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earste jier fan Bagdad  
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humoristysk, satirysk 

Bigband op TrijeHûs 

Performance  

Fiif stjerren foar Iepen Poadium  

De lêste twa edysjes fan it Iepen Poadium ha we mist omdat we mei 
fakânje wiene, net slim, mar sa as dat foar de measte minsken jildt, je 
binne leaver oeral by, net wier? De waarsberjochten foar komende snein 
( ik skriuw dit op tongersdei 22 maaie) lykje goed, in hele soarch minder 
foar de kommisje (yn 2004 moast der útwykt wurde nei de Bidler; beslist 
net ideaal). Dyselde kommisje hat koazen foar in oare lokaasje; Frico-
Dock. Dat makket it fuort-en daliks wer nij en spannend; hoe sjocht dat 
der aanst út? Op dit stuit ha ik der gjin idee fan, mar alle betrouwen yn it 
organisaasjefermogen fan de belutsenen. It allerearste Iepen Poadium 
(1992) fûn plak op ‘e hoeke fan de Ald Ljouwter Dyk ; sis mar tsjinoer de 
pleats fan Hotsma. De buertbewenners wiene op de hichte steld, giene ak-
koard mei de plannen en wy gongen der fanút dat dêr gjin problemen 
wêze soene… mar doe waard it poadium opboud. Dat stie foar it hûs dêr’t 
no Henk van der Veen wennet en de doetiidse bewenners gongen echt 
troch it lint doe’t se yn de gaten krigen dat der in hege, swarte achterwand 
op it poadium pleatst waard. Rimmy en ik ha prate moatten as ” brugvrou-
wen” om dizze krisis te bedimjen en it twadde Iepen Poadium binne we 
fuort mar begûn om mei hun op de lije side te kommen. Krisis ( mar dan 
fan in oar kaliber) wie it trouwens de dagen dêrnei ek by Jelle en Janny, 
omdat heal Wergea by hun nei de wc gong; de boel wie folslein ferstoppe 
dêr. Dat bin dan fuort punten foar it draaiboek; wc-weinen; tinte foar de 
katering ensfh.  

As je de lêste wiken troch it doarp rinne of fytse dan merke je dat der sa-
wol yn it Doarpshûs as yn de boppeseal fan Jaap omraak oefene wurdt. It 
moat altyd yn in koart skoftke tiid delsetten wurde, mar ek dêr ha ik alle 
betrouwen yn. Justerjûn krige ik de spyllist ûnder eagen; fan guon 
minsken witte je dat se goed sjonge kinne. Mar der binne ek wer nije talin-
ten te sjen en te hearren en foaral ferrassende kombinaasjes. Ik wit net 
safolle fan muzyk en al helendal net fan titels -bin better yn boeken-, moat 
faaks it nûmer earst hearre, dan tink ik fan oh ja…, gean dêr ek net echt 
op letten, mar sil sneintejûn noch in ferslachje meitsje fan de dei. Want 
hoe dan ek, of je no wol of net fan de muzyk binne, it Iepen Poadium is 
altyd in belevenis!  

Sneintejûn 25 maaie; we sitte thús noch tiden nei te praten en kinne net 
oars as konkludearje dat dit in prachtige muzykmiddei wie. Wie ik resen-
sent fan de Volkskrant, dan hie ik 5 stjerren jûn! De hele middei hearre 
je : “Wat rint der altyd wer in talint om yn Wergea”. Dat is gewoan sa, ek 
hjoed seagen we in nije generaasje sjongers en muzikanten op it poadium. 
It foargeande Iepen Poadium boarten se by wize fan sprekken noch ûnder 
it poadium en wiene se bliid mei in glês ranja en in pûdsje sjips en no 
stean se dan as follearde artysten de stjerren fan de himel te sjongen/
spyljen. Dit is toch prachtich. As je net presys wisten wa’t dy bern no alle-
gearre wiene, dan waard dat trouwens wol dúdlik troch de filmjende en 
foto’s meitsjende grutske heiten en memmen.  



 

  
  

 
Fan ‘e Redaksje……. 
 
In verband met het uitkomen van de zomer-
editie van de Havensbank ( juni-juli ) maken 
wij u erop attent dat de kopij uiterlijk op 
woensdag 9 juli ingeleverd moet worden. 
 
De verschijningsdatum is zaterdag 19 juli. 
 
Het augustusnummer wordt niet op zaterdag 
30 augustus verspreid, maar iets eerder, 
namenlijk op woensdag 27 augustus, zodat het 
schoolfeestprogramma nog uitgebreid gelezen 
kan worden. De inleverdatum voor de kopij 
blijft hetzelfde. 
 
De redaktie 

Mear as 35 lieten kamen foarbij en der wie foar elk wat wils; in goed , farieard en heechweardich gearstald 
programma mei bekende en ûnbekende talinten. Ik leaude betiden myn eagen en earen  net, dan kin je 
minsken al  jierrenlang, sûnder te witten dat se sa geweldich sjonge  of spylje kinne. 
Dat is ek it moaie fan it Iepen Poadium; elkenien kin him opjaan en miskien skytskoarje dêr al jierren tsjin 
oan, mar is dan no echt de tiid kommen om mei te dwaan. Ik fyn it sowieso dapper en stoer. Jûns nei ôfrin 
wiene der ferskate minsken dy’t seine dat se in oare kear ek meidogge; bin benijd! 
Komplimenten, applaus en bier nei ôfrin foar alle artysten op it poadium, de presentatrises, de mannen fan 
ljocht en lûd. Mear as ferstjinne. 
Lit my no noch even in djippe, djippe bûging meitsje foar de hurde wrotters op de achtergrûn, dy’t al 
moannen dwaande binne mei it op poaten setten fan dizze middei. 
Hoe perfekter de middei, hoe strakker de organisaasje. Je merke eins net iens dat der in organisaasje achter 
sit en leau my in grutter kompliment is net te jaan. 
De draaiboeken dy’t der lizze binne fan binnen en bûten neisjoen en aktualisearre. 
Dit is echt de earste kear dat ik yn Wergea in polsbandsje omkrige ( yn de jeudsoos warskynlik in bekend 
fenomeen), mar wy middelbaren hiene fuort stof ta praten, want de muzikanten hiene reade- mar Menno 
neist ús sjogge we net op it poadium en dy hat ek n reade-, Sietse de Groot in blauwe, wy giele. Hoesa?  
Moarn sil alles wer oprêdden wurde en kinne de kommisjes ( Iepenloft, Kulturele,Big Band en Jeugdsoos) by 
de evaluaasje werom sjen op in middei om yn te listen.   
 
Grieteke van der Vlugt 
 
(Twa kear binne wy dus net by it Iepen Poadium west; sneon te jûn pakke wy de dvd Iepen Poadium 2004, dy 
kears yn de Bidler, om alfêst even yn de sfear te kommen. Leuk hear om dy jonge kopkes en lietsjes wer te 
sjen en te hearren.  
Dan: Henk Wielinga sjongt ‘Avond’ fan Boudewijn de Groot. 
Hèh???? Ferheard sjogge we inoar oan mar snappe no wêrom it ús sa bekend foarkaam; net omdat we dy bân 
al in kear sjoen hawwe, nee…wy wiene der dus wol.) 
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In de eerste plaats vinden wij het zorgelijk dat de mogelijkheden voor startende huurders in Wergea verder wordt 
verkleind. Met de sloop en de verkoop van goedkope hu
met geringe doorstroming als gevolg. Deze ontwikkeling vindt overigens overal plaats: corporaties als Elkien 
trekken zich geheel terug uit kleine dorpen en beperken het aanbod van goedkope dorpen in midde
als Wergea. Tegen een dergelijke ontwikkeling is op zich weinig in te brengen maar het raakt wel fundamenteel 
de leefbaarheid in ons dorp.
Daarnaast willen wij graag mét Elkien nadenken over de inrichting van de Jurjenspôle. Het betreft hier 
een fraai maar ook kwetsbaar stukje dorp dat aandacht verdient. Elkien heeft reeds aangegeven op allerlei 
manieren mee te willen denken met initiatieven vanuit het dorp. Een aantal mogelijkheden is al geopperd: 
particuliere verkoop van percelen 
realiseren van goedkope huurwoningen, een dorpstuin of gewoon een grasveld. 
Vandaar de oproep aan een ieder om mee te denken. Ideeën kunnen neergelegd worden bij Pleatslik Belang of 
rechtstreeks bij Elkien.
 
Inrichting schoolplein
Een ander kwetsbaar maar waardevol stukje Wergea betreft het nieuwe schoolplein. Gemeente Leeuwarden heeft 
Pleatslik Belang gevraagd het initiatief te nemen bij het inrichten van het ‘oude’ schoolplein. Op ee
eind april zijn de omwonenden, de school en een vertegenwoordiger van de gemeente met elkaar in gesprek 
geweest over mogelijke plannen. Zo wil OBS De Twamêster graag dat het zogenaamde ‘gezonde schoolplein’ 
wordt gerealiseerd met allerlei mog
Pleatslik Belang wil graag partijen bij elkaar brengen. Het is voor ons duidelijk dat het schoolplein een open 
functie naar het dorp én naar de school moet hebben, maar we hebben ook oog voor bezwaren van
in het verleden is het schoolplein en omgeving te vaak het terrein geweest van overlastveroorzakende jongeren. 
Mogelijk dat we met een paar goede ideeën en wat goede wil alle partijen van dienst kunnen zijn. Wordt 
vervolgd. 
 
Verder…
De Bidler
in gesprek. We zouden graag op korte termijn een andere oplossing gerealiseerd zien. Voor het overige is er op 
dit moment nog even geen beweging in de bes
onderzoeken.
Daarnaast is Pleatslik Belang in gesprek met de Sportstichting om te komen tot een werkbare oplossing. Na de 
gemeentelijke herindeling is de oorspronkelijke functie van de sportsticht
omdat alle partijen aangeven toch wel heil te zien in een of ander o
(breedte
 
Namens Pleatslik Belang 
Geert Nauta
secretaris

Jeften
 

Dy ’t oalje yn ‘e lampe hat,
 
€     25,
€     20,
€     15,
€       2,50; W.F. eo.

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de eerste plaats vinden wij het zorgelijk dat de mogelijkheden voor startende huurders in Wergea verder wordt 
verkleind. Met de sloop en de verkoop van goedkope hu
met geringe doorstroming als gevolg. Deze ontwikkeling vindt overigens overal plaats: corporaties als Elkien 
trekken zich geheel terug uit kleine dorpen en beperken het aanbod van goedkope dorpen in midde
als Wergea. Tegen een dergelijke ontwikkeling is op zich weinig in te brengen maar het raakt wel fundamenteel 
de leefbaarheid in ons dorp.
Daarnaast willen wij graag mét Elkien nadenken over de inrichting van de Jurjenspôle. Het betreft hier 
een fraai maar ook kwetsbaar stukje dorp dat aandacht verdient. Elkien heeft reeds aangegeven op allerlei 
manieren mee te willen denken met initiatieven vanuit het dorp. Een aantal mogelijkheden is al geopperd: 
particuliere verkoop van percelen 
realiseren van goedkope huurwoningen, een dorpstuin of gewoon een grasveld. 
Vandaar de oproep aan een ieder om mee te denken. Ideeën kunnen neergelegd worden bij Pleatslik Belang of 
echtstreeks bij Elkien.

Inrichting schoolplein
Een ander kwetsbaar maar waardevol stukje Wergea betreft het nieuwe schoolplein. Gemeente Leeuwarden heeft 
Pleatslik Belang gevraagd het initiatief te nemen bij het inrichten van het ‘oude’ schoolplein. Op ee
eind april zijn de omwonenden, de school en een vertegenwoordiger van de gemeente met elkaar in gesprek 
geweest over mogelijke plannen. Zo wil OBS De Twamêster graag dat het zogenaamde ‘gezonde schoolplein’ 
wordt gerealiseerd met allerlei mog
Pleatslik Belang wil graag partijen bij elkaar brengen. Het is voor ons duidelijk dat het schoolplein een open 
functie naar het dorp én naar de school moet hebben, maar we hebben ook oog voor bezwaren van
in het verleden is het schoolplein en omgeving te vaak het terrein geweest van overlastveroorzakende jongeren. 
Mogelijk dat we met een paar goede ideeën en wat goede wil alle partijen van dienst kunnen zijn. Wordt 
vervolgd.  

