarom willen wij een aanvraag op het “bovenstedelijk” geld gezamenl
€10.000,= komen. 

Dus mocht u met uw organisatie nog plannen op de “plank” hebben, lees dan de site van het LOF door 
www.leeuwarderondernemersfonds.nl

e aanvragen moet voor 1 j

Als u een aanvraag wilt doen of meer informatie wilt dan kunt u dit schriftelijk indienen bij:
 

Leeuwarderweg 40 
Wergea 

Namens Zakelijk Wergea veel ondernemers/orga

Snypsnaar 

Dit prachtige en wier barde ferhaal waard heard mei in wintersportfakânsje 
yn Pertisau, Eastenryk. 
Pastoar Franz fan Pertisau jout alle tiisdeis godstsjinstles oan ien 
kombinearre klasse. Alle Roomske bern fan groep 2 oant en mei gr
wenje dizze lessen dan by.

Op in moarn frege hy oan lytse Fritzl: “Fritzl, kinsto my ek sizze wannear ’t  
Kristus stoarn is?”  Fritzl hoegde net lang nei te tinken en sei: “Mei Kryst, 
hear pastoar.” “Nee jonge, doe is hy berne,” sei pastoar Franz. H
syn wat âldere suster Helga, dy ’t twa rigen efter Fritz siet,  wit it fêst wol.
“Helga, do witst fêst wol wannear ’t Kristus stoarn is?” “Mei karnaval, hear 
pastoar,” wie it resolúte andert fan Helga. Pastoar Franz wie ferbjustere.

In pear dagen letter, by de langlaufpiste, kaam pastoar de heit fan de beide 
bern tsjin. “No Hubert, it is wol wat mei jimme bern, tiisdei ha ik Fritzl en 
Helga frege wannear ’t Kristus stoarn is en beide wisten net it goeie andert 
te jaan. “Ja, dat kin ik my yntinke” 
de bergen, wy hawwe gjin radio, gjin tillevyzje, de krante wurdt dêr net 
besoarge, en al hielendal gjin ynternet, dus wy wisten net iens dat Kristus 

 

ZAKELIJK 
mogelijkheden voor feestelijke activiteiten in wergea

Beste organisatoren van Wergea, 

Wij van Zakelijk Wergea willen u een nieuwe subsidieregeling onder de aandacht brengen, namelijk het
Leeuwarder Ondernemers Fonds). 

Vanuit dit LOF “krijgen” wij als Zakelijk Wergea geld met de bedoeling promotie te maken  voor Wergea en de 
bedrijven van Wergea. Er is binnen het LOF
budget”. Dit is geld wat uit wordt gegeven door het LOF zelf voor organisaties/stichtingen, etc. die een “financieel 
steuntje” in de rug nodig hebben.  

Wij zijn in januari naar een trekking g
straatfestival in Leeuwarden, het skûtsje
van de Gemeente Leeuwarden.  

aan het “bovenstedel
€ 10.000,= zijn. Hiervan kan dan de organisatie 25% krijgen, dus € 2.500,=. Maar omdat wij gewend zijn om 
zonder budget iets te organiseren komen wij nooit aan een budget van 

Daarom willen wij een aanvraag op het “bovenstedelijk” geld gezamenl

Dus mocht u met uw organisatie nog plannen op de “plank” hebben, lees dan de site van het LOF door 
www.leeuwarderondernemersfonds.nl

e aanvragen moet voor 1 juni 2014 worden ingediend bij het LOF!

Als u een aanvraag wilt doen of meer informatie wilt dan kunt u dit schriftelijk indienen bij:

Namens Zakelijk Wergea veel ondernemers/orga

Dit prachtige en wier barde ferhaal waard heard mei in wintersportfakânsje 

Pastoar Franz fan Pertisau jout alle tiisdeis godstsjinstles oan ien 
kombinearre klasse. Alle Roomske bern fan groep 2 oant en mei gr
wenje dizze lessen dan by. 

Op in moarn frege hy oan lytse Fritzl: “Fritzl, kinsto my ek sizze wannear ’t  
Kristus stoarn is?”  Fritzl hoegde net lang nei te tinken en sei: “Mei Kryst, 
hear pastoar.” “Nee jonge, doe is hy berne,” sei pastoar Franz. H
syn wat âldere suster Helga, dy ’t twa rigen efter Fritz siet,  wit it fêst wol.
“Helga, do witst fêst wol wannear ’t Kristus stoarn is?” “Mei karnaval, hear 
pastoar,” wie it resolúte andert fan Helga. Pastoar Franz wie ferbjustere.

letter, by de langlaufpiste, kaam pastoar de heit fan de beide 
bern tsjin. “No Hubert, it is wol wat mei jimme bern, tiisdei ha ik Fritzl en 
Helga frege wannear ’t Kristus stoarn is en beide wisten net it goeie andert 
te jaan. “Ja, dat kin ik my yntinke” sei Hubert, “It is sa, wy wenje heech yn 
de bergen, wy hawwe gjin radio, gjin tillevyzje, de krante wurdt dêr net 

ndal gjin ynternet, dus wy wisten net iens dat Kristus 

ZAKELIJK 
mogelijkheden voor feestelijke activiteiten in wergea

een nieuwe subsidieregeling onder de aandacht brengen, namelijk het

Vanuit dit LOF “krijgen” wij als Zakelijk Wergea geld met de bedoeling promotie te maken  voor Wergea en de 
bedrijven van Wergea. Er is binnen het LOF subsidiegeld beschikbaar, zoals zij dat noemen “bovenstedelijk 
budget”. Dit is geld wat uit wordt gegeven door het LOF zelf voor organisaties/stichtingen, etc. die een “financieel 

Wij zijn in januari naar een trekking geweest van het “bovenstedelijk” waar geld is uitgegeven aan bijv. het 
straatfestival in Leeuwarden, het skûtsjesilen in Grou, etc. Het doel van het “bovenstedelijk” geld is het promoten 

aan het “bovenstedelijk” namelijk het minimale 
€ 10.000,= zijn. Hiervan kan dan de organisatie 25% krijgen, dus € 2.500,=. Maar omdat wij gewend zijn om 
zonder budget iets te organiseren komen wij nooit aan een budget van 

Daarom willen wij een aanvraag op het “bovenstedelijk” geld gezamenl

Dus mocht u met uw organisatie nog plannen op de “plank” hebben, lees dan de site van het LOF door 
www.leeuwarderondernemersfonds.nl). 

uni 2014 worden ingediend bij het LOF!

