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It is wer merke!  

Wergea foar de wyn  

De tap is mei fakânsje. 

Hingje ‘m der foar  

Skoalfeest!  

Twamêster is iepene  

Wolle jo ek ris akteare? 

Whats up? Brune beane 

Sop! 

De nije Twamêster  

Op harren frije woansdeitemiddei giene alle grutte en lytse matroazen fan de 
Twamêster nei skoalle. Dit is de dei fan it iepeningsfeest fan de nije Twamêster. 
Hoewol’t se al in skoftke gebrûk meitsje fan it nije ûnderkommen is dit de offi-
sjele iepeningsdei.  

Marijke Teeuw (foarsitter MR) liedt dizze middei de gasten troch it program. De 
kaai en de kapitein binne se kwyt! In appke fan juf Janke biedt útkomst, se hat 
help nedich en is yn de Haven. Sa ferfart de hiele groep nei de Haven wêr kapitein 
juf Janke, groep 8 en de skatkist ophelle wurde. Underweis hearre we “My Bonny 
is over the ocean”en mear. As de skatkist iepene wurdt sjoch ik in pear teloarstel-
de berne-snútsjes. Wol in kaai mar gjin munten of parels. Wethâlder Thea Koster 
iepent de Twamêster. It is foar har yn dizze funksje de earste skoalle dy’t se 
iepent. It nammeboerd fan de Twamêster wurd t ûntbleate. Prachtich makke troch 
Emiel Sinnema.  

Dêrnei mei de gasten de skoalle yn en is it tiid foar wurden troch arsjitekt, bou-
wer, bestjoer en lokaasjelieder. Moaie wurden fansels……, en dochs ropt it ek wer 
genôch op. De Twamêster is yn in koart tiidsbestek boud en oplevere. It kin net 
oars as der is tsjinslach yn sa’n proces. It boubedriuw dat faillyt gong, it feest by it 
berikken fan it heechste punt dat net trochgong omdat der in gaslek wie. De 
Twamêster is de lêste nije skoalle dy’t ûnder it behear fan BOBOB boud is. Koart 
dêrfoar ha de skoallen yn Grou, Akkrum en Jirnsum in nij ûnderkommen krigen.  

Dûbele gefoelens bin der grif ek yn it doarp oer de kar dy’t troch BOBOB makke 
is om “allinne” in nije skoalle te realisearjen. Wie it hjoed net moai west as we 
in brede skoalle iepene hiene? Mei in nije gimmestiekseal, Ukkepukkeplak en 
wat noch mear? Der is troch ferskillende partijen genôch ynset west. No stiet 
der in skoalgebou wêr ‘t de mieningen hiel ferdield oer binne. Se fariearje fan 
prachtich moai oant oerlelijk.  

Ik soe graach ris 10 jier fierder sjen, mar ik ha gjin glêzen bol. Wat is dan de 
koers fan de Twamêster? We witte allegear dat it yn dizze tiid fan goede mobiliteit 
en âlders mei in dúdlike miening net maklik is om koers te hâlden. Doe’t yn 1996 
de beide Wergeaster skoallen tegearre fierder giene hat der in tiid west dat de 
Twamêster foarop fear. In doarpsskoalle mei grutte jiergroepen en in protte 
potinsje. Mei de tiid hat it wolris dreech west koers te hâlden. No is it net mear de 
diskusje fan iepenbier, kristlik, katolyk as oarsoartich ûnderwiis. Kwaliteit is wat 
de mienskip wol. “Passend Onderwijs” it toverwurd fan de polityk.  

Oan de nije jas fan de Twamêster sil it net lizze. Wat in smûk kompakt gebou, mei 
moaie lokalen, rêst , romte en oersicht. In nije jas wêr’t grif fan alles barre sil yn 
goede en mindere tiden.  

Myn hoop is dat team, âlders en Wergea mei inoar “Koersvast Vooruit” gean en 
dat skoalle de Twamêster hiel lang foar Wergea behâlden bliuwt.  

Oer 10 jier mar werris sjen.  

Franciske  





 

  
  De Twamêster: de unieke ‘katholieke openbare basisschool’  

in een nieuw gebouw 

 
Interviews met Theo van der Werf en Janke Sietsma, de oude en nieuwe directeur 

 
 
 
 
 
 
 
 
Het is dit jaar een bijzonder jaar voor de basisschool in Wergea. Basisschool De Twamêster heeft niet alleen een 
gloednieuw gebouw, maar gaat qua bestuur ook over van Boarnsterhim (Stichting BoboB) naar Leeuwarden 
(Stichting Proloog). Met Theo van der Werf en Janke Sietsma, de oude en nieuwe directeur kijken we in het 
verleden, heden en toekomst van deze bijzondere openbare school met een katholieke historie. 
 