Verder… 
De Bidlerbrêge is op dit moment slechts op telefonische afroep bedienbaar. Pleatslik Belang is met de gemeente 
in gesprek. We zouden graag op korte termijn een andere oplossing gerealiseerd zien. Voor het overige is er op 
dit moment nog even geen beweging in de bes
onderzoeken. 
Daarnaast is Pleatslik Belang in gesprek met de Sportstichting om te komen tot een werkbare oplossing. Na de 
gemeentelijke herindeling is de oorspronkelijke functie van de sportsticht
omdat alle partijen aangeven toch wel heil te zien in een of ander o
(breedte-)sport, wordt gezocht naar een constructie in samenwerking met Pleatslik Belang.

Namens Pleatslik Belang 
Geert Nauta 
secretaris 

Jeften 

Dy ’t oalje yn ‘e lampe hat,

€     25,--; J.F.S 
€     20,--; J.T.
€     15,--; N.V.
€       2,50; W.F. eo.

In de eerste plaats vinden wij het zorgelijk dat de mogelijkheden voor startende huurders in Wergea verder wordt 
verkleind. Met de sloop en de verkoop van goedkope hu
met geringe doorstroming als gevolg. Deze ontwikkeling vindt overigens overal plaats: corporaties als Elkien 
trekken zich geheel terug uit kleine dorpen en beperken het aanbod van goedkope dorpen in midde
als Wergea. Tegen een dergelijke ontwikkeling is op zich weinig in te brengen maar het raakt wel fundamenteel 
de leefbaarheid in ons dorp.
Daarnaast willen wij graag mét Elkien nadenken over de inrichting van de Jurjenspôle. Het betreft hier 
een fraai maar ook kwetsbaar stukje dorp dat aandacht verdient. Elkien heeft reeds aangegeven op allerlei 
manieren mee te willen denken met initiatieven vanuit het dorp. Een aantal mogelijkheden is al geopperd: 
particuliere verkoop van percelen 
realiseren van goedkope huurwoningen, een dorpstuin of gewoon een grasveld. 
Vandaar de oproep aan een ieder om mee te denken. Ideeën kunnen neergelegd worden bij Pleatslik Belang of 
echtstreeks bij Elkien. 

Inrichting schoolplein 
Een ander kwetsbaar maar waardevol stukje Wergea betreft het nieuwe schoolplein. Gemeente Leeuwarden heeft 
Pleatslik Belang gevraagd het initiatief te nemen bij het inrichten van het ‘oude’ schoolplein. Op ee
eind april zijn de omwonenden, de school en een vertegenwoordiger van de gemeente met elkaar in gesprek 
geweest over mogelijke plannen. Zo wil OBS De Twamêster graag dat het zogenaamde ‘gezonde schoolplein’ 
wordt gerealiseerd met allerlei mog
Pleatslik Belang wil graag partijen bij elkaar brengen. Het is voor ons duidelijk dat het schoolplein een open 
functie naar het dorp én naar de school moet hebben, maar we hebben ook oog voor bezwaren van
in het verleden is het schoolplein en omgeving te vaak het terrein geweest van overlastveroorzakende jongeren. 
Mogelijk dat we met een paar goede ideeën en wat goede wil alle partijen van dienst kunnen zijn. Wordt 

brêge is op dit moment slechts op telefonische afroep bedienbaar. Pleatslik Belang is met de gemeente 
in gesprek. We zouden graag op korte termijn een andere oplossing gerealiseerd zien. Voor het overige is er op 
dit moment nog even geen beweging in de bes

Daarnaast is Pleatslik Belang in gesprek met de Sportstichting om te komen tot een werkbare oplossing. Na de 
gemeentelijke herindeling is de oorspronkelijke functie van de sportsticht
omdat alle partijen aangeven toch wel heil te zien in een of ander o

sport, wordt gezocht naar een constructie in samenwerking met Pleatslik Belang.

Namens Pleatslik Belang Wergea

 

Dy ’t oalje yn ‘e lampe hat,

; J.F.S –T.W.M.S.
; J.T.-R.T.-S.; 
; N.V.-E.; W.V.  

€       2,50; W.F. eo. 

 Nieuws van Pleatslik

Woningen Kerkbuurt
In de nabije toekomst zullen zes van de negen woningen op de Jurjenspôle 
gesloopt. Woningbouwcoörporatie Elkien heeft met de bewoners reeds de 
stappen ondernomen. Elkien heeft geen plannen voor het re
(goedkope) nieuwe huurwoningen op die plaats. Het terrein zal na sloop worden 
uitgevlakt en ingezaaid. De grond waarop de woningen staan, inclusief het 
(overgrote deel van) het grasveld voor de woningen is (vooralsnog) eigendom 
Elkien. Voor Pleatslik Belang zijn er bij deze ontwikkeling twee dingen van 
wezenlijk belang.

In de eerste plaats vinden wij het zorgelijk dat de mogelijkheden voor startende huurders in Wergea verder wordt 
verkleind. Met de sloop en de verkoop van goedkope hu
met geringe doorstroming als gevolg. Deze ontwikkeling vindt overigens overal plaats: corporaties als Elkien 
trekken zich geheel terug uit kleine dorpen en beperken het aanbod van goedkope dorpen in midde
als Wergea. Tegen een dergelijke ontwikkeling is op zich weinig in te brengen maar het raakt wel fundamenteel 
de leefbaarheid in ons dorp. 
Daarnaast willen wij graag mét Elkien nadenken over de inrichting van de Jurjenspôle. Het betreft hier 
een fraai maar ook kwetsbaar stukje dorp dat aandacht verdient. Elkien heeft reeds aangegeven op allerlei 
manieren mee te willen denken met initiatieven vanuit het dorp. Een aantal mogelijkheden is al geopperd: 
particuliere verkoop van percelen bestemd voor woningbouw, het oprichten van een dorpscoöperatie voor het 
realiseren van goedkope huurwoningen, een dorpstuin of gewoon een grasveld. 
Vandaar de oproep aan een ieder om mee te denken. Ideeën kunnen neergelegd worden bij Pleatslik Belang of 

Een ander kwetsbaar maar waardevol stukje Wergea betreft het nieuwe schoolplein. Gemeente Leeuwarden heeft 
Pleatslik Belang gevraagd het initiatief te nemen bij het inrichten van het ‘oude’ schoolplein. Op ee
eind april zijn de omwonenden, de school en een vertegenwoordiger van de gemeente met elkaar in gesprek 
geweest over mogelijke plannen. Zo wil OBS De Twamêster graag dat het zogenaamde ‘gezonde schoolplein’ 
wordt gerealiseerd met allerlei mogelijkheden voor kinderen om te spelen, te bewegen. 
Pleatslik Belang wil graag partijen bij elkaar brengen. Het is voor ons duidelijk dat het schoolplein een open 
functie naar het dorp én naar de school moet hebben, maar we hebben ook oog voor bezwaren van
in het verleden is het schoolplein en omgeving te vaak het terrein geweest van overlastveroorzakende jongeren. 
Mogelijk dat we met een paar goede ideeën en wat goede wil alle partijen van dienst kunnen zijn. Wordt 

brêge is op dit moment slechts op telefonische afroep bedienbaar. Pleatslik Belang is met de gemeente 
in gesprek. We zouden graag op korte termijn een andere oplossing gerealiseerd zien. Voor het overige is er op 
dit moment nog even geen beweging in de bes

Daarnaast is Pleatslik Belang in gesprek met de Sportstichting om te komen tot een werkbare oplossing. Na de 
gemeentelijke herindeling is de oorspronkelijke functie van de sportsticht
omdat alle partijen aangeven toch wel heil te zien in een of ander o

sport, wordt gezocht naar een constructie in samenwerking met Pleatslik Belang.

Wergea, 

 

Dy ’t oalje yn ‘e lampe hat, kin him altyd rede

T.W.M.S.-J.; J.T.eo.;

 

Nieuws van Pleatslik

Woningen Kerkbuurt
In de nabije toekomst zullen zes van de negen woningen op de Jurjenspôle 
gesloopt. Woningbouwcoörporatie Elkien heeft met de bewoners reeds de 
stappen ondernomen. Elkien heeft geen plannen voor het re
(goedkope) nieuwe huurwoningen op die plaats. Het terrein zal na sloop worden 
uitgevlakt en ingezaaid. De grond waarop de woningen staan, inclusief het 
(overgrote deel van) het grasveld voor de woningen is (vooralsnog) eigendom 

. Voor Pleatslik Belang zijn er bij deze ontwikkeling twee dingen van 
wezenlijk belang. 

In de eerste plaats vinden wij het zorgelijk dat de mogelijkheden voor startende huurders in Wergea verder wordt 
verkleind. Met de sloop en de verkoop van goedkope hu
met geringe doorstroming als gevolg. Deze ontwikkeling vindt overigens overal plaats: corporaties als Elkien 
trekken zich geheel terug uit kleine dorpen en beperken het aanbod van goedkope dorpen in midde
als Wergea. Tegen een dergelijke ontwikkeling is op zich weinig in te brengen maar het raakt wel fundamenteel 

Daarnaast willen wij graag mét Elkien nadenken over de inrichting van de Jurjenspôle. Het betreft hier 
een fraai maar ook kwetsbaar stukje dorp dat aandacht verdient. Elkien heeft reeds aangegeven op allerlei 
manieren mee te willen denken met initiatieven vanuit het dorp. Een aantal mogelijkheden is al geopperd: 

bestemd voor woningbouw, het oprichten van een dorpscoöperatie voor het 
realiseren van goedkope huurwoningen, een dorpstuin of gewoon een grasveld. 
Vandaar de oproep aan een ieder om mee te denken. Ideeën kunnen neergelegd worden bij Pleatslik Belang of 

Een ander kwetsbaar maar waardevol stukje Wergea betreft het nieuwe schoolplein. Gemeente Leeuwarden heeft 
Pleatslik Belang gevraagd het initiatief te nemen bij het inrichten van het ‘oude’ schoolplein. Op ee
eind april zijn de omwonenden, de school en een vertegenwoordiger van de gemeente met elkaar in gesprek 
geweest over mogelijke plannen. Zo wil OBS De Twamêster graag dat het zogenaamde ‘gezonde schoolplein’ 

elijkheden voor kinderen om te spelen, te bewegen. 
Pleatslik Belang wil graag partijen bij elkaar brengen. Het is voor ons duidelijk dat het schoolplein een open 
functie naar het dorp én naar de school moet hebben, maar we hebben ook oog voor bezwaren van
in het verleden is het schoolplein en omgeving te vaak het terrein geweest van overlastveroorzakende jongeren. 
Mogelijk dat we met een paar goede ideeën en wat goede wil alle partijen van dienst kunnen zijn. Wordt 

brêge is op dit moment slechts op telefonische afroep bedienbaar. Pleatslik Belang is met de gemeente 
in gesprek. We zouden graag op korte termijn een andere oplossing gerealiseerd zien. Voor het overige is er op 
dit moment nog even geen beweging in de besluitvorming omtrent bruggen; er lopen een aantal technische 

Daarnaast is Pleatslik Belang in gesprek met de Sportstichting om te komen tot een werkbare oplossing. Na de 
gemeentelijke herindeling is de oorspronkelijke functie van de sportsticht
omdat alle partijen aangeven toch wel heil te zien in een of ander o

sport, wordt gezocht naar een constructie in samenwerking met Pleatslik Belang.

kin him altyd rede

J.; J.T.eo.; 