Als u een aanvraag wilt doen of meer informatie wilt dan kunt u dit schriftelijk indienen bij:

Namens Zakelijk Wergea veel ondernemers/organisat

Dit prachtige en wier barde ferhaal waard heard mei in wintersportfakânsje 

Pastoar Franz fan Pertisau jout alle tiisdeis godstsjinstles oan ien 
kombinearre klasse. Alle Roomske bern fan groep 2 oant en mei gr

Op in moarn frege hy oan lytse Fritzl: “Fritzl, kinsto my ek sizze wannear ’t  
Kristus stoarn is?”  Fritzl hoegde net lang nei te tinken en sei: “Mei Kryst, 
hear pastoar.” “Nee jonge, doe is hy berne,” sei pastoar Franz. H
syn wat âldere suster Helga, dy ’t twa rigen efter Fritz siet,  wit it fêst wol.
“Helga, do witst fêst wol wannear ’t Kristus stoarn is?” “Mei karnaval, hear 
pastoar,” wie it resolúte andert fan Helga. Pastoar Franz wie ferbjustere.

letter, by de langlaufpiste, kaam pastoar de heit fan de beide 
bern tsjin. “No Hubert, it is wol wat mei jimme bern, tiisdei ha ik Fritzl en 
Helga frege wannear ’t Kristus stoarn is en beide wisten net it goeie andert 

sei Hubert, “It is sa, wy wenje heech yn 
de bergen, wy hawwe gjin radio, gjin tillevyzje, de krante wurdt dêr net 

ndal gjin ynternet, dus wy wisten net iens dat Kristus 

ZAKELIJK WERGEA
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  Schoolfeest 2014 
 
Het schoolfeest wordt dit jaar gehouden van 
vrijdag 29 t/m zondag 31 augustus. 
 
We hopen dat alle kinderen van de basisschool 
weer een plekje in de optocht zullen krijgen, 
hetzij op een wagen, in een groep(je) of individueel.   
 
Dit hoeft niet heel ingewikkeld te zijn, tijdens de laatste schooldag voor de zomervakantie laten de kinderen 
altijd zien dat je met eenvoudige middelen er heel leuk uit kunt zien.  
Toon deze creativiteit ook bij het schoolfeest, want hoe meer kinderen er aan de optocht meedoen, hoe leuker 
het voor de toeschouwers is! 
 
Om de gang in de optocht te houden is het belangrijk dat de wagens overal vlot door kunnen rijden. Daarom is 
het van belang dat de bouwers van de wagens rekening houden met de afmetingen van de bruggen in zowel de 
Kooistrawei als de Grote Buren. Vooral op dit laatste punt is er nogal eens wat oponthoud omdat er wagens zijn 
die net iets te breed of te hoog zijn. 
Houdt u daar rekening mee! 
We willen u er ook op attenderen dat trekkers niet automatisch verzekerd zijn voor het trekken van een 
praalwagen. Dit moet de eigenaar van de trekker melden bij de verzekeraar. 
 
Het komt niet vaak voor, maar toch is het mogelijk dat twee buurten hetzelfde idee voor een praalwagen 
hebben. Ideeën kunnen daarom alvast aan Janke Sietsma, directeur van de Twamêster doorgegeven worden. 
Zij geeft dan als informatie of het idee al vaker gekozen is. Men kan er van uitgaan dat de genoemde ideeën 
goed geheim gehouden worden. 
 
Het volledige programma komt in de Havenbank van augustus.  
(Buurt)verenigingen die tijdens het schoolfeest activiteiten organiseren, kunnen dit tot 1 juli doorgeven op het 
e-mailadres van school: info@detwamester.nl 
De activiteiten zullen dan worden opgenomen in het programma.  
 
Om de kas van de schoolfeestcommissie te spekken wordt er in de week van 26-30 mei een huis-aan-huis 
collecte gehouden. 
 
We wensen iedereen veel succes met de voorbereidingen! 
 
Schoolfeestcommissie 

 
 
 
Rommelmarkt 17 mei 2014 
 
 
In de vorige editie van de Havensbank heeft u al kunnen lezen dat de openbare  
verkoop van tweede (soms) derdehands spullen (door leken soms als ‘rommel’ aangeduid) op zaterdag 17 
mei vanaf 13.00 uur zal plaatsvinden. 
Net als voorgaande jaren is de verkoop in de openlucht winkelboulevard in en om de Bidler te Wergea.  
Uw waardevolle en duurzaam te gebruiken spullen worden door onze ‘inkoopmanagers’ op maandag 12 mei 
vanaf 18.00 uur bij u opgehaald. Fijn dat u deze spullen alvast even voor ons op de stoep klaar wilt zetten.  
 
Er is goed nieuws. De opleving van de nationale economie en het aantrekken van de wereldhandel in tweede 
handspullen, hebben ons doen besluiten de jarenlange vacaturestop voor inkoper en verkoper op te heffen. 
We zijn dus op zoek naar nieuwe ‘inkoopmanagers’ en verkooptalenten. 
Om de instroom van nieuwe medewerkers te stimuleren hebben we de functie-eisen aangepast. Rijbewijs of 
universitaire opleiding blijven een pré maar zonder deze getuigschriften kunt u zonder schroom solliciteren bij: 

 
• Jitze Tadema  058-2552342 of j.tadema@chello.nl 

 
 
De Rommelmarkt commissie 
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Bar is dekôr yn de Bidler! 
 
Achmea Culpa spilet Krimp! 
Sneon 10 maaie om 20.00 oere yn de Bidler. 
 
‘Krimp’ is de opfolger fan de súksesfolle produksjes 
‘Katarsis’ en ‘Kredo’. Trije kroechteaterstikken 
skreaun troch keunstner Gerrit Breteler. ‘Krimp’ sil 
wer rûnom yn de provinsje yn kafees, teaters en 
doarpshuzen spile wurde. 
 
De gefolgen fan de ynsette krimp op it Fryske 
plattelân biede genôch ynspiraasje om de besikers fan 
kafee ‘De Bûnte Bok’ harren ferhaal dwaan te litten. 
 
Mei humor en tragyk, rymjende taal, skilderkeunst en 
bysûndere muzyk sil dizze foarstelling de taskôger 
ferliede ta neitinken, meidwaan en it útroppen fan: 
‘Lift up thy voice, be not afraid’! 
 
Kaberetier Jan Jaap v.d. Wal hat se as regisseur fan 
‘Krimp’ de linige wurking socht tusken it flotte stedske 
intellektualisme en it stoefe plattelânske temperamint. 
In nije útdaging foar de spilers Anke Bijlsma en Gerrit 
Haaksma. 