De oude Sint Martinusschool 
Voordat Theo van der Werf directeur werd bij de Sint Martinusschool startte hij zijn loopbaan in het onderwijs in 
Wytgaard in 1971. Via de Zusters Van Tilburg en het toenmalige RK-schoolbestuur kwam hij in 1977 in Wergea 
terecht. Het was toen ook de periode dat het schoolbestuur praktisch nog een geheel vormde met het 
kerkbestuur, aldus Van der Werf. De Sint Martinusschool was toen een kleine school met ca. 40 tot 50 
leerlingen, zonder kleuterschool. De kinderen gingen eerst naar de kleuterschool op de openbare school om zich 
daarna te splitsen in de katholiek en de openbare school in het zelfde gebouw. ‘Dat was geen ideale situatie, 
maar het ging toch jarenlang goed’, aldus Theo van der Werf. 
 
Fusie RK-school en openbare school 
Het idee van de fusie kwam eigenlijk van de directeur van de openbare school, de heer Sake Saakstra. Het was 
zijn ideaal om te komen tot één school. Twee scholen in een gebouw ging op zich best, ook de leerlingen 
onderling gingen heel goed met elkaar om. Maar bij sneeuw wilden er wel eens sneeuwballen gevechten 
uitbreken tuseen de ‘openbaren’en de katholieken, aldus Van der Werf. Volgens Van der Werf waren er midden 
jaren negentig twee opties mogelijk vanuit de katholieke kerk: de eerste opties was dat de Sint Martinusschool 
bleef bestaan, maar dan onderleiding van een groot regionaal bestuur met meerdere scholen: de Bisschop 
Möller Stichting. Deze stichting bestuurt en beheert momenteel 30 basisscholen in Friesland en op Texel. Maar 
voor deze laatste optie is in Wergea uiteindelijk niet gekozen. 
In Wergea is de keuze gemaakt voor een fusie tussen de openbare school en de katholieke school. En dat heeft 
behoorlijk veel mensenwerk gekost, onder leiding van een interim voorzitter uit Reduzum. Er zijn toen diverse 
werkgroepen aan de gang gegaan, waarin ook onderwijzend personeel was betroken. Zo waren er de 
werkroepen Identiteit, Personeel, Onderwijs en Financiën. Het Bisdom is ook akkoord gegaan met het 
samengaan van de twee scholen. Voor de katholieken was dit vrij nieuw, de protestantanten hadden al een 
voorbeeld in Earnewâld. 
Het hele fusieproces is vrij snel gegaan en in 1996 kon de school De Twamêster van start. Na het behalen van 
zijn ideaal vertrok Sake Saakstra voor een nieuwe missie in 1998 bij de nieuwe fusieschool en werd Theo van 
der Werf de nieuwe directeur van de fusie-school tot 2012. Na de fusie heeft Theo van der Werf nog op vele 
plekken elders inleidingen gegeven over het fusieproces in Wergea. 
 
De RK-invloed op de nieuwe openbare school 
Volgens Janke Sietsma, sinds vorig jaar de nieuwe directeur van de school, is Wergea een van de weinige 
plaatsen in Nederland waar een fusie tussen een katholieke school en een openbare basisschool op deze wijze is 
gelukt. Janke Sietsma is 57 jaar en al meer dan 30 jaar in dienst van de Stichting BoboB, tot 2013 het 
bestuursorgaan voor het openbaar onderwijs in de Gemeeente Boarnsterrhim met 10 basisscholen en 1500 
leerlingen.  
Op veel plaatsen, ook in Friesland, moet dit soort fusieprocessen nog komen. 
De Twamêster, met 158 leerlingen,  is volgens Janke Sietsma een unieke openbare school. De openbare 
Twamêster biedt ruimte en gelegenheid voor het geven en volgen van levensbeschouwelijk vormingsonderwijs: 
Godsdienst Vormend Onderwijs (afgekort GVO) en Humanistisch Vormings Onderwijs (afgekort HVO). Samen 
ook wel afgekort tot LEVO.  
De Twamêster besteedt actief aandacht aan uiteenlopende levensbeschouwelijke, godsdienstige en 
maatschappelijke waarden. De invulling van dit onderwijs ligt niet onder de verantwoordelijkheid van de school, 
maar bij externen. Het wordt facultatief aangeboden. Op de Twamêster wordt  het GV0 (godsdienstonderwijs) 
vanuit het Dienstencentrum verzorgd door de hervormde dominee drs. Alice Buizer. Zij verzorgt de 
godsdienstlessen in de groepen 5 en 6. De Pastor van de Rooms Katholieke kerk, drs. S. Boukema, heeft dit 
schooljaar ondersteund bij de Kerstviering in de Rooms Katholieke kerk. 
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De leerlingen van groep 8 ontvangen gastsprekers die vertellen over verschillende religies. Ook bezoeken zij 
verschillende kerken en moskeeën. Volgend schooljaar wordt dit georganiseerd door de Identiteitscommissie.  
Op de Twamêster wordt ook het humanistisch vormingsonderwijs verzorgd door het Dienstencentrum. Groep 7 
volgt  HVO-lessen. In het HVO onderwijs worden kinderen begeleid bij het ontwikkelen van eigen 
waardenbesef en eigen levensovertuiging. Op een kritische en creatieve manier leren ze omgaan met vragen 
over normen en waarden en levensbeschouwing, aldus een enthousiaste Janke Sietsma. 
 