Nieuws van Pleatslik 

Woningen Kerkbuurt 
In de nabije toekomst zullen zes van de negen woningen op de Jurjenspôle 
gesloopt. Woningbouwcoörporatie Elkien heeft met de bewoners reeds de 
stappen ondernomen. Elkien heeft geen plannen voor het re
(goedkope) nieuwe huurwoningen op die plaats. Het terrein zal na sloop worden 
uitgevlakt en ingezaaid. De grond waarop de woningen staan, inclusief het 
(overgrote deel van) het grasveld voor de woningen is (vooralsnog) eigendom 

. Voor Pleatslik Belang zijn er bij deze ontwikkeling twee dingen van 

In de eerste plaats vinden wij het zorgelijk dat de mogelijkheden voor startende huurders in Wergea verder wordt 
verkleind. Met de sloop en de verkoop van goedkope huurwoningen is het aanbod daarvan in Wergea beperkt, 
met geringe doorstroming als gevolg. Deze ontwikkeling vindt overigens overal plaats: corporaties als Elkien 
trekken zich geheel terug uit kleine dorpen en beperken het aanbod van goedkope dorpen in midde
als Wergea. Tegen een dergelijke ontwikkeling is op zich weinig in te brengen maar het raakt wel fundamenteel 

Daarnaast willen wij graag mét Elkien nadenken over de inrichting van de Jurjenspôle. Het betreft hier 
een fraai maar ook kwetsbaar stukje dorp dat aandacht verdient. Elkien heeft reeds aangegeven op allerlei 
manieren mee te willen denken met initiatieven vanuit het dorp. Een aantal mogelijkheden is al geopperd: 

bestemd voor woningbouw, het oprichten van een dorpscoöperatie voor het 
realiseren van goedkope huurwoningen, een dorpstuin of gewoon een grasveld. 
Vandaar de oproep aan een ieder om mee te denken. Ideeën kunnen neergelegd worden bij Pleatslik Belang of 

Een ander kwetsbaar maar waardevol stukje Wergea betreft het nieuwe schoolplein. Gemeente Leeuwarden heeft 
Pleatslik Belang gevraagd het initiatief te nemen bij het inrichten van het ‘oude’ schoolplein. Op ee
eind april zijn de omwonenden, de school en een vertegenwoordiger van de gemeente met elkaar in gesprek 
geweest over mogelijke plannen. Zo wil OBS De Twamêster graag dat het zogenaamde ‘gezonde schoolplein’ 

elijkheden voor kinderen om te spelen, te bewegen. 
Pleatslik Belang wil graag partijen bij elkaar brengen. Het is voor ons duidelijk dat het schoolplein een open 
functie naar het dorp én naar de school moet hebben, maar we hebben ook oog voor bezwaren van
in het verleden is het schoolplein en omgeving te vaak het terrein geweest van overlastveroorzakende jongeren. 
Mogelijk dat we met een paar goede ideeën en wat goede wil alle partijen van dienst kunnen zijn. Wordt 

brêge is op dit moment slechts op telefonische afroep bedienbaar. Pleatslik Belang is met de gemeente 
in gesprek. We zouden graag op korte termijn een andere oplossing gerealiseerd zien. Voor het overige is er op 

luitvorming omtrent bruggen; er lopen een aantal technische 

Daarnaast is Pleatslik Belang in gesprek met de Sportstichting om te komen tot een werkbare oplossing. Na de 
gemeentelijke herindeling is de oorspronkelijke functie van de sportsticht
omdat alle partijen aangeven toch wel heil te zien in een of ander o

sport, wordt gezocht naar een constructie in samenwerking met Pleatslik Belang.

kin him altyd rede

 Belang Wergea

In de nabije toekomst zullen zes van de negen woningen op de Jurjenspôle 
gesloopt. Woningbouwcoörporatie Elkien heeft met de bewoners reeds de 
stappen ondernomen. Elkien heeft geen plannen voor het re
(goedkope) nieuwe huurwoningen op die plaats. Het terrein zal na sloop worden 
uitgevlakt en ingezaaid. De grond waarop de woningen staan, inclusief het 
(overgrote deel van) het grasveld voor de woningen is (vooralsnog) eigendom 

. Voor Pleatslik Belang zijn er bij deze ontwikkeling twee dingen van 

In de eerste plaats vinden wij het zorgelijk dat de mogelijkheden voor startende huurders in Wergea verder wordt 
urwoningen is het aanbod daarvan in Wergea beperkt, 

met geringe doorstroming als gevolg. Deze ontwikkeling vindt overigens overal plaats: corporaties als Elkien 
trekken zich geheel terug uit kleine dorpen en beperken het aanbod van goedkope dorpen in midde
als Wergea. Tegen een dergelijke ontwikkeling is op zich weinig in te brengen maar het raakt wel fundamenteel 

Daarnaast willen wij graag mét Elkien nadenken over de inrichting van de Jurjenspôle. Het betreft hier 
een fraai maar ook kwetsbaar stukje dorp dat aandacht verdient. Elkien heeft reeds aangegeven op allerlei 
manieren mee te willen denken met initiatieven vanuit het dorp. Een aantal mogelijkheden is al geopperd: 

bestemd voor woningbouw, het oprichten van een dorpscoöperatie voor het 
realiseren van goedkope huurwoningen, een dorpstuin of gewoon een grasveld. 
Vandaar de oproep aan een ieder om mee te denken. Ideeën kunnen neergelegd worden bij Pleatslik Belang of 

Een ander kwetsbaar maar waardevol stukje Wergea betreft het nieuwe schoolplein. Gemeente Leeuwarden heeft 
Pleatslik Belang gevraagd het initiatief te nemen bij het inrichten van het ‘oude’ schoolplein. Op ee
eind april zijn de omwonenden, de school en een vertegenwoordiger van de gemeente met elkaar in gesprek 
geweest over mogelijke plannen. Zo wil OBS De Twamêster graag dat het zogenaamde ‘gezonde schoolplein’ 

elijkheden voor kinderen om te spelen, te bewegen. 
Pleatslik Belang wil graag partijen bij elkaar brengen. Het is voor ons duidelijk dat het schoolplein een open 
functie naar het dorp én naar de school moet hebben, maar we hebben ook oog voor bezwaren van
in het verleden is het schoolplein en omgeving te vaak het terrein geweest van overlastveroorzakende jongeren. 
Mogelijk dat we met een paar goede ideeën en wat goede wil alle partijen van dienst kunnen zijn. Wordt 

brêge is op dit moment slechts op telefonische afroep bedienbaar. Pleatslik Belang is met de gemeente 
in gesprek. We zouden graag op korte termijn een andere oplossing gerealiseerd zien. Voor het overige is er op 

luitvorming omtrent bruggen; er lopen een aantal technische 

Daarnaast is Pleatslik Belang in gesprek met de Sportstichting om te komen tot een werkbare oplossing. Na de 
gemeentelijke herindeling is de oorspronkelijke functie van de sportstichting goeddeels komen te vervallen. Maar 
omdat alle partijen aangeven toch wel heil te zien in een of ander overlegorgaan met betrekking tot

sport, wordt gezocht naar een constructie in samenwerking met Pleatslik Belang.

kin him altyd rede 

Belang Wergea 

In de nabije toekomst zullen zes van de negen woningen op de Jurjenspôle 
gesloopt. Woningbouwcoörporatie Elkien heeft met de bewoners reeds de 
stappen ondernomen. Elkien heeft geen plannen voor het re
(goedkope) nieuwe huurwoningen op die plaats. Het terrein zal na sloop worden 
uitgevlakt en ingezaaid. De grond waarop de woningen staan, inclusief het 
(overgrote deel van) het grasveld voor de woningen is (vooralsnog) eigendom 

. Voor Pleatslik Belang zijn er bij deze ontwikkeling twee dingen van 

In de eerste plaats vinden wij het zorgelijk dat de mogelijkheden voor startende huurders in Wergea verder wordt 
urwoningen is het aanbod daarvan in Wergea beperkt, 

met geringe doorstroming als gevolg. Deze ontwikkeling vindt overigens overal plaats: corporaties als Elkien 
trekken zich geheel terug uit kleine dorpen en beperken het aanbod van goedkope dorpen in midde
als Wergea. Tegen een dergelijke ontwikkeling is op zich weinig in te brengen maar het raakt wel fundamenteel 

Daarnaast willen wij graag mét Elkien nadenken over de inrichting van de Jurjenspôle. Het betreft hier 
een fraai maar ook kwetsbaar stukje dorp dat aandacht verdient. Elkien heeft reeds aangegeven op allerlei 
manieren mee te willen denken met initiatieven vanuit het dorp. Een aantal mogelijkheden is al geopperd: 

bestemd voor woningbouw, het oprichten van een dorpscoöperatie voor het 
realiseren van goedkope huurwoningen, een dorpstuin of gewoon een grasveld.  
Vandaar de oproep aan een ieder om mee te denken. Ideeën kunnen neergelegd worden bij Pleatslik Belang of 

Een ander kwetsbaar maar waardevol stukje Wergea betreft het nieuwe schoolplein. Gemeente Leeuwarden heeft 
Pleatslik Belang gevraagd het initiatief te nemen bij het inrichten van het ‘oude’ schoolplein. Op ee
eind april zijn de omwonenden, de school en een vertegenwoordiger van de gemeente met elkaar in gesprek 
geweest over mogelijke plannen. Zo wil OBS De Twamêster graag dat het zogenaamde ‘gezonde schoolplein’ 

elijkheden voor kinderen om te spelen, te bewegen. 
Pleatslik Belang wil graag partijen bij elkaar brengen. Het is voor ons duidelijk dat het schoolplein een open 
functie naar het dorp én naar de school moet hebben, maar we hebben ook oog voor bezwaren van
in het verleden is het schoolplein en omgeving te vaak het terrein geweest van overlastveroorzakende jongeren. 
Mogelijk dat we met een paar goede ideeën en wat goede wil alle partijen van dienst kunnen zijn. Wordt 

brêge is op dit moment slechts op telefonische afroep bedienbaar. Pleatslik Belang is met de gemeente 
in gesprek. We zouden graag op korte termijn een andere oplossing gerealiseerd zien. Voor het overige is er op 

luitvorming omtrent bruggen; er lopen een aantal technische 

Daarnaast is Pleatslik Belang in gesprek met de Sportstichting om te komen tot een werkbare oplossing. Na de 
ing goeddeels komen te vervallen. Maar 

verlegorgaan met betrekking tot
sport, wordt gezocht naar een constructie in samenwerking met Pleatslik Belang.

 

 

In de nabije toekomst zullen zes van de negen woningen op de Jurjenspôle 
gesloopt. Woningbouwcoörporatie Elkien heeft met de bewoners reeds de 
stappen ondernomen. Elkien heeft geen plannen voor het realiseren van 
(goedkope) nieuwe huurwoningen op die plaats. Het terrein zal na sloop worden 
uitgevlakt en ingezaaid. De grond waarop de woningen staan, inclusief het 
(overgrote deel van) het grasveld voor de woningen is (vooralsnog) eigendom 

. Voor Pleatslik Belang zijn er bij deze ontwikkeling twee dingen van 

In de eerste plaats vinden wij het zorgelijk dat de mogelijkheden voor startende huurders in Wergea verder wordt 
urwoningen is het aanbod daarvan in Wergea beperkt, 

met geringe doorstroming als gevolg. Deze ontwikkeling vindt overigens overal plaats: corporaties als Elkien 
trekken zich geheel terug uit kleine dorpen en beperken het aanbod van goedkope dorpen in midde
als Wergea. Tegen een dergelijke ontwikkeling is op zich weinig in te brengen maar het raakt wel fundamenteel 

Daarnaast willen wij graag mét Elkien nadenken over de inrichting van de Jurjenspôle. Het betreft hier 
een fraai maar ook kwetsbaar stukje dorp dat aandacht verdient. Elkien heeft reeds aangegeven op allerlei 
manieren mee te willen denken met initiatieven vanuit het dorp. Een aantal mogelijkheden is al geopperd: 

bestemd voor woningbouw, het oprichten van een dorpscoöperatie voor het 

Vandaar de oproep aan een ieder om mee te denken. Ideeën kunnen neergelegd worden bij Pleatslik Belang of 

Een ander kwetsbaar maar waardevol stukje Wergea betreft het nieuwe schoolplein. Gemeente Leeuwarden heeft 
Pleatslik Belang gevraagd het initiatief te nemen bij het inrichten van het ‘oude’ schoolplein. Op ee
eind april zijn de omwonenden, de school en een vertegenwoordiger van de gemeente met elkaar in gesprek 
geweest over mogelijke plannen. Zo wil OBS De Twamêster graag dat het zogenaamde ‘gezonde schoolplein’ 

elijkheden voor kinderen om te spelen, te bewegen.  
Pleatslik Belang wil graag partijen bij elkaar brengen. Het is voor ons duidelijk dat het schoolplein een open 
functie naar het dorp én naar de school moet hebben, maar we hebben ook oog voor bezwaren van
in het verleden is het schoolplein en omgeving te vaak het terrein geweest van overlastveroorzakende jongeren. 
Mogelijk dat we met een paar goede ideeën en wat goede wil alle partijen van dienst kunnen zijn. Wordt 

brêge is op dit moment slechts op telefonische afroep bedienbaar. Pleatslik Belang is met de gemeente 
in gesprek. We zouden graag op korte termijn een andere oplossing gerealiseerd zien. Voor het overige is er op 

luitvorming omtrent bruggen; er lopen een aantal technische 

Daarnaast is Pleatslik Belang in gesprek met de Sportstichting om te komen tot een werkbare oplossing. Na de 
ing goeddeels komen te vervallen. Maar 

verlegorgaan met betrekking tot
sport, wordt gezocht naar een constructie in samenwerking met Pleatslik Belang. 