 
Kulturele Kommisje Wergea noeget jimme út foar 
dizze foarstelling yn in ferrassende toanielsetting.  
 
Kaarten:  € 15,00 
Kaartferkeap: www.kulturelekommisjewergea.nl of  
belje nei 058-2894236 / 06-22245584 

 
 

SZDRNZLL 
 
Hoi minsken fan it goede libben,  
 
It darten fan 6 april wie in grut sukses! In grutte 
opkomst by sawol de manlju as de froulju. De twadde 
priis by de froulju gie nei Marijke Veenstra en de 
earste priis nei Aukje Sinnema. By de manlju wie de 
twadde priis foar Jeroen Wijnand en de earste priis 
foar Ruben Kok. Lokwinske!  
 
Cubanight op 19 april wie mei troch de sigaren en 
de tequila in beregesellige jûn!  
 
Dêrnjonken hawwe wy op 3 maaie wer ús 
jierlikse Donateurjûn. Dizze jûn sil opfolle wurde mei 
de band ‘Three of a kind’. Steilen as country, reggea, 
rock'n roll, latin, en soul binne net ûnbekend by dizze 
band! Wy hawwe der yn elts gefal in protte sin yn! 
Foar de donateurs is der op dizze jûn fansels-
sprekkend gjin yntree. 
 
Ek hawwe wy op 24 maaie schuimparty! Dit belooft 
wer in glibberige mar gesellige jûn te wurden! 

Hjir heart fansels ek wer in berne-schuimparty by! 
Dizze begjint om 7 oere en einiget om healwei 10en. 
Alle bern dy ‘t nocht hawwe om te kommen binne fan 
herte wolkom!  
 
Dêrnjonken noch efkes in minder aardige mededeling. 
Tusken de nacht fan woansdei 2 april en de middei 
fan freed 4 april hat der in ynbraak plakfûn yn 
de jeugdsoos. By dizze de fraach of immen yn dizze 
dagen miskien wat fertochts sjoen hat. Lit it ús dan 
efkes witte. Us mail-adres is bestuur@szdrnzll.nl  
 
Groetnis, 
It szdrnzll bestjoer 

 
 

  

Nieuws uit   
 
 
Per abuis stond in de Havensbank dat de 
jaarvergadering van Us Doarpshûs op 21 april was.  
 
De werkelijke datum is 12 mei om 20.00 uur in Us  
Doarpshûs. In de jaarvergadering kijken we terug op 
het afgelopen jaar en blikken we vooruit op het 
komende jaar.   
 
U bent van harte welkom! 
 
Bestuur Us Doarpshûs 
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AFSCHEID VAN “SIPKE MARTENS DE BOER” 
Wergeaster Familievereniging na 60 jaar opgeheven 
 
In het begin van 1953 kwamen twee inwoners van Idaarderadeel – Wibe de Boer van Wergea en Anna Bijlsma-de 
Boer van Grou – op het idee om een familieboek te laten samenstellen door Hinne de Haan uit Weidum. Na enkele 
maanden noest speurwerk werd dit kloeke boekwerk gepresenteerd op 3 oktober 1953 in de bovenzaal van café 
Castelein (ook een familielid!) in Wergea. Het was die dag met ruim 200 belangstellenden zó druk in het dorp dat de 
plaatselijke agent het verkeer bij de brug moest regelen!  
Het enthousiasme was groot en daarom werd in een volgende bijeenkomst op 21 november de Familievereniging 
“Sipke Martens de Boer” met als “thuisbasis” Wergea opgericht. De familievere-niging omvatte nazaten van Sipke 
Martens de Boer van de boerderij “Heechhiem” bij Grou. Eerste voorzitter werd Jan OBAS de Boer van Wergea, 
secr./penningm. was Garmt van Kampen uit Leeuwarden. Men besloot om jaarlijks bijeen te komen, het ene jaar bij 
Hedzer en Tine Castelein in Wergea en het andere jaar op een salonboot voor een tocht over de wateren in het hart 
van Fryslân. 
 
De vereniging omvatte in de beginjaren ruim 225 leden uit het hele land. De uitstapjes op de boot werden 
gekenmerkt door een grote gezelligheid; helemaal passend in die tijd werden onderweg in o.m. Earnewâld en bij 
Sneek aan land verschillende spelletjes gedaan: plankjelopen, balgooien, zaklopen, aardappelprikken, spikerskite, 
enz. In de loop van de jaren ’50 en ’60 werden de zaalbijeenkomsten toegesproken door vermaarde Friezen. Zo 
vertelde Oepke Santema in 1957 over de geschiedenis van Idaarderadeel (inmiddels voltooidvoltooidverledentijd!) 
en de ook tot de nazaten behorende hardrijdersfamilie Castelein en kwam in 1963 bij het 10-jarig bestaan Jan 
Bearn Singelsma langs om te vertellen over zijn reis door het toenmalige Joegoslavië. Vier jaar later besprak 
familielid Sipke Wielinga de plannen voor de bouw van o.m. een nieuw koelhuis van de Frico (ook al weer verleden 
tijd!) en in 1971 kon de familie zelf een kijkje nemen in dit ijzige gebouw.  
Zo bleven de banden tussen de familievereniging en Wergea steeds bestaan en kwam er iedere twee jaar een zaal 
vol familieleden uit de verschillende “stagen” in het dorp bijeen. Een grote variatie in achternamen trad op: niet 
alleen kinderen De Boer waren aanwezig, maar ook Zwart, Kooistra, Castelein, Van der Meer, Popma, enz., enz. 
Wereldberoemd in familiekring waren de toespraken van Marten Hedzers Castelein: in bijzonder “geef Frysk” bracht 
hij ieder jaar verslag uit van de kascontrole. Daarbij schroomde hij niet om de groten der aarde in zijn 
overwegingen mee te nemen! 
 
In de jaren ’80 nam het ledental langzaam af. Al in 1955 had Garmt van Kampen opgemerkt dat er eigenlijk te 
weinig jongeren lid waren. Hij voorzag toen al (!) moeilijkheden voor het instandhouden van de vereniging. 
Langzaam maar zeker ging men daarom over tot het laten wegvallen van de zaalbijeenkomst en zo werd ieder jaar 
een boottocht gehouden. Alleen bij zeer bijzondere gelegenheden werd de Familiedag nog in de zaal gehouden. Zo 
was er bij de presentatie van een nieuw familieboek in 1987 – samengesteld door familielid Kees Zwanenburg – een 
optreden van de Ljouwerter Skotsploech dat zeer in de smaak viel. In 2003 – bij het 50-jarig bestaan - verzamelde 
de familie zich in De Bidler in Wergea voor een feestelijke bijeenkomst. De Stellingwerfse schrijver Johan Veenstra 
vertelde verhaelen op zijn heel eigen wijze en Jelle Kooistra (van Hendrik Jelles) vertoonde een prachtige serie dia’s 
over oud-Wergea. Voor de deur van De Bidler werd toen de bijgaande traditionele groepsfoto gemaakt. 
 
Ieder jaar werd aan een familielid voor een “bijzondere” prestatie of eigenschap een fraaie wisselbeker toegekend. 
Zijn/haar naam werd in de beker gegraveerd om nimmer vergeten te worden. Langzaam maar zeker werd het 
echter duidelijk dat de vereniging steeds kleiner werd. De jaarlijkse boottocht met de “Redbad” vanuit Terherne – 
o.a. naar Tacozijl - trok nog wel 40 à 50 deelnemers, maar het ledental slonk in de afgelopen 10 jaren steeds meer. 
Zo kwam de Familieraad in het voorjaar van 2014 tot de conclusie dat de oprichters van de vereniging het niet 
verdienden dat “Sipke Martens de Boer” langzaam wegkwijnen zou. Het was beter om dan zelf het besluit te nemen 
tot opheffen der familievereniging, hoe moeilijk dit ook was. 
En zo kwamen op 5 april jl. 40 nazaten bijeen in Us Doarpshûs om nog eenmaal de bijzondere familiesfeer te 
proeven. Er werd stilgestaan bij 60 jaar familiehistorie, het familielied uit 1973 werd nog eens gezongen en ’s 
middags kwam Gjalt de Groot uit Holwerd vertellen over zijn belevenissen in het veld bij “Luctor et Emergo” aan de 
Graft. Tussendoor werd veel ge- en besproken en genoot eenieder van een kostelijke maaltijd want de familieleden 
zijn zeer innemend! 
Aan het einde van de bijeenkomst werd eenstemmig het 
besluit tot opheffen van de familie- vereniging genomen. 
“Jammer”, zo zei men, “maar het was een prachtige 
periode!” De wisselbeker werd voor de laatste keer 
uitgereikt, niet aan een familielid, maar aan Sjoerd 
Spijkstra van “Werregea Ald – Wergea Nij”. 
Op die manier blijft de beker in het thuisdorp van de 
familievereniging. Ook het archief van 
“Sipke Martens de Boer” vindt mogelijk een plaatsje 
naast de beker ter herinnering aan 60 jaar Wergeaster 
familiegeschiedenis. 
 
Titus OBAS de Boer, scheidend voorzitter 
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Sportcolumn 
 

Taakbewust 
 
Ja, minsken , ik set it mar ris boppe dizze column: it wurd wêr`t ik mij oan ergerje, Jan en Alleman brûkt 
dit wurd sa`n bytsje dei en nacht...te pas en ûnpas, managerstaal...het bedrijf moet taakbewust geleid 
worden , of... iedere medewerker moet taakbewust anticiperen m.b.t. gewijzigd beleid.... 
Taakbewust stiet omtrint yn elk sportferslach: it wie in minne wedstriid, mar de mannen spilen wol 
taakbewust. ..of...we ha ferlern, de ferdediging spile net taakbewust. 
It begûn bij mij te kribeljen ,in pear moanne lyn. Wit jimme noch wol, tink ik. 
 
De Olympyske Winterspelen yn Sochi. Dat interview mei bondscoach Arie Koops oer de efterfolgingsploech. 
“Jimme winne dochs twa kear goud, mei de mannen en de froulju...mei twa fingers yn de noas,” frege de 
ferslachjower. Arie sei: “it doel is taakbewust te riden.” 
En wer frege de ferslachjower: “Mar Arie dat is flauwekul. Sis gewoan we geane foar goud.” 
Mar Arie sei op ‘e nij: wy wolle taakbewust ride! Doe koe ik - lykas Erben Wennemars - noch wol laitsje, 
mar no`t elkenien dit wurdt brûkt wurd ik der siik fan. 
 
Louis van Gaal: “Ik selecteer die spelers die taakbewust zijn en in mijn profielschets passen.” 
Ha, ha wer in nijmoaderich statement: profielschets. No, mannen en froulju yn Warten en Wergea...passe 
jimme noch yn de profielschets fan jimme partners? 
Is jimme frou taakbewust it fleis oan it brieden? Wasket jimme man taakbewust de auto? En passe jimme 
noch yn elkoars profylskets? Ha, ha jimme kinne jûn nei it lêzen fan dizze column, it der wol ris oer ha! 
 
Doe`t in freondinne fan myn frou okkerdeis efkes lâns kaam waard it hielendal slim. Anneke wie yn de tún 
dwaande en ik lies de nije V.I. Ik moat earlik sizze dy freondinne mei der wêze: in moaie frou al ha`k oer 
myn eigen ek net te kleien hear! Mar dy freondinne seach Anneke drok dwaande yn de tún, mei it ûnkrûd. 
En ik siet te lêzen mei in bierke neist mij, dat hja seit: “No Jappie do bist net botte taakbewust! Litst dyn 
frou it swiere wurk dwaan en sitst hjir sels wat te lêzen...op dyn luie kont! Ik sprong hast fan myn stoel fan 
lulkes, mar ik betocht mij en sei: Hoe witsto dat ik net taakbewust dwaande bin? 
Sjoch ik lês de V.I....hiel taakbewust, want ik moat moarn myn column ynleverje, en ik ha noch wat 
ynspiraasje nedich. Mar tige tank, dy ynspiraasje ha`k no wol krigen! 
 
Jaap Kooistra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
kruiwagenactie wereldwinkel 
 
Ook dit jaar wordt de kruiwagenactie van de 
wereldwinkel gehouden! 
Deze zal plaats vinden op: 
 
       Donderdagavond 8 mei a.s.! 
 
De vrijwilligers van de wereldwinkel zullen dan 
tussen ongeveer 18.00 u. en 20.30 u. bij u aan de 
deur komen met 
hun kruiwagen vol mooie en (h)eerlijke producten. 
 
Wereldwinkel Wergea-Warten 

 

 

 

INSTUIF / INLOOP 
 

21 mei om 14.00 uur 
Us Doarpshûs 
voor iedereen! 

Gratis!  

Deze middag is er een Bingo met leuke 
prijzen. Zijn er diverse demonstraties voor 
de doe-middag. En is er koffie en thee. 
 