 

In de nabije toekomst zullen zes van de negen woningen op de Jurjenspôle worden 
gesloopt. Woningbouwcoörporatie Elkien heeft met de bewoners reeds de nodige 

aliseren van 
(goedkope) nieuwe huurwoningen op die plaats. Het terrein zal na sloop worden 
uitgevlakt en ingezaaid. De grond waarop de woningen staan, inclusief het 
(overgrote deel van) het grasveld voor de woningen is (vooralsnog) eigendom 

. Voor Pleatslik Belang zijn er bij deze ontwikkeling twee dingen van 

In de eerste plaats vinden wij het zorgelijk dat de mogelijkheden voor startende huurders in Wergea verder wordt 
urwoningen is het aanbod daarvan in Wergea beperkt, 

met geringe doorstroming als gevolg. Deze ontwikkeling vindt overigens overal plaats: corporaties als Elkien 
trekken zich geheel terug uit kleine dorpen en beperken het aanbod van goedkope dorpen in middelgrote dorpen 
als Wergea. Tegen een dergelijke ontwikkeling is op zich weinig in te brengen maar het raakt wel fundamenteel 

Daarnaast willen wij graag mét Elkien nadenken over de inrichting van de Jurjenspôle. Het betreft hier natuurlijk 
een fraai maar ook kwetsbaar stukje dorp dat aandacht verdient. Elkien heeft reeds aangegeven op allerlei 
manieren mee te willen denken met initiatieven vanuit het dorp. Een aantal mogelijkheden is al geopperd: 

bestemd voor woningbouw, het oprichten van een dorpscoöperatie voor het 

Vandaar de oproep aan een ieder om mee te denken. Ideeën kunnen neergelegd worden bij Pleatslik Belang of 

Een ander kwetsbaar maar waardevol stukje Wergea betreft het nieuwe schoolplein. Gemeente Leeuwarden heeft 
Pleatslik Belang gevraagd het initiatief te nemen bij het inrichten van het ‘oude’ schoolplein. Op een bijeenkomst 
eind april zijn de omwonenden, de school en een vertegenwoordiger van de gemeente met elkaar in gesprek 
geweest over mogelijke plannen. Zo wil OBS De Twamêster graag dat het zogenaamde ‘gezonde schoolplein’ 

Pleatslik Belang wil graag partijen bij elkaar brengen. Het is voor ons duidelijk dat het schoolplein een open 
functie naar het dorp én naar de school moet hebben, maar we hebben ook oog voor bezwaren van omwonenden: 
in het verleden is het schoolplein en omgeving te vaak het terrein geweest van overlastveroorzakende jongeren. 
Mogelijk dat we met een paar goede ideeën en wat goede wil alle partijen van dienst kunnen zijn. Wordt 

brêge is op dit moment slechts op telefonische afroep bedienbaar. Pleatslik Belang is met de gemeente 
in gesprek. We zouden graag op korte termijn een andere oplossing gerealiseerd zien. Voor het overige is er op 

luitvorming omtrent bruggen; er lopen een aantal technische 

Daarnaast is Pleatslik Belang in gesprek met de Sportstichting om te komen tot een werkbare oplossing. Na de 
ing goeddeels komen te vervallen. Maar 

verlegorgaan met betrekking tot 
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worden 
nodige 

(goedkope) nieuwe huurwoningen op die plaats. Het terrein zal na sloop worden 

(overgrote deel van) het grasveld voor de woningen is (vooralsnog) eigendom van 

In de eerste plaats vinden wij het zorgelijk dat de mogelijkheden voor startende huurders in Wergea verder wordt 
urwoningen is het aanbod daarvan in Wergea beperkt, 

lgrote dorpen 
als Wergea. Tegen een dergelijke ontwikkeling is op zich weinig in te brengen maar het raakt wel fundamenteel 

natuurlijk 

bestemd voor woningbouw, het oprichten van een dorpscoöperatie voor het 

Vandaar de oproep aan een ieder om mee te denken. Ideeën kunnen neergelegd worden bij Pleatslik Belang of 

Een ander kwetsbaar maar waardevol stukje Wergea betreft het nieuwe schoolplein. Gemeente Leeuwarden heeft 
n bijeenkomst 

geweest over mogelijke plannen. Zo wil OBS De Twamêster graag dat het zogenaamde ‘gezonde schoolplein’ 

omwonenden: 
in het verleden is het schoolplein en omgeving te vaak het terrein geweest van overlastveroorzakende jongeren. 

brêge is op dit moment slechts op telefonische afroep bedienbaar. Pleatslik Belang is met de gemeente 
in gesprek. We zouden graag op korte termijn een andere oplossing gerealiseerd zien. Voor het overige is er op 

Daarnaast is Pleatslik Belang in gesprek met de Sportstichting om te komen tot een werkbare oplossing. Na de 
ing goeddeels komen te vervallen. Maar 



 

 

Bidlerpraat 
 

'En toen kwam Leentsje'' 

 
Voor ieder weertype is er wel een bijpassende 
activiteit hier in Wergea. Dat het weer niet altijd 
rekening houdt met de activiteit is ook weer bekend. 
daarom zijn wij de heer Tadema ook zeer erkentelijk 
dat hij, samen met zijn KKW broeders- en zusters een 
''indooractiviteit'' plande op de oorspronkeijke 
rommelmerkdatum. Vanzelfsprekend kwam dit het 
bioritme van de notoire Wergeaster niet ten goede, 
maar doordat de bijpassende weertypes zich hadden 
gemanifesteerd op de bijpassende activiteiten, 
belandden wij niet van de spreekwoordelijke  regen in 
de al even zo spreekwoordelijke drup. 
Kortom, door de ''gedwongen'' verplaatsing  van de 
Rommelmerk, naar een week later, konden wij op die 
17 mei jl. genieten van uitermate geschikte 
meteorolgische omstandigheden, die daarentegen een 
week eerder zeer erbarmelijk waren, in de vorm van 
regen in hevige en minder hevige mate.  
 
Naast het uitstekende weer kon de 
Rommelmerkkommisje ook genieten van de 
aangeboden verkoopwaar. Er was veel spul van 2de 
tot meerdere hands, in de volksmond ook vaak als 
''rommel'' bestempelt. Wij zijn u allen als gulle gevers 
dan ook zeer dankbaar! 
Ook werd gemeld door een ''inkoopmanager'' dat hij 
spullen herkende die al eens eerder van eigenaar 
waren verwisseld op de Rommelmerk. Een heuse 
''win-win'' situatie dus. 
 
Dat de kwaliteit van de verkoopwaar redelijk tot 
(zeer) goed was te noemen, deed wel blijken uit het 
feit dat er een half uur voor aanvang al een menigte 
kooplustigen, stond te likkebaarden bij het ontdekken 
van de door hen gezochte en begeerde goederen.  
Ikzelf mag en zal me geen kenner van literatuur, 
Strips, naslagwerken en andersoortige boekwerken 
noemen, maar door de grote begeerte van enkele 
potentiële klanten op de boekenafdeling moeten we 
toch conclúderen dat ook de kwaliteit hier niet slecht 
genoemd kan worden, daar er met enig 
stemverheffen kenbaar werd gemaakt dat er 
meerdere kapers op de kust waren voor een aantal 
boekwerken. Door pedagogisch optreden van één der 
marktmeesters, werd de handel uiterst discreet 
bedreven en waren de kansen voor één ieder 
vergelijkbaar en werd er zelfs even gesproken van 
een '' fair trade'' situatie. 
 
Toen de eerste koopstorm geluwd was en al veel 
goederen een ''nieuwe'' eigenaar hadden gevonden 
heerste er een gemoedelijke marktsfeer. 
De veiling onder leiding van Appie Kerkstra en Piet 
Kloosterman werd redelijk bezocht en en ook daar 
waren weer hele mooie kunst en curiosaartikelen te 
verkrijgen, mits u de hoogste bieder was. daarna 
werd het (hoe kin't ek oars hjir te uzes) ook nog 
gezellig druk aan de toog van de Bidler. 
 
 
 
 

 
Nadat alle verhandelde handel was afgevoerd, de boel 
was opgeruimd en de restpartijen hun weg hadden 
gevonden naar Estafette of afvalcontainer, werden 
alle medewerkers weer verwend met een hapje en 
een drankje tijdens de, ''sa as wênst'', nazit! 
Het hoogtepunt van de nazit is zoals ieder jaar weer 
het bekend maken van het behaalde financiële 
resultaat. 
 
Voorzitter Theo van der Werf bedankte eerst alle 
medewerkers weer hartelijk voor hun tomeloze inzet, 
tijdens het ophalen, sorteren en verkopen. Daarna 
werd scheidend ''Rommelmerkkommisjelid'' Sjoerd 
Spijkstra in de bloemetjes gezet en bedankt voor zijn 
jarenlange inzet voor de rommel- en boekenmarkt. 
Gelukkig zal Sjoerd z'n kennis niet teloor gaan want 
achter de schermen blijft Sjoerd nog wel actief. 
Of er een vervanger voor Sjoerd is gevonden werd 
tijdens deze ''zitting'' niet wereldkundig gemaakt. 
 
Dan het moment waar velen op wachtten, te weten 
het eindbedrag. De aanwezigen gokten op het bedrag 
en de net genoemde Sjoerd Spijkstra was het het 
dichtstbij, want het eindbedrag van de Wergeaster 
Rommelmerk 2014 ten bate van de Bidler kwam op: 
€5622,51 
Een geweldig resultaat en boven verwachting. voor de 
''nog in gulden denkers'' Fl.12459,-. 
 
Nadat de laatste nazitters ergens anders waren gaan 
zitten konden het Bidlerbestuur én haar onvolprezen 
gouden schoonmaakploeg de zaal weer gereed maken 
voor een optreden van het Frysk jeugd Harmonie- en 
Fanfareorkest dat op de zondag aansluitend 
plaatsvond. dus vegen, dweilen, poetsen en stoelen 
klaarzetten voor het te verwachten publiek. 
 
'En toen....... kwam Leentsje Kalsbeek: 
"Euh jonges...hjir is noch in blikken trommeltsje en 
neffens my sit der noch wat jild yn!" 
En of er geld in zat! Na 2 keer tellen bleek dat het 
blikje nog €686.- bevatte, waardoor het eindbedrag 
kwam op het memorabele bedrag van €6308.81 (Fl. 
13980.82) kwam. 
Door deze nieuwe getallen was het dan ook niet 
Sjoerd S. die het bedrag bijna goed had getaxeerd, 
maar Kommisjelid Albert Dijkstra die met een ''gok'' 
van ruim €6000.-, niet te optimistisch was en er 
dichst bij zat. 
 