Een kleine werkgroep heeft het initiatief 
genomen om voor hen die daar 
belangstelling voor hebben “De 
Wergeaster Soos” op te starten.  
 
Gedacht wordt aan: 
praatje maken, doe-middag 
(spel/creatief/film/enz) samen eten of??           
Eigen inbreng van deelnemers. 
 
“De Wergeaster Soos”  is een werktitel, we 
zoeken nog een passende naam. Op de 
inloopdag kunt u een passende naam bij 
de organisatie inleveren! 
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Bloemenactie Volleybalvereniging UDI 
 
Op woensdag avond 7 mei a.s. komen de leden van UDI volleybal 
vanaf 18:30 uur weer bij u langs met de welbekende zomerbloeiers. 
 
Zoals ieder jaar  worden deze geleverd door Anne Wobbes. Hier zijn 
wij als vereniging heel blij mee. Mocht u ons gemist hebben, dan 
kunt u die hele avond ook bij de voormalige winkel van Anne en 
Paula terecht. 
 
Bestuur UDI-volleybal 

 

Kampioenen voor UDI Volleybal! 
 
Tijd voor nieuws van de volleybal vereniging! 
 
Het geval wil namelijk dat de helft van de vereniging (zoals Rommy de hele tijd roept van blijdschap) 
kampioen is geworden! Dames 2 zijn in de 4e klas kampioen geworden en de meisjes C zijn in hun 
leeftijdscategorie kampioen geworden.  En hier zijn we best trost op! 
 
Donderdag 10 april speelden Dames 2 hun laatste competitiewedstrijd. Er moesten nog 2 punten 
behaald worden voor het kampioenschap. Dit had al eerder gekund, maar door zenuwen(?) of het tussen 
de oren zitten (?) is dit niet gebeurd. De vreugde was er uiteraard niet minder op donderdag toen de 
wedstrijd met 3-0 werd gewonnen. Meestal reizen er niet veel supporters met de senioren teams mee, 
maar deze keer wel. Hele families waren uitgerukt om het kampioenschap te vieren. 
 
Heel bijzonder dat het gelukt is, want dit maken we niet zo vaak mee. (Ooit is het 1e team een keer 
kampioen geworden en gepromoveerd naar de promotieklas, maar dat is wel 30 (?) jaar geleden. Wie het 
weet mag het zeggen. Ook zijn de meisjes A ongeveer  4 jaar geleden kampioen geworden) 
De meisjes C  zijn zaterdag 12 april kampioen geworden na toch nog een spannende finale die 
gewonnen moest worden. Deze meiden (van 11 – 15 jaar) spelen 1 keer per maand ( vanaf januari tot 
april) een toernooi in poules met 4 andere teams. Onze meiden hadden de meeste punten, dus dan ben 
je de winnaar! Dit zijn de jongste meiden van de vereniging. Ze spelen al erg leuk o.l.v. coach Sjoukje 
Kalsbeek. Dit biedt perspectief voor de toekomst!   
 
Allemaal van harte gefeliciteerd met  het behaalde kampioenschap, jullie zijn toppers! 
 
En als u als lezer hier enthousiast van wordt of uw kind (vanaf groep 7/8), kom gerust een keer langs op 
de training op maandag avond. 
 
Als beloning (buiten de portie bitterballen van dames 2) een paar leuke foto’s van de winnaars in de 
Havensbank. 
 
Bestuur volleybalvereniging  UDI 
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Wergea bouwt



Wergea bouwt



 
 

Willem Pool 
 

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

         tel: 06-20811234   fax: 058-2894712 



 

 
 

Van de voorzitter.. 
 
Er is heel wat nieuws voorbij gekomen de afgelopen 
maand bij de vvWarga. Zo hebben we een nieuwe 
trainer voor het volgende seizoen vastgelegd. Marcel 
Frankena uit Leeuwarden komt onze selectie trainen. 
Hij heeft dit jaar de 2e klasser Drachten onder zijn 
hoede gehad en heeft naast zijn hoofdtrainerschap 
een baan bij Frisia als technische coördinator. Wij 
hebben er veel vertrouwen in dat hij ons eerste elftal 
goed aan het voetballen zal krijgen en dat hij ook de 
doorbrekende jeugdspelers verder zal weten te 
brengen.  
 
Onze eigen hoofdtrainer, Gerard Timmerman,  heeft 
een zware hartoperatie gehad.  Gelukkig is hij nu 
weer herstellende maar terug aan de lijn bij ons 
eerste komt hij niet meer. Er staat voor dit soort 
zware operaties een hersteltermijn van een 4-6 
maanden. En dan is het seizoen al afgelopen. Martijn 
van de Berg heeft, in samenwerking met Freddy 
Sinnema, de training en begeleiding van het eerste 
overgenomen en heeft geprobeerd het tij te keren. 
 
En verder is er een nieuwe keeperstrainer: Edgar van 
IJs. Hij is een paar weken geleden gestart met het 
geven van keeperstraining aan de jeugd en dat loopt 
zeer goed. Een zeer gedreven Wergeaster met een 
rijk keepers verleden. Ook eerste elftalkeeper Sven 
Noordbruis heeft zich al gemeld en krijgt nu ook 
training. Daar zijn we als club zeer blij mee. We zijn 
blij dat deze vacature is ingevuld met betrokken 
mensen uit het dorp. 
 
En we hebben recent de nieuwe outfit van het eerste 
elftal mogen bewonderen. Het elftal is door onze 
nieuwe hoofdsponsor Vakgarage Van der Zweep in 
een schitterende nieuwe outfit gestoken. De kleding 
werd gepresenteerd op onze sportvelden die ook zijn 
aangepast aan de nieuwe hoofdsponsor. Met dank aan 
de club van 50 en onze onderhoudsploeg voor de 
vlaggenmasten, Emiel Sinnema  en de 
sponsorcommissie voor het reclamebord. Al met al 
zag het er erg goed uit.  
 
En dan de jeugd. Als bestuur van de vvWarga zijn we 
het gesprek aangegaan met de voetbalclub van de 
buren: WWS. De  beide clubs lopen tegen dezelfde 
problemen aan; het is moeilijk, zo niet onmogelijk, 
om in alle leeftijdsklassen nog teams te maken. Zo 
lopen wij al een paar jaar zonder A-elftal. En dat is 
jammer voor de jeugdspelers en zeer slecht voor de 
doorstroming naar de senioren- teams. 
 
 
 

Er stromen per jaar maar een paar jeugdspelers (te 
vroeg) door naar de senioren. Recent hebben we 
hierover gesproken met de ouders van de 
jeugdspelers en de B’s. Hier kregen we een hoop 
steun voor de door ons gekozen optie. Ook de B-
spelers zelf waren na een aanvankelijke aarzeling het 
volmondig eens met de door het bestuur gekozen 
optie om een samenwerking op gebied van de jeugd 
aan te gaan. Binnenkort zullen we/hebben we de 
plannen aan alle leden van onze club gepresteerd en 
hopen dan de dezelfde positieve respons te krijgen als 
met de (ouders van) de spelers. 
 
De competitie loopt al weer naar zijn einde. We zijn 
dan ook druk bezig met de seizoensafsluiting. Die zal 
plaatsvinden op 24 mei. Met als hoofdattractie het 
buurtenvoetbal. Elders in de Havensbank leest u hier 
meer over. Een toernooi voor iedereen van 14 jaar en 
ouder die houdt van gezelligheid en die met een voet 
tegen een ronde bal kan schoppen. Doet u ook mee? 
 
Auke Piet vd Meulen 
Voorzitter vvWarga 

  

 
TEATSEN in 2014 
 
We hebben het vorig jaar al 
aangekondigd, en nu is het zover: 
Teatsen bestaat 20 jaar! 
Een jubileum waar we trots op zijn en dat we 
graag met alle Teatsers willen vieren. De 
voorbereidingen zijn al in volle gang voor het 
weekend van 16 en 17 augustus. 
Zodra er meer bekend is over het programma, 
zullen we dat via onze site (www.teatsen.nl) 
publiceren. 
 
Natuurlijk is er voorafgaand aan het WK ook 
weer het Wergeaster Kampioenschap. Zondag 
1 juni staat dit toernooi op de agenda. 
Voorafgaand aan dit toernooi is er nog 1 keer 
de mogelijkheid om een balletje te slaan: 
woensdag 28 mei. Net als andere jaren, leggen 
we vanaf 19.00 uur gezamenlijk velden, onder 
het motto “vele handen maken licht werk”. 
 
We zijn ook nog steeds op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers. Kun je om wat voor reden niet 
meedoen met het Teatsen, maar wil je wel 
deel uitmaken van de toernooien en de 
entourage, geef je dan op als Teatsrjochter. 
Neem contact op met Auke Johan Postmus 
voor meer informatie (058-2552315). 
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Het kaatsseizoen is weer begonnen! 
 
Op  14 april zijn de trainingen op de maandagavond voor de 
jeugd weer begonnen. 
Ook de eerste ledenpartijen, Federatie- en KNKB-wedstrijden 
kunnen weer in de agenda worden gezet. 
 
Hieronder een lijst met data: 
Wat 
 

Wanneer Waar Tijd Senioren/Jeugd 

Federatie del Zaterdag 3 mei Goutum 13.00 Jeugd 
1e Ledenpartij Vrijdag 9 mei Wergea 17.30 Jeugd 

Federatie del Zaterdag 10 mei Leeuwarden 13.00 Jeugd 

Federatie afd cat 2 Vrijdag 16 mei Goutum 18.00 Jeugd 

Federatie del Zaterdag 17 mei Grou 13.00  Jeugd 

Fedratie afd 
cat.2 

Vrijdag 23mei Wergea 18.00 Jeugd 

Fedratie del Zaterdag 24 mei Reduzem 13.00 Jeugd 

2e Ledenpartij Zondag 25 mei Wergea 10.00 Jeugd 

Federatie Vrijdag 30 mei Raerd 12.00  Jeugd 

Clinic keatsen 
voor ouders 

Maandag 2 juni Wergea   

Federatie afd cat 1 Vrijdag 6 juni Reduzem 18.00 Jeugd 

Fedratie del Zaterdag 7 juni Jirnsum 13.00 Jeugd 

     

Fedratie afd cat 2 Vrijdag 13 Juni Grou 18.00 Jeugd 

Federatie del Zaterdag 14 Juni Wergea 13.00 Jeugd 

Diplomakeatsen Maandag 16 Juni Wergea 18.30 Kabouters, welpen en 
pupillen 

Fedratie afd  cat 1 Vrijdag 20 Juni Akkrum 18.00 Jeugd 

Federatie del Zaterdag 21 Juni Akkrum 13.00 Jeugd 

KNKB welpen 
jongens en 
meisjes A+B 

Zondag 22 juni Wergea 10.00 Jeugd 

Federatie afd cat 1 Vrijdag 27 juni Huzum 18.00 Jeugd 

Federatie del Zaterdag 28 Juni Huzum 13.00 Jeugd 

3e ledenpartij Zondag 29 Juni Wergea 10.00 Jeugd 

Fed afd:  Cat 1: welpen, pupillen  Cat 2: schooljeugd, Jongens en meiden 
DEL= Door Elkaar Loten 
 
Op de dinsdagavond vanaf 6 mei t/m 1 juli  en van 12 augustus /tm 26 augustus is er competitiekeatsen voor 
de senioren. (sponsor is Slagerij Kramer)  Gezellig met elkaar een partij keatsen. In een klassement worden 
punten bijgehouden. Op 26 augustus worden de prijzen uitgereikt.  Deelname kost 0,50 cent per avond. Voor 
alle avonden betaald men 5 Euro. 
 
Wij zijn, net als ieder jaar, weer o p zoek naar conifeer groen om de kransen te maken. Voor de jeugd is het erg 
leuk om zo’n mooie krans omgehangen te krijgen. Daarom de vraag wie er coniferen heeft waar wij groen uit 
mogen knippen om te gebruiken. 
Ook de hoepels van kransen die vorig jaar gewonnen zijn, willen we graag hergebruiken. Deze kunnen worden 
ingeleverd bij Sjoukje Sinnema, fricoweg 17. 
 
We hopen op een mooi, zonnig kaatsseizoen met veel plezier op de velden. Ook hopen we dat onze jeugdleden 
vele prijzen mee naar Wergea mag nemen bij de wedstrijden buiten Wergea. 
 
Het bestuur 

 

10 





 

Fjouweresom 

 
Introductie 
Nieuw in Wergea & actief voor de parochie. 
 
Sinds half november 2013 wonen Lieke van Amstel en 
ik op Domwier 4. Hier stond tot 2013 een kleine oude 
boerderij, die sinds 1979 als recreatiehuis in bezit is 
van de ouders van Lieke, en uiteindelijk hebben wij 
samen deze oude boerderij gekocht om op deze plek 
een nieuw huis te laten bouwen. 
De 100-jaar oude boerderij met voorhuis, 
oorspronkelijk in bezit van de familie Spiekstra, viel 
helaas niet meer te restaureren. Velen vonden dat 
jammer, maar het pand was erg verzakt en technisch 
op. 
 