Dan wil ik bij deze nogmaals iedereen die op wat voor 
wijze heeft bijgedragen tot het slagen van deze 
Rommelmerk onze hartelijke dank toeroepen en we 
hopen ook volgend jaar weer op jullie onmisbare hulp! 
 
Uit naam van het Bidlerbestuur én de 
Rommelmerkkommisje, 
Mathijs Mud 
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Wergeaster filmkafé heeft het eerste jaar er op zitten 
 
Op 18 april werd met Almost Famous het eerste seizoen van filmkafé Bagdad 
afgesloten, een seizoen dat in alle opzichten bevredigend is verlopen. 
Het publiek was in het algemeen enthousiast over de filmkeuze, 
de opkomst was goed en de sfeer prima. 
 
Waarom zou je je op een vrijdag naar het filmkafé slepen als je op je eigen 
bankstel ook on demand een film naar wens kunt zien? De mensen die de 
stap zetten, blijken aangenaam verrast door het intieme filmzaaltje met 
het enorme scherm en de uitstekende audiovoorzieningen en raken al 
spoedig in een geanimeerd gesprek, al dan niet over de ophanden zijnde film en ook in de pauze en na afloop wordt 
er zeer gezellig nagepraat. Het is interessant te zien hoe zich rondom een nieuw fenomeen zoals het filmkafé een 
eigen publiek vormt, in dit geval met een laag ‘usual suspects’ gehalte en zeer divers. Leuk. 
 
En waar maak je het mee dat de filmoperator, alvorens de projectoren te starten, eerst een inleidend praatje over de 
film houdt? Ook voor ons als organisatie – ‘ons’, dat zijn trouwens: Albert de Boer, Frans Slaterus, Jan Tijsma, 
Margriet Groenwold en Rimmy Tijsma-Sinnema – is het erg leuk om dit te doen. Zo richten we, voorafgaand aan een 
filmvrijdag, ‘s avonds laat het theatertje in en beoordelen we, nippend aan een glaasje, welke voorfilm geschikt is 
om de voorstelling de volgende dag mee aan te vangen. 
 
Volgend seizoen gaan we dus zondermeer verder, hoewel het geld nog het enige rimpeltje is op het verder zo gladde 
bestaan van het kafé. Onder de financiële paraplu van het Doarpshûs bestuur hebben wij natuurlijk wel een eigen 
verantwoordelijkheid om niet in de rode cijfers te belanden. Wel nu: dat is gelukt, zij het op het nippertje. Er worden 
namelijk wel veel onkosten gemaakt, neem alleen al de afkoopsom voor de filmrechten. 
 
Dus, hoewel de opkomst er eentje is, die zelfs voor een filmhuis in ‘de grote stad’ normaal is, zou een 
bezettingsgraad van 5 á 10 stoelen meer, een extra impuls geven aan het voortbestaan van dit initiatief dat samen 
met allerlei andere activiteiten Wergea tot zo’n levendige dorp maakt. 
 
Volgend jaar gaan we zeker ook een of meerdere jeugdfilms programmeren en in een woeste bui viel zelfs de 
mogelijkheid van een (mini-)filmfestival.   
Maar noteer in ieder geval alvast de volgende vrijdagavonden: 26 september, 24 oktober, 9 januari, 6 maart en 17 
april, details volgen na de zomervakantie. 
 
Met vriendelijke groet, 
Filmkafé Bagdad 

 

 

25 juni opening obs de Twamêster 
 

Na een jaar van verhuizen, slopen, in een noodgebouw vertoeven, bouwen en weer verhuizen zijn we op 
maandag 14 april van start gegaan in onze nieuwe Twamêster. 
 
We zijn erg tevreden met het resultaat en willen dit graag aan het hele dorp laten zien! 
 
Op woensdag 25 juni a.s. wordt de school  om 14.30 uur feestelijk heropend. 
Na de openingshandeling is er in school een bijeenkomst voor genodigden. 
 
Van 16.30 tot 17.30 uur is iedereen welkom om een kijkje te nemen in de nieuwe school. 
Er staat een hapje en een drankje voor u klaar. 
 
Graag tot 25 juni! 
 
Team obs de Twamêster 
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Ango collecte 23 
 
Elk jaar houdt de Ango in juni, haar nationale collecte 
onder de naam Handicap.nl.
van 23 t/m 28 juni gehouden.
 
Tijdens de landelijke collecteweek van Handicap.nl 
zwermen tienduizenden vrijwilligers uit om geld 
halen voor mensen die de financiële steun van de 
Ango goed kunnen gebruiken. 
 
De ontvangen giften en donaties worden onder andere 
besteed aan:
Het Ango
kunnen een beroep doen op dit fonds. Het fonds 
wordt onder
heeft op bepaalde voorzieningen die niet via de 
zorgverzekering of de bestaande regelgeving worden 
gefinancierd.
Het bieden van sociaaljuridisch advies, financieel 
advies en belastingadvies aan mensen met een 
beperking i
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De collecte voor Kinderhulp is weer voorspoedig 
verlopen. Mede dankzij onze collectanten! Wij wille
hen dan ook har
De opbrengst was dit jaar voor Wergea en Warstiens: 
€486,50. Iedereen bedankt voor de gulle 
 
Tevens hebben wij een 
Jaqueline Fokkema heeft, na vele
inzet, besloten om zich vanaf 2015 op andere 
manieren voor goede doelen in te zetten. Wij willen 
haar vanaf deze plaats heel hartelijk bedanken 
haar betrokkenheid, inzet en toewijding bij de 
Kinderhulp. 
Wij denken in Laura Kalsbeek een goede
hebbe gevonden, 
 
 
 

Nationaal MS Fonds zoek 
coördinator voor de MS collecte
 
Het Nationaal MS Fonds zoekt in 
een nieuwe coördinator voor de MS Collecte in 
november.
 
Is het coördineren van de collecte veel werk of 
ingewikkeld? 
“Welnee, dat valt enorm mee!” zegt Pamela Zaat van 
het Nationaal MS Fonds.
Als je van regelen en organiseren houdt, je so
betrokken bent en je een paar uur tijd hebt in 
november, dan kun je aan de slag!
 
Wat houdt het werk precies in?

De coördinator is het aanspreekpunt voor de 
collectanten, bestelt de collectematerialen, maakt een 
wijkindeling, is verantwoordelijk voor de administratie 
en het tellen van de collectebussen. 
De coördinator ontvangt een uitgebreide handleiding 
en wordt va
en Wouter van het Nationaal MS Fonds. De 
collecteweek is dit jaar van 17 t/m 22 november.
 
Het Nationaal MS Fonds strijdt voor een beter leven 
voor mensen met MS. Het opgehaalde collectegeld 
wordt besteed aan onderzoe
nu en een toekomst zonder MS), begeleiding en 
voorlichting.
 
Kom in actie!
Neem contact op met Pamela Zaat, tel. (010) 591 98 
39 of 
Kijk op 
informatie.
welkom!
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Vocalisten: Ellie May & Carin Seegers
 
Zondag  22 juni  2014 
Vanaf: 14.00 uur
 
We nodigen u graag uit voor een gezellig 
zomermiddagoptreden op het terras aan het water 
van Trije Hûs.  
 
De Big Band staat deze middag onder leiding van 
Libbe Oosterman.
 
Vanaf 12.00  is er deze middag om het 
afvaart vanuit Grou naar Trije Hûs.
 
Oant sjen!

 

Een hiele goeie dei, 
 
Alderearst in betankje foar de bydrage fan alle leden 
en donateurs fan de soos dit jier! 
op ‘e nij wer in fantastysk slagge jûn!
 
Dêrnjonken hawwe wy
(kinder)schuimparty
yn ’e swimbroek rinnen sjoen? Dan gongen sy nei de 
soos! 
  
Koartsein, wer in pear slagge
Yn de
trouwens hieltyd
do allinne mei de themaw
machen
te 
 
What’s
Undertusken ha wy natu
planning, 14 jun
sjo
 
En net te ferjitte! Wy stjoere de
Nederlân live út yn de soos! Fiel dy wolkom!
  
 See you! 
@SZDRNZLL

Trije Hûs swingt de pan uit met
Big Band Two Towers Collective!
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Zomerkor

Lokaal Vocaal is een jaarlijks terugkerend festival in 
Leeuwarden met een stadspark (de Prinsentuin) vol 
koormuziek: van close
klassiek tot pop.
Popkoor Wergea zal hierbij weer twee keer optreden, 
waarvan het tweede optreden zelfs in de Koepel. Het 
Zomerkorenfestival 2014
juni
tot 17
Uiteraard een prachtige gelegenhei
boot, of op de fiets, of zelfs wandelend dit optreden 
bij te wonen
 

 
Snypsnaar
 
Hy hie der de hiele wike al nei útsjoen. ‘Achmea 
Culpa’ soe harren nijste stik ‘Krimp’ op sneon 10 
maaie yn de Bidler foar it fuotljocht bringe.
wissic
soene ommers mar 80 plakken beskikber wêze.
 
It interieur van de Bidler wie dizze jûn ‘omdraaid’, dat 
is te sizzen, it publyk hie no útsicht op ‘e taap en dat 
part fan it gebou dêr’t men der ornaris ynkom
âlde yngong ûnder de toer wie foar dizze jûn yn eare 
hersteld. 
 
Wat der troch ‘Achmea Culpa’ opfierd waard, giene 
syn grutte ferwachtings einliks ek noch te boppe. It 
wie prachtich. Absurdistysk, humoristysk, satirysk, 
aktueel, en boppe dat, it publ
ek meidwaan en dizze minsken waarden by tiden gâns 
negere troch de sublime acteurs. Hy wie mar bliid dat 
hy efteroan siet.
 
Se spylje oan ien tried wei troch, tocht hy, doe’t it al 
goed healwei tsienen wie. Einliks mar goed ek, wi
fan betinken, sa’n skoft jout allinne mar drokte, 
glêsspilerij en noeget út ta stiekum smoke yn it 
foarportaal. Doe’t de spilers harren wer weromlutsen, 
it lûk fan de taap iepengie en in tal minsken oerein 
giene, gong ek hy fan ‘e stoel, luts syn jas 
stroffele by de stoepe del nei bûten. Wat in jûn, en 
net al te let dien, noch rom tiid foar de Ingelske 
detective op ‘e televysje. Dochs wie hy der mei syn 
tinzen net alhiel by, Achmea Culpa tyske him noch 
gâns yn de holle om.
 
In dei as wat letter 
of 14 juny him ek skikte om in dei nei Swol. 
him. Mar doe’t hy de leste rigel fan it berjochtsje lies, 
bruts it swit him út. Dêr stie: Ek néi it skoft wie 
Achmea Culpa prachtich.
 
Doe’t hy dizze loop de oare 
fertelde, sei dizze: ‘De koartste klap is datst do de 
spilersagenda yn de gaten hâldst. En at se net al te 
fier fuort spylje, geane wy der hinne. Wy hoege dan 
net sa betiid fan hûs, want it giet dy allinne om it 
twadde bedriuw. It e
Tsjin dizze logica koe hy net folle ynbringe. Der waard 
dan ek besletten it samar te dwaan.

Popkoor Wergea zingt op 
Zomerkor

Lokaal Vocaal is een jaarlijks terugkerend festival in 
Leeuwarden met een stadspark (de Prinsentuin) vol 
koormuziek: van close
klassiek tot pop.
Popkoor Wergea zal hierbij weer twee keer optreden, 
waarvan het tweede optreden zelfs in de Koepel. Het 
Zomerkorenfestival 2014
juni a.s., in de Prinsentuin in Leeuwarden van 13
tot 17.30 uur. 
Uiteraard een prachtige gelegenhei
boot, of op de fiets, of zelfs wandelend dit optreden 
bij te wonen 

Snypsnaar

Hy hie der de hiele wike al nei útsjoen. ‘Achmea 
Culpa’ soe harren nijste stik ‘Krimp’ op sneon 10 
maaie yn de Bidler foar it fuotljocht bringe.
wissichheid hie hy fuort fia e
soene ommers mar 80 plakken beskikber wêze.