Lieke en ik hebben jaren gedacht ook op Domwier 4 
te gaan recreëren net zoals onze (schoon)ouders, 
maar uiteindelijk hebben we besloten hier echt te 
gaan wonen en te genieten van ons pensioen. Maar 
stilzitten kunnen we geen beiden, en omdat ik 
katholiek ben, heb ik besloten mij te gaan inzetten 
voor de parochie. Samen met Leonie Meinderts heb ik 
besloten mij te gaan inzetten voor het blad 
Fjouweresom. 
 
Voorlopig zal ik alleen in het Nederlands schrijven, 
maar wij beiden zitten bij Afûk op de Friese les, dus 
wie weet kan ik in de toekomst ook een artikel in het 
Fries schrijven. 
 
De eerste maanden op Domwier 4 hebben we nu 
achter rug, en wij beginnen ons hier echt thuis te 
voelen, na jarenlang in Hilversum gewoond te 
hebben. Het weer is af en toe stormachtig geweest, 
maar wij zijn blij met alle goede contacten met de 
Friezen in Wergea! 
 
Harry Vogels 
Domwier 4 
 
 

Humanitas 
 
Waar staat Humanitas voor? 
Humanitas is een vereniging met als doel mensen te 
helpen die het even niet alleen redden. Deskundige 
vrijwilligers van Humanitas, begeleid en ondersteund 
door professionele beroepskrachten bieden 
ondersteuning bij het op eigen kracht veranderen en 
verbeteren van de leefsituatie. De aangeboden 
activiteiten, variëren van maatjescontacten tot het 
doorbreken van eenzaamheid, van ondersteuning bij 
de opvoeding tot rouwverwerking, van hulp bij 
thuisadministratie tot even een klusje doen.  
 
Deze activiteiten worden door de afdeling Leeuwarden 
en omstreken georganiseerd en gecoördineerd. Niet 
alleen de stad Leeuwarden maar ook haar dorpen 
horen bij ons gebied. De vrijwilligers worden bij hun 
inzet - jaarlijks gaat het in totaal om bijna 1,8 miljoen 
uren - ondersteund door ruim 300 beroepskrachten.  
 
 
 
 

Humanitas biedt ondersteuning bij de opvoeding en/of 
bij de thuisadministratie. We hebben vrijwilligers die 
samen met iemand met een lichte beperking leuke 
dingen doet en voor (jong)volwassenen met een 
stoornis in het autistisch spectrum bieden we 
groepsactiviteiten aan. Vrijwilligers helpen met 
praktische, kortdurende klussen via de activiteit Effe 
Doen. Zij helpen met het ophangen van een lamp of 
schilderij of met het programmeren van de TV, met 
de computer of het in elkaar zetten van een kast. 
Ouderen of gehandicapten worden begeleidt bij een 
bezoek aan een arts of specialist. De vrijwilliger helpt 
desgewenst bij het aan- en uitkleden, luistert mee 
tijdens het gesprek met de arts en helpt bij het 
maken van afspraken.  
 
Wat bindt alle medewerkers van Humanitas?  
Het idee iets voor een ander te betekenen en 
daarmee een zinvolle bijdrage te leveren aan de 
samenleving. Hoe verschillend de activiteiten ook zijn, 
één ding hebben ze gemeen: de kernwaarden van 
Humanitas. 
  
Deze kernwaarden zijn: 
• Gelijkwaardigheid, de medewerkers staan altijd 
naast de hulpvrager, nooit erboven 
• Verantwoordelijkheid, je bent als medewerker niet 
alleen verantwoordelijk voor jezelf, maar ook voor 
een ander 
• Zelfbeschikking, de vrijwilliger neemt niet de regie 
over van de hulpvrager, maar ondersteunt waar 
mogelijk, zodat de deelnemer weer het heft in eigen 
hand kan nemen 
• Betrokken en vraaggericht, de deelnemer bepaalt de 
vraag.  
 
Voor meer informatie over de activiteiten van 
Humanitas, afdeling Leeuwarden e.o. nodig ik u uit 
onze website www.humanitasleeuwarden.nl te 
bezoeken.  
  

TE KOOP 
 

2 stuks 1-persoons 
waterbedmatrassen, afmeting 
90x200cm. elk. 
 
1 matras 90% gestabiliseerd 
en 1 matras 0% gestabiliseerd 
incl. thermostaten. 
 
Info: 058-8431735. 
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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 Douwe en Roelie Zuydendorp  
Zie voor arrangementen onze website: www.usdoarpshus.nl.  
In overleg is er veel mogelijk.  
 
E mailadres: r.zuydendorp@online.nl  of 058-2551276 b.g.g. 
058-2126730 
  
Gewoan…Hiel gewoan! Persoonlijk en vertrouwd!   
 
 



 

 

 
  

Dorpsagenda 
 
 
 

07.05.2014  
19.30 uur  

Vergadering Pleatslik Belang Us Doarpshûs  

07.05.2014 
19.30 uur 

Jaarvergadering De Kriich Us Doarpshûs 

07.05.2014  
18.30 uur  

Bloemenactie UDI Volleybal Gehele Dorp  

10.05.2014  
20.00 uur  

KKW. Achmea Culpa: Toneelvoorstelling "Krimp" De Bidler  

12.05.2014  
18.00 uur  

Ophalen verkoopbare spullen rommelmarkt t.b.v. De 
Bidler 

Gehele Dorp  

12.05.2014  
19.00-20.00 uur  

Schrijfavond Amnesty International Doopgezinde kerk "De Frissel"  

12.05.2014  
20.00 uur  

Jaarvergadering Us Doarpshûs Us Doarpshûs  

15.05.2014  
17.00 uur  

Oudpapier Twâmester - V.V.Warga Gehele Dorp  

17.05.2014  
13.00-15.00 uur  

Rommelmarkt t.b.v. De Bidler Rondom de Bidler  

18.05.2014  
16.00 uur  

Concert Frysk jeugd Harmonie en Fanfare orkest 
 

De Bidler  

25.05.2014  
Iepen Poadium "Wanna Be The Voice of Wergea" 
 

Gehele Dorp  

01.06.2014  Wergeasterkampioenschap `Teatsen` Sportcomplex V.V.Warga 
04.06.2014  
19.30 uur  

Vergadering Pleatslik Belang Us Doarpshûs  

07.06.2014  
16.00 uur  

Seizoens afsluiting V.V.Warga Sportcomplex Wergea  

12.06.2014  
17.00 uur  

Oudpapier Twâmester - V.V.Warga Gehele Dorp  

16.06.2014  
19.00-20.00 uur  

Schrijfavond Amnesty International Doopgezinde kerk "De Frissel"  

02.07.2014  
19.30 uur  

Vergadering Pleatslik Belang Us Doarpshûs  

   
   

 
Gereserveerde data’s zie www.wergea.com  “Agenda” 
Voor verdere opgave’s e-mail: a.kerkstra@upcmail.nl 

A. Kerkstra           Tel.     : 058-2551202 

 
 

Inleveren kopij (tot 18.00 uur) en vergaderdata: verschijningsdata: 
 
Mei: Woensdag 21 mei zaterdag 31 mei 
 
Juni / juli: woensdag 9 juli zaterdag 19 juli 
(zomereditie) 
 
Augustus: woensdag 20 augustus zaterdag 30 augustus 
 
September: woensdag 17 september zaterdag 27 september 
 
Oktober: woensdag 22 oktober vrijdag 31 oktober 
 
November: woensdag 19 november zaterdag 29 november 
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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. 
 
School 
OBS de Twamêster, 255 25 57. Info en aanmelding 
Janke Sietsma. 
 
 
 

Vereniging Us Doarpshûs 
Info verhuur en vergaderruimte Douwe en Roelie 
Zuydendorp, r.zuydendorp@online.nl of 058-255 1276 
b.g.g. 058-2126730. 
 
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. 
 
Contactgegevens gemeente Leeuwarden 
Voor meldingen, klachten of overlast over uw 
leefomgeving neemt u contact op met de melddesk. 
Dit kan telefonisch via 14058 of via 
www.leeuwarden.nl. 
Ook voor alle overige zaken neemt u contact op via 
14058. De telefonistes verwijzen u dan verder door. 

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 mei 2014 
 
St Martinusparochie 
Zo. 4 mei 10.00 uur euch. J. de Wolff 
  na afloop koffiedrinken 
Za. 10 mei 19.30 uur com. S. Boukema 
Zo. 18 mei 10.00 uur com. S. Boukema 
Zo. 25 mei 10.00 uur euch. J. de Wolff 
Do. 29 mei 10.00 uur gezamenlijke viering te 
Wytgaard, Hemelvaartsdag, euch. J. de Wolff 
 
Contactpersoon: Jan Meinderts, (058) 255 15 65 
 
 
Preekrooster PKN gemeente Wartengahe 
4 mei 09.30 uur  Warstiens   da. A. Buizer 
11 mei 09.30 uur  Warten       da. J. van Doorn 
18 mei 09.30 uur  Warstiens   da. A. Buizer 
25 mei 09.30 uur  Warten       da. W. Tinga 
 
Contactpersoon: Janneke de Ruiter, (058) 843 55 39 
 
 
Kerkdiensten Doopsgezinde gemeente Mid-Fryslân, Grou 
4 mei 10.00 uur ds. J. v.d. Meer 
  Sneinsbrogje 
11 mei 10.00 uur ds. P. Lindeboom 
18 mei 10.00 uur ds. J. v.d. Meer 
25 mei 10.00 uur ds. P. Lindeboom 
 
Contactpersoon: Jeltje Kooistra, (058) 255 12 92 
 
 
Kerkdiensten van de gereformeerde pkn. kerk Warten-
Wergea-Warstiens 
Zo. 4 mei 11.00 uur ds. J. van de Veen 
Zo. 11 mei 11.00 uur ds. L. Oost 
Zo. 18 mei 09.30 uur ds. P. Beintema 
Zo. 25 mei 09.30 uur ds. A. Elverdink 
  voorber. H.A. 
Do. 29 mei 09.30 uur ds. A. Bouman 
  Hemelvaart 
 
Scriba: Anneke Sibma – De Vries 
annekesibmadevries@gmail.com  
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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, tel. 058-2551261 
SPOEDNUMMER: 058-2551125 
www.huisartsenpraktijkwarga.nl 
 
Spreekuur en openingstijden: 
Open van 08.00uur – 17.00uur, lunchpauze van 
12.30uur – 13.00uur. 
Spreekuur van maandag t/m vrijdag alleen op 
afspraak. Afspraken maken (ook voor aanvraag visites 
en telefonische consulten) van 08.00uur – 10.00uur. 
Avondspreekuur dinsdagavond vanaf 18.30uur, alleen 
op afspraak.  
Telefonisch terugbelspreekuur tussen 13.30uur en 
14.00uur. 
Voor uitslagen maandag t/m vrijdag bellen na 
15.30uur. 
Urineonderzoek: verse middenstroom urine in officieel 
potje met ingevuld briefje voor 10.00uur.  
 
Apotheek: 
Apotheek voor spoedrecepten, specialistenrecepten en 
ontslagmedicatie geopend van 08.00uuur – 17.00uur. 
Op woensdag is de apotheek tot 17.45uur open.  
 
Voor vragen over (herhaal)medicatie bellen tussen 
10.00uur – 11.00uur op 058-2550834 
 
 

Herhaalrecepten: 
Bestellen voor 10.00uur, ophalen de volgende 
werkdag tussen 16.15uur en 16.45uur (op woensdag 
tot 17.45uur) 

• herhaalrecept@huisartsenpraktijkwarga.nl 

Hierin vermelden: NAW, geboortedatum, 

naam en dosering herhaalmedicatie, keuze 

bezorgen of halen.  

• Herhaalreceptenlijn: 058-2550625 

 
Bezorgen medicatie: 
Thuisbezorgen €0,50. Dagelijks in Wergea en Warten.  
 
Advies voor (verre) reizen, gecertificeerd 
reisadviescentrum. 
Voor vaccinaties en reisadvies op maat. Ook voor niet 
ingeschreven patiënten mogelijk. Intakeformulier 
verkrijgbaar aan de 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 
 
April 2014, 54e jaargang nr. 4.  
 
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: 
Rabobank: NL49 RABO 0335 4101 38 
ING Bank: NL08 INGB 0003 6560 00 
 
Beide t.n.v. Havensbank, Wergea 
 
Familiebericht: Kosten € 5. Dit bedrag graag bij het 
inleveren van het bericht betalen. 
 
Volgende Havensbank: verschijnt op 31 mei 2014. Kopij 
uiterlijk woensdag 21 mei a.s. vóór 18.00 uur inleveren! 
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ATTENT, SUPER IN DE BUURT! 





 

WERGEA: 
FRICOWEG 33 

 
 

WARTEN: 
DE MIEDEN 21 