It interieur van de Bidler wie dizze jûn ‘omdraaid’, dat 
is te sizzen, it publyk hie no útsicht op ‘e taap en dat 
part fan it gebou dêr’t men der ornaris ynkom
âlde yngong ûnder de toer wie foar dizze jûn yn eare 
hersteld.  

Wat der troch ‘Achmea Culpa’ opfierd waard, giene 
syn grutte ferwachtings einliks ek noch te boppe. It 
wie prachtich. Absurdistysk, humoristysk, satirysk, 
aktueel, en boppe dat, it publ
ek meidwaan en dizze minsken waarden by tiden gâns 
negere troch de sublime acteurs. Hy wie mar bliid dat 
hy efteroan siet.

Se spylje oan ien tried wei troch, tocht hy, doe’t it al 
goed healwei tsienen wie. Einliks mar goed ek, wi
fan betinken, sa’n skoft jout allinne mar drokte, 
glêsspilerij en noeget út ta stiekum smoke yn it 
foarportaal. Doe’t de spilers harren wer weromlutsen, 
it lûk fan de taap iepengie en in tal minsken oerein 
giene, gong ek hy fan ‘e stoel, luts syn jas 
stroffele by de stoepe del nei bûten. Wat in jûn, en 
net al te let dien, noch rom tiid foar de Ingelske 
detective op ‘e televysje. Dochs wie hy der mei syn 
tinzen net alhiel by, Achmea Culpa tyske him noch 
gâns yn de holle om.

In dei as wat letter 
of 14 juny him ek skikte om in dei nei Swol. 
him. Mar doe’t hy de leste rigel fan it berjochtsje lies, 
bruts it swit him út. Dêr stie: Ek néi it skoft wie 
Achmea Culpa prachtich.

Doe’t hy dizze loop de oare 
fertelde, sei dizze: ‘De koartste klap is datst do de 
spilersagenda yn de gaten hâldst. En at se net al te 
fier fuort spylje, geane wy der hinne. Wy hoege dan 
net sa betiid fan hûs, want it giet dy allinne om it 
twadde bedriuw. It e
Tsjin dizze logica koe hy net folle ynbringe. Der waard 
dan ek besletten it samar te dwaan.

Popkoor Wergea zingt op 
Zomerkorenfestival in Leeuwarden

Lokaal Vocaal is een jaarlijks terugkerend festival in 
Leeuwarden met een stadspark (de Prinsentuin) vol 
koormuziek: van close-harmony tot shanty, van 
klassiek tot pop. 
Popkoor Wergea zal hierbij weer twee keer optreden, 
waarvan het tweede optreden zelfs in de Koepel. Het 
Zomerkorenfestival 2014 zal worden gehouden op 

a.s., in de Prinsentuin in Leeuwarden van 13
 

Uiteraard een prachtige gelegenhei
boot, of op de fiets, of zelfs wandelend dit optreden 

 

Snypsnaar 

Hy hie der de hiele wike al nei útsjoen. ‘Achmea 
Culpa’ soe harren nijste stik ‘Krimp’ op sneon 10 
maaie yn de Bidler foar it fuotljocht bringe.

hheid hie hy fuort fia e
soene ommers mar 80 plakken beskikber wêze.

It interieur van de Bidler wie dizze jûn ‘omdraaid’, dat 
is te sizzen, it publyk hie no útsicht op ‘e taap en dat 
part fan it gebou dêr’t men der ornaris ynkom
âlde yngong ûnder de toer wie foar dizze jûn yn eare 

Wat der troch ‘Achmea Culpa’ opfierd waard, giene 
syn grutte ferwachtings einliks ek noch te boppe. It 
wie prachtich. Absurdistysk, humoristysk, satirysk, 
aktueel, en boppe dat, it publ
ek meidwaan en dizze minsken waarden by tiden gâns 
negere troch de sublime acteurs. Hy wie mar bliid dat 
hy efteroan siet. 

Se spylje oan ien tried wei troch, tocht hy, doe’t it al 
goed healwei tsienen wie. Einliks mar goed ek, wi
fan betinken, sa’n skoft jout allinne mar drokte, 
glêsspilerij en noeget út ta stiekum smoke yn it 
foarportaal. Doe’t de spilers harren wer weromlutsen, 
it lûk fan de taap iepengie en in tal minsken oerein 
giene, gong ek hy fan ‘e stoel, luts syn jas 
stroffele by de stoepe del nei bûten. Wat in jûn, en 
net al te let dien, noch rom tiid foar de Ingelske 
detective op ‘e televysje. Dochs wie hy der mei syn 
tinzen net alhiel by, Achmea Culpa tyske him noch 
gâns yn de holle om. 

In dei as wat letter krige hy in mailtsje mei de fraach 
of 14 juny him ek skikte om in dei nei Swol. 
him. Mar doe’t hy de leste rigel fan it berjochtsje lies, 
bruts it swit him út. Dêr stie: Ek néi it skoft wie 
Achmea Culpa prachtich. 

Doe’t hy dizze loop de oare 
fertelde, sei dizze: ‘De koartste klap is datst do de 
spilersagenda yn de gaten hâldst. En at se net al te 
fier fuort spylje, geane wy der hinne. Wy hoege dan 
net sa betiid fan hûs, want it giet dy allinne om it 
twadde bedriuw. It earste hast ommers al sjoen’. 
Tsjin dizze logica koe hy net folle ynbringe. Der waard 
dan ek besletten it samar te dwaan.

Popkoor Wergea zingt op 
enfestival in Leeuwarden

Lokaal Vocaal is een jaarlijks terugkerend festival in 
Leeuwarden met een stadspark (de Prinsentuin) vol 

harmony tot shanty, van 

Popkoor Wergea zal hierbij weer twee keer optreden, 
waarvan het tweede optreden zelfs in de Koepel. Het 

zal worden gehouden op 
a.s., in de Prinsentuin in Leeuwarden van 13

Uiteraard een prachtige gelegenheid om, of met de 
boot, of op de fiets, of zelfs wandelend dit optreden 

Hy hie der de hiele wike al nei útsjoen. ‘Achmea 
Culpa’ soe harren nijste stik ‘Krimp’ op sneon 10 
maaie yn de Bidler foar it fuotljocht bringe.

hheid hie hy fuort fia e-mail in kaart besteld, der 
soene ommers mar 80 plakken beskikber wêze.

It interieur van de Bidler wie dizze jûn ‘omdraaid’, dat 
is te sizzen, it publyk hie no útsicht op ‘e taap en dat 
part fan it gebou dêr’t men der ornaris ynkom
âlde yngong ûnder de toer wie foar dizze jûn yn eare 

Wat der troch ‘Achmea Culpa’ opfierd waard, giene 
syn grutte ferwachtings einliks ek noch te boppe. It 
wie prachtich. Absurdistysk, humoristysk, satirysk, 
aktueel, en boppe dat, it publyk op de foarste rige koe 
ek meidwaan en dizze minsken waarden by tiden gâns 
negere troch de sublime acteurs. Hy wie mar bliid dat 

Se spylje oan ien tried wei troch, tocht hy, doe’t it al 
goed healwei tsienen wie. Einliks mar goed ek, wi
fan betinken, sa’n skoft jout allinne mar drokte, 
glêsspilerij en noeget út ta stiekum smoke yn it 
foarportaal. Doe’t de spilers harren wer weromlutsen, 
it lûk fan de taap iepengie en in tal minsken oerein 
giene, gong ek hy fan ‘e stoel, luts syn jas 
stroffele by de stoepe del nei bûten. Wat in jûn, en 
net al te let dien, noch rom tiid foar de Ingelske 
detective op ‘e televysje. Dochs wie hy der mei syn 
tinzen net alhiel by, Achmea Culpa tyske him noch 

krige hy in mailtsje mei de fraach 
of 14 juny him ek skikte om in dei nei Swol. 
him. Mar doe’t hy de leste rigel fan it berjochtsje lies, 
bruts it swit him út. Dêr stie: Ek néi it skoft wie 

 

Doe’t hy dizze loop de oare deis oan syn omkesizzer 
fertelde, sei dizze: ‘De koartste klap is datst do de 
spilersagenda yn de gaten hâldst. En at se net al te 
fier fuort spylje, geane wy der hinne. Wy hoege dan 
net sa betiid fan hûs, want it giet dy allinne om it 

arste hast ommers al sjoen’. 
Tsjin dizze logica koe hy net folle ynbringe. Der waard 
dan ek besletten it samar te dwaan. 

 

Popkoor Wergea zingt op 
enfestival in Leeuwarden

Lokaal Vocaal is een jaarlijks terugkerend festival in 
Leeuwarden met een stadspark (de Prinsentuin) vol 

harmony tot shanty, van 

Popkoor Wergea zal hierbij weer twee keer optreden, 
waarvan het tweede optreden zelfs in de Koepel. Het 

zal worden gehouden op 
a.s., in de Prinsentuin in Leeuwarden van 13.

d om, of met de 
boot, of op de fiets, of zelfs wandelend dit optreden 

Hy hie der de hiele wike al nei útsjoen. ‘Achmea 
Culpa’ soe harren nijste stik ‘Krimp’ op sneon 10 
maaie yn de Bidler foar it fuotljocht bringe.  Foar de 

mail in kaart besteld, der 
soene ommers mar 80 plakken beskikber wêze. 

It interieur van de Bidler wie dizze jûn ‘omdraaid’, dat 
is te sizzen, it publyk hie no útsicht op ‘e taap en dat 
part fan it gebou dêr’t men der ornaris ynkomt. De 
âlde yngong ûnder de toer wie foar dizze jûn yn eare 

Wat der troch ‘Achmea Culpa’ opfierd waard, giene 
syn grutte ferwachtings einliks ek noch te boppe. It 
wie prachtich. Absurdistysk, humoristysk, satirysk, 

yk op de foarste rige koe 
ek meidwaan en dizze minsken waarden by tiden gâns 
negere troch de sublime acteurs. Hy wie mar bliid dat 

Se spylje oan ien tried wei troch, tocht hy, doe’t it al 
goed healwei tsienen wie. Einliks mar goed ek, wie hy 
fan betinken, sa’n skoft jout allinne mar drokte, 
glêsspilerij en noeget út ta stiekum smoke yn it 
foarportaal. Doe’t de spilers harren wer weromlutsen, 
it lûk fan de taap iepengie en in tal minsken oerein 
giene, gong ek hy fan ‘e stoel, luts syn jas oan en 
stroffele by de stoepe del nei bûten. Wat in jûn, en 
net al te let dien, noch rom tiid foar de Ingelske 
detective op ‘e televysje. Dochs wie hy der mei syn 
tinzen net alhiel by, Achmea Culpa tyske him noch 

krige hy in mailtsje mei de fraach 
of 14 juny him ek skikte om in dei nei Swol. It skikte 
him. Mar doe’t hy de leste rigel fan it berjochtsje lies, 
bruts it swit him út. Dêr stie: Ek néi it skoft wie 

deis oan syn omkesizzer 
fertelde, sei dizze: ‘De koartste klap is datst do de 
spilersagenda yn de gaten hâldst. En at se net al te 
fier fuort spylje, geane wy der hinne. Wy hoege dan 
net sa betiid fan hûs, want it giet dy allinne om it 

arste hast ommers al sjoen’. 
Tsjin dizze logica koe hy net folle ynbringe. Der waard 
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enfestival in Leeuwarden 

Lokaal Vocaal is een jaarlijks terugkerend festival in 
Leeuwarden met een stadspark (de Prinsentuin) vol 

Popkoor Wergea zal hierbij weer twee keer optreden, 
waarvan het tweede optreden zelfs in de Koepel. Het 

zal worden gehouden op 15 
.00 

d om, of met de 
boot, of op de fiets, of zelfs wandelend dit optreden 

Foar de 
mail in kaart besteld, der 

 

It interieur van de Bidler wie dizze jûn ‘omdraaid’, dat 
is te sizzen, it publyk hie no útsicht op ‘e taap en dat 

t. De 
âlde yngong ûnder de toer wie foar dizze jûn yn eare 

Wat der troch ‘Achmea Culpa’ opfierd waard, giene 
syn grutte ferwachtings einliks ek noch te boppe. It 
wie prachtich. Absurdistysk, humoristysk, satirysk, 

yk op de foarste rige koe 
ek meidwaan en dizze minsken waarden by tiden gâns 
negere troch de sublime acteurs. Hy wie mar bliid dat 

Se spylje oan ien tried wei troch, tocht hy, doe’t it al 
e hy 

foarportaal. Doe’t de spilers harren wer weromlutsen, 
it lûk fan de taap iepengie en in tal minsken oerein 

oan en 
stroffele by de stoepe del nei bûten. Wat in jûn, en 

detective op ‘e televysje. Dochs wie hy der mei syn 
tinzen net alhiel by, Achmea Culpa tyske him noch 

krige hy in mailtsje mei de fraach 
It skikte 

him. Mar doe’t hy de leste rigel fan it berjochtsje lies, 

deis oan syn omkesizzer 
fertelde, sei dizze: ‘De koartste klap is datst do de 
spilersagenda yn de gaten hâldst. En at se net al te 
fier fuort spylje, geane wy der hinne. Wy hoege dan 
net sa betiid fan hûs, want it giet dy allinne om it 

arste hast ommers al sjoen’. 
Tsjin dizze logica koe hy net folle ynbringe. Der waard 



 

 
  

Sportcolumn 
 
Performance! 
Jimme sille wol tinke, is it Jappie yn ‘e plasse slein…? Performance… wat is dat no wer foar nijmoadrich wurd.  
No it sit sa, ik lies earne dat Ajax 14 trainers/dokters/fysio’s ensafuorthinne  yn fêste tsjinst hat, by en foar... de 
seleksje! 
11 Man yn it fild, 14 der omhinne. Sommige begelieders ha de namme fan: Performance dokter ...of performance 
fysio... Je laitsje je slop no. Ik sjoch it al foar my. Frank de Boer seit tsjin Cilissen of Danny Blind: do moatst nei de 
performance fysio. De keeper freget noch...nei de fysiotherapeut? Nee seit de trainer: nei de performance fysio. 
No ha de toanielferienings yn Wergea en Warten al in bulte moaie foarstellings jûn, no ja, dat binne ek performances 
soene jo sizze kinne. 
 
De lêste wiken ha we in bulte moaie Championsleague wedstriden sjoen. Ergerlik wiene yn myn eagen de 
foarstellings, de shows fan Mourinho en bygelyks dy trainer fan Atletico Madrid oan de sydline. Dat liket mear op in 
toanielstik as op funksjoneel coachen. De earmen fleane hast út it skoudergewricht.  
Dy droktemakkers moatte de oare deis allegearre nei de masseur om dat skoudergewricht wer op syn plak te krijen. 
 
Louis van Gaal kin der ek wat mei. Yn Ingelân fernuverje se harren no al oer de performance fan him:  
“Don’t ask me stupid questions. I will be very angry. Yes...I call that a very stupid question.” 
De tabloids wriuwe harren yn ‘e hannen. Mar goed ik ha my fertelle litten dat performance-manegement in continu 
proces is fan it folgjen fan de prestaasjes en fysike tastân fan de spilers. Mjitte, mjitte en noch ris mjitte...en dan 
ferlieze fan PEC- Zwolle. 
 
De fytsers begjinne wer oan de grutte Rondes. No ha we de Giro yn Itaalje. Ik mei der graach nei sjen. Ha it gefoel 
dat se net mear in hiele apteek op de pakjedrager ha en dat de performance dus skjin is. Ik ha in protte respekt foar 
de mannen dy’t dagen oanien mear as twa hûndert kilometer fytse.  
Yn Itaalje wurdt der wat ferwachte fan ús talint Wilco Kelderman. In columnist skreau yn de krante dat hy de ronde 
fan Itaalje moaier fûn as de Tour de France om’t de performance fan de rondemissen folle “better” is. 
Thijs Zonneveld skriuwt: “De Franse rondemissen zijn schele bakvissen vergeleken met de Italiaanse.” 
No sa ha ik der noch nea nei sjoen.... Meastal as se finishe binne doch ik de TV út. Mar no moat ik mar ris wachtsje 
op de huldiging. Yn elts gefal is it sa dat doe`t Anneke frege ...wêr wolst do mei fakânsje hinne, ik andere...Lit ús mar 
ris nei Itaalje gean. 
Mar dat giet net troch fernaam ik wol want myn frou mei graach oer de hiele wrâld reizgje. Se sette har efter de 
computer en wie al gau drok dwaande mei in reis nei Amerika. 
No dat hat ien foardiel: Se witte dêr tige goed wat performance betsjut, want se dogge dêr net oars!  
 
Jaap Kooistra 

Gastgezinnen gezocht voor kansarme kinderen 
 
Nederlandse kinderen zijn volgens onderzoek de gelukkigste kinderen ter wereld. Niet verwonderlijk: de meeste 
kinderen groeien op in een financieel welvarende omgeving, met  ouders die hen meer dan voldoende aandacht en 
liefde schenken. Helaas zijn er nog heel veel  kinderen in de rest van de wereld,  maar ook in Nederland voor wie dat 
allemaal niet vanzelfsprekend is.  
 
Al meer dan 50 jaar richt Europa Kinderhulp zich op deze categorie kinderen. Iedere zomer brengen ca.1.500 
kinderen uit binnen- en buitenland dankzij onze stichting een onvergetelijke vakantie door bij een Nederlands 
vakantiegastgezin. Een jaarlijks hoogtepunt in het weinig rooskleurige bestaan van deze kinderen.  
 
Ook dit jaar zijn we in de regio Friesland op zoek naar mensen die graag tweeënhalve week een Frans, Duits, Belgisch 
of Nederlands kind bij hen thuis willen laten logeren. Om het kind een fijne vakantie te geven hoeft u beslist geen 
buitengewone dingen te ondernemen. Het gaat vooral om rust en regelmaat, om liefde en aandacht.  
 
Denkt u daarom bij het plannen van de komende zomervakantie eens aan de mogelijkheid een kind dat het niet zo 
goed heeft als uw eigen kinderen, de vakantie van zijn leven te geven.  
 
Data van de verschillende kinderreizen in Friesland: 
Franse kinderen: 5 juli – 25 juli en 19 juli – 7 augustus  
Duitse kinderen: 21 juli – 8 augustus, 1 – 18 augustus, 4 – 22 augustus 
Belgische kinderen: 14 juli – 1 augustus 
Nederlandse kinderen: 21 juli – 8 augustus 
 
Meer informatie op www.europakinderhulp.nl of stuur een e-mail naar friesland@europakinderhulp.nl. Voor 

telefonische informatie kunt contact opnemen met Joke de Vries, 058-2573612 (Stiens) / Gerda v/d Meer, 

0518-400968 (Nij Altoenae) 
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  Nieuws van K.V 'T Oosten 
 
Er wordt weer druk gekeatst op de fries sportvelden. Zo ook in Wergea. 
Op 9 mei stond de eerste jeugd ledenpartij op het programma. 
De weergoden zorgden er helaas voor dat deze partij in het water viel. 
De veldleggers hebben daarom heel verstandig besloten om deze partij 
een week te verplaatsen. Zodoende werd op 16 mei de 
Kooistra Hartmanspartij gehouden. Het was, in tegenstelling tot de week 
daarvoor, prachtig weer.  
Met 26 partuur en 4 kabouters werd er fanatiek gestreden om de bekers en kransen. De uitslag is als volgt: 
 
Kabouters 
De kabouters streden in een individueel klassement 
voor de prijzen. 
1e prijs: Marre-Leen Kalsbeek 
2e prijs: Kas Weima 
 
Pupillen B 
7 partuur 
1e prijs: Iris Kuipers en Rixt Roersma 
2e prijs: Markus Zuydendorp en Femke Roersma 
 
1e prijs verliezersronde: Mariska Zuydendorp en Iris Wijnand 
 
Pupillen A 
4 partuur 
1e prijs: Rik van der Veen en Anniek Terpstra 
2e prijs: Adne Jan Sinnema en Sier van der Meulen 
 

Op zondag 25 mei om 10 uur is de tweede ledenpartij voor de jeugd. Dit is de Astrid Bekerpartij. 

De volgende partijen staan de komende tijd op het programma: 

 

Wat 

 

Wanneer Waar Tijd Wie 

Federatie Vrijdag 30 mei Raerd 12.00  Jeugd 

Clinic keatsen voor ouders Maandag 2 juni Wergea   

Federatie afd cat 1 Vrijdag 6 juni Reduzum 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 

 

Welpen 
12 partuur 
1e prijs: Tycho Petersohn en Wytze Sinnema 
2e prijs: Tijl van Summeren en Sigrid de Groot 
3e prijs: Floris Sinnema en Lisa Kok 
 
1e prijs verliezersronde: Eke van Summeren en Jort 
Sinnema 
2e prijs verliezersronde: Dyna Sinnema en Jilke Schilte 

 

Schooljeugd 
3 partuur 
1e prijs: Kim van der Veen, Ilse van der Sluis en Xander 
Homsma 
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Vervolg Nieuws van K.V. ’t Oosten: 
 
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 met 5 Euro. 
 
Op dit moment bestaat het bestuur uit 5 personen. Frans Slaterus, Albertha Hotsma, Sjoukje Sinnema, Ciska Braams 
en Wietske Velde. Daarnaast worden we door veel vrijwilligers geholpen om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. 5 
personen in het bestuur is eigenlijk te weinig. Daarom zijn wij op zoek naar versterking. Mocht u denken, dat lijkt mij 
wel wat! Dan horen wij dit graag! 
 
Het bestuur 

15 juni 2014 om 11.00 IEPENLOFTTSJINST 
met als thema: 

 
Hierbij willen wij iedereen van harte uitnodigen voor de 
openluchtdienst, deze keer voor de verandering op een 
andere locatie! 
 
Plaats: Unicumplein (t.o. de Spar winkel) in Garijp bij mooi weer.  
Bij slecht weer in de Andreas kerk (Greate buorren) van Garijp. 
 
Voorganger: ds. J.F. Kroon uit Garijp. 
M.m.v.: Korps looft den Heer uit Garijp en 
Gospelgroep Telling Voices uit Minnertsga.  
Graag iets meenemen om op te zitten! 
 
Namens de gezamenlijke evangelisatie- en liturgie commissies van  Garijp, Warten, Wergea en Warstiens 

Iepen Frysk Kampioenskip Klompkesilen 2014  

Zaterdag 21 juni te Wergea  

Ieder jaar wordt het Iepen Frysk Kampioenskip Klompkesilen gehouden. 
Dit jaar organiseert de Watersportvereniging Wergea het op 
zaterdag 21 juni. De aanmelding is om 13:00 en de wedstrijden worden 
onder professionele leiding gevaren van 14:00 tot 16:00. Alle kinderen die in groep 4 tot en met 8 zitten mogen 
meedoen. 
 
Het kampioenschap klompkesilen bestaat uit drie verschillende klassen: 

- De erkende eenheidsklasse "De Friese Klomp". Deze zeilklomp is een door het Watersportverbond erkende 
eenheidsklasse. De klompen die hierin uitkomen moeten daarom voldoen aan de strikte eisen die aan deze klasse 
zijn gesteld. Concreet houdt dit in dat de afmetingen bindend zijn. Scheepjes in deze klasse worden veelal 
gebouwd op basis van het bouwpakket. 

- De "Open klasse". Deelnemers aan de "Open klasse" zijn niet gebonden aan afmetingen. Elk scheepje dat 
gemaakt is op basis van een klomp kan meedoen. 

- De "Fantasie klasse". Dit is een wedstrijd voor de mooiste klompjes; “Het schoonste geheel”. De klompen worden 
op een creatieve manier opgetuigd, versierd en geschilderd. De bootjes worden bij het wedstrijdwater 
tentoongesteld en door een deskundige jury beoordeeld. 

Je kunt meedoen met je eigen klomp maar we hebben ook klompen te leen. 
Geef je snel op via: info@klompkesilen.nl. Zet in de mail of je een eigen klomp hebt, welke klasse, of dat je er eentje 
wilt lenen. 
 
We hebben ook klomppakketten te koop. Dan kun je er zelf een maken! 
Die kun je bestellen via info@klompkesilen.nl en afhalen en betalen bij het Fries Scheepvaart Museum in Sneek.  
 
Meer informatie over Klompkesilen, klomppakketten en het kampioenschap kun je vinden op www.klompkesilen.nl.   

 

 

KUSJE EROP?                                                                                                     
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Dorpsagenda 
 
01.06.2014  
09.00 uur  

Wergeasterkampioenschap "Teatsen" Sportcomplex Wergea  

02.06.2014  
19.00 uur  

Jeugd + clinic ouder kaatsen K.V.'t Oosten Sportcomplex Wergea  

02.06.2014 
20.00 uur 

Jiergearkomste Toanielferiening Halbertsma Us Doarpshûs 

03.06.2014  
19.00 uur  

Leden kaatsen vanaf 14 jaar K.V.`t Oosten Sportcomplex Wergea  

04.06.2014  
19.30 uur  

Vergadering Pleatslik Belang Us Doarpshûs  

10.06.2014  
19.00 uur  

Leden kaatsen vanaf 14 jaar K.V.`t Oosten Sportcomplex Wergea  

12.06.2014  
17.00 uur  

Oudpapier Twâmester - V.V.Warga Gehele Dorp  

14.06.2014  
13.00 uur  

Federatie jeugd kaatsen K.V.`t Oosten Sportcomplex Wergea  

16.06.2014  
18.30 uur  

Diploma kaatsen kabouters,welpen en pupillen K.V.`t 
Oosten  

Sportcomplex Wergea  

16.06.2014  
19.00-20.00 uur  

Schrijfavond Amnesty International Doopgezinde kerk "De 
Frissel"  

17.06.2014  
19.00 uur  

Leden kaatsen vanaf 14 jaar K.V.`t Oosten Sportcomplex Wergea  

22.06.2014  
10.00 uur  

KNKB kaatsen welpen J + M / A+B Sportcomplex Wergea  

24.06.2014  
19.00 uur  

Leden kaatsen vanaf 14 jaar K.V.`t Oosten Sportcomplex Wergea  

29.06.2014  
10.00 uur  

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

01.07.2014  
19.00 uur  

Leden kaatsen vanaf 14 jaar K.V.`t Oosten Sportcomplex Wergea  

02.07.2014  
19.30 uur  

Vergadering Pleatslik Belang Us Doarpshûs  

06.07.2014  
11.00 uur  

Bekerpartij kaatsen leden vanaf 14 jaar K.V.`t Oosten Sportcomplex Wergea  

10.07.2014  
17.00 uur  

Oudpapier Twâmester - V.V.Warga Gehele Dorp  

31.07.2014 - 
04.08.2014  

Dorpsfeest "Merke" Gehele Dorp  

03.08.2014  
10.00 uur  

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

07.08.2014  
17.00 uur  

Oudpapier Twâmester - V.V.Warga Gehele Dorp  

12.08.2014  
19.00 uur  

Leden kaatsen vanaf 14 jaar K.V.`t Oosten Sportcomplex Wergea  

16.08.2014 - 
17.08.2014  

Wereldkampioenschappen "Teatsen" Sportcomplex Wergea 

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

A. Kerkstra           Tel.     : 058-2551202 
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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 juni 2014 

 
St Martinusparochie 
Zo. 1 juni 10.00 uur euch. J. de Wolff 
Zo. 8 juni 10.00 uur Pinksteren, 
  gez. euch. Viering in 
  Jirnsum 
Zo. 15 juni 10.00 uur euch. J. de Wolff 
Zo. 22 juni 10.00 uur euch. J. de Wolff 
Zo. 29 juni 10.00 uur euch. J. de Wolff 
 
Contactpersoon: Jan Meinderts, (058) 255 15 65 
 
 
Preekrooster PKN gemeente Wartengahe 
1 juni    09.30 uur  Warstiens  da. A. Buizer-Tchiengang 
8 juni    09.30 uur  Warten      da. A. Buizer-Tchiengang 
   1ste Pinksterdag 
15 juni  11.00 uur  Garijp        Openluchtdienst Unicum- 
                  Plein 
22 juni  09.30 uur  Warten      da. A. Buizer-Tchiengang 
29 juni GEEN DIENST 
6 juli     09.30 uur  Warstiens   da. A. Buizer-Tchiengang 
13 juli   09.30 uur  Warten      da. J. van Doorn 
 
Contactpersoon: Janneke de Ruiter, (058) 843 55 39 
 
 
Kerkdiensten Doopsgezinde gemeente Mid-Fryslân, Grou 
1 juni 10.00 uur ds. P. Lindeboom 
8 juni 10.00 uur ds. P. Lindeboom 
 Pinksteren en Kid Kerk 
15 juni 10.00 uur ds. J. v.d. Meer 
22 juni 10.00 uur ds. P. Lindeboom 
29 juni 10.00 uur ds. J. v.d. Meer 
6 juli 10.00 uur ds. P. Lindeboom 
 
Contactpersoon: Jeltje Kooistra, (058) 255 12 92 
 
 
Kerkdiensten van de gereformeerde pkn. kerk Warten-
Wergea-Warstiens 
Zo. 1 juni 11.00 uur ds. K. van Marrum 
Zo. 8 juni 09.30 uur dhr. H. van Wieren 
Zo. 15 juni 11.00 uur ds. J.F. Kroon 
 Openluchtdienst, Unicumplein in Garijp 
Zo. 22 juni 09.30 uur mevr. M. Gort-Terpstra 
Zo. 29 juni 09.30 uur dhr. R. Colijn 
 
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. 
 
  

13 



 

 
Mei 
 
De Havensbank wordt gratis verspreid 
in Wergea, Warstiens en Eagum.
 
Klachten over de bezorging?
Bel Henk Wielinga, 255 23 35.
 
Redactie:
Henk Wielinga          
Jelle Dijkstra
Mathijs Mud             
Egon Sinnema          
Emiel de Vlas           
Franciske de Vries    (redactielid)
Jacoba de Wolff        
 
Lay
 
E-mailadres: 
 
Redactieadres: 
Weinmakker 18,
9005 RN Wergea, tel. (058) 255 36 45.
 
Drukker: 
 
Abonnement: 
Wergea, Warstiens en Eagum: 
per jaar.
 
Rekeningnummers:
Rabobank:
ING Bank:
 
Beide t.n.v. Havensbank, Wergea
 
Familiebericht:
Kosten 
inleveren van het bericht betalen.
 
Volgende Havensbank: 
zaterdag 19 juli 
Kopij uiterlijk 
vóór 18.00 uur

Colofon

Mei 2014, 54e jaargang nr. 

De Havensbank wordt gratis verspreid 
in Wergea, Warstiens en Eagum.

Klachten over de bezorging?
Bel Henk Wielinga, 255 23 35.

Redactie:  
Henk Wielinga          
Jelle Dijkstra            
Mathijs Mud             
Egon Sinnema          
Emiel de Vlas           
Franciske de Vries    (redactielid)
Jacoba de Wolff        

Lay-out en typewerk: 

mailadres: havensbank@gmail.com

Redactieadres: 
Weinmakker 18,
9005 RN Wergea, tel. (058) 255 36 45.

Drukker: Donkel & Donkel, Drachten.

Abonnement: 
Wergea, Warstiens en Eagum: 
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: 
zaterdag 19 juli 
Kopij uiterlijk woensdag 
vóór 18.00 uur

Inleveren kopij (
 
Juni / juli: 
(zomereditie)
 
Augustus: 
 
September:
 
Oktober: 
 
November:
 
December: 
 
 

Colofon 

jaargang nr. 

De Havensbank wordt gratis verspreid 
in Wergea, Warstiens en Eagum.

Klachten over de bezorging?
Bel Henk Wielinga, 255 23 35.

Henk Wielinga          (voorzitter)
            (penningmeester)

Mathijs Mud             (secretaris, kopij)
Egon Sinnema          (advertenties)
Emiel de Vlas           (fotograaf)
Franciske de Vries    (redactielid)
Jacoba de Wolff        (redactielid)

out en typewerk: Jildou Hotsma

havensbank@gmail.com

Redactieadres: Mathijs Mud, de 
Weinmakker 18, 
9005 RN Wergea, tel. (058) 255 36 45.

Donkel & Donkel, Drachten.

Abonnement: Voor lezers buiten 
Wergea, Warstiens en Eagum: 

Rekeningnummers: 
NL49 RABO 0335 4101 38
NL08 INGB 0003 6560 00

Beide t.n.v. Havensbank, Wergea

Familiebericht: 
€ 5. Dit bedrag graag bij het 

inleveren van het bericht betalen.

Volgende Havensbank: v
zaterdag 19 juli 2014. 

woensdag 9 juli
vóór 18.00 uur inleveren!

Inleveren kopij (

 woensdag 9 juli
(zomereditie) 

 woensdag 20

September: woensdag 17

 woensdag 22
 

November: woensdag

December:  vrijdag 19 december
 

 

jaargang nr. 5.  

De Havensbank wordt gratis verspreid 
in Wergea, Warstiens en Eagum. 

Klachten over de bezorging? 
Bel Henk Wielinga, 255 23 35. 

(voorzitter) 
(penningmeester)
(secretaris, kopij)
(advertenties) 
(fotograaf) 

Franciske de Vries    (redactielid) 
(redactielid) 

Jildou Hotsma 

havensbank@gmail.com

Mathijs Mud, de 

9005 RN Wergea, tel. (058) 255 36 45.

Donkel & Donkel, Drachten. 

Voor lezers buiten 
Wergea, Warstiens en Eagum: € 22,50 

NL49 RABO 0335 4101 38 
NL08 INGB 0003 6560 00 

Beide t.n.v. Havensbank, Wergea 

€ 5. Dit bedrag graag bij het 
inleveren van het bericht betalen. 

verschijnt op

9 juli a.s. 
inleveren! 

Inleveren kopij (tot 18.00 uur) en vergaderdata:

woensdag 9 juli 

woensdag 20 augustus

woensdag 17 september

woensdag 22 oktober

woensdag 19 november

vrijdag 19 december

De Havensbank wordt gratis verspreid 

(penningmeester) 
(secretaris, kopij) 

 

havensbank@gmail.com  

9005 RN Wergea, tel. (058) 255 36 45. 

 

€ 22,50 

 
 

erschijnt op 

tot 18.00 uur) en vergaderdata:

 

augustus 

september 

oktober 

19 november 

vrijdag 19 december 

tot 18.00 uur) en vergaderdata:tot 18.00 uur) en vergaderdata:  verschijningsdata:

zaterdag 19 juli

zaterdag 30

zaterdag 27

vrijdag 31

zaterdag 29 november

woensdag 31 december
Oudjaarsdag

verschijningsdata:

zaterdag 19 juli

zaterdag 30 augustus

zaterdag 27 september

vrijdag 31 oktober

zaterdag 29 november

woensdag 31 december
udjaarsdag 

 

verschijningsdata: 

zaterdag 19 juli 

augustus 

september 

oktober 

zaterdag 29 november 

woensdag 31 december 
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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 
 



 

WERGEA: 
FRICOWEG 33 

 
 

WARTEN: 
DE MIEDEN 21 







Mei 





 
 

Willem Pool 
 

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

         tel: 06-20811234   fax: 058-2894712 







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!   
 
 







ATTENT, SUPER IN DE BUURT! 