Oprichting Identitieteitscommissie 
Een van de afspraken tijdens de fusie in 1996 was de oprichting van de  Identiteitscommissie met een jaarlijks 
budget van 1200 Euro. Janke Sietsma vertelt dat deze commissie bestaat uit een groep van zes betrokken 
ouders vanuit verschillende levensbeschouwelijke achtergronden. Ze bespreken  en evalueren met de directeur 
de plannen rondom het vorm geven aan HVO en GVO (LEVO) op de Twamêster. De commissie denkt mee, 
adviseert bij vraagstukken die betrekking hebben op de identiteit van de school en ondersteunt bij het 
uitvoeren van  LEVO-thema’s uit de methode ’Trefwoord’. Vanuit de commissie heeft Jantsje Huizinga, 
pastoraal werker, de afgelopen jaren de thema’s met het team voorbereid en geëvalueerd.  
 
De RK-kerk binnen de school 
De Sint Martinuskerk krijgt, volgens Janke Sietsma, door de vieringen van 11 november, Kerst en Palmpasen 
bijzondere aandacht. De Sint Maartenoptocht vertrekt vanuit de Sint Martinuskerk en de kerstviering is dit jaar 
voor het eerst in de kerk gevierd met alle leerlingen. Pastor Boukema heeft deze kinderdienst geleid. De 
Palmpasenstokken worden op school gemaakt en vervolgens is er een gezinsviering rond Palmpasen in de Sint  
Martinuskerk. 
 
De toekomst van de nieuwe school                                                                                                              
De Twamêster is, volgens Janke Sietsma, trots op haar identiteit ‘Niet apart maar samen’. Veel scholen 
moeten deze slag nog maken. In Wergea heeft dit proces zich al voltrokken. De Identiteitscommissie blijft 
toezicht houden op het uitvoeren van LEVO-onderwijs en blijft ondersteuning bieden bij het uitvoeren van de 
LEVO- thema’s.  
En dan Tot slot vertelt een enthousiaste Janke Sietsma: ‘Een openbare school heeft ook expliciet aandacht 
voor de democratische rechtstaat. Volgend schooljaar gaat de Twamêster het programma volgen van de 
Vreedzame school. De Vreedzame school legt de nadruk op: Openstaan voor verschillen tussen mensen, 
democratie en verantwoordelijkheid nemen voor elkaar. De LEVO-thema’s worden geïntegreerd in de 
Vreedzame school. Op deze wijze  brengt  de Twamêster levensbeschouwing, maatschappij en pedagogisch 
handelen bij elkaar.’ 
 
Harry Vogels 

Programma Schoolfeest 29-30-31 augustus 
 
Omdat de Havensbank met het volledige programma van het schoolfeest 
pas op woensdag 27 augustus uitkomt, hierbij al een kort overzicht. 
 
VRIJDAG 29 augustus 14.00 uur: 
Voor alle kinderen van de basisschool zijn er spelletjes rondom de school. 
Kinderen in de basisschoolleeftijd die niet in Wergea op school zitten, kunnen ook meedoen aan deze spelmiddag. 
Opgeven kan via de mail (info@detwamester.nl) of op maandag 18 augustus van 19.00 – 20.00 uur op school. 
 
ZATERDAG 30 augustus: 
9.30 uur : Optocht.                                                                       
Route van de optocht:Fricowei, Kerkbuurt, Nieuweweg, Kooistrawei, Kalsbeekstrjitte, Hilleburen, Grote Buren, 
Nieuwe Leeuwarderweg, Ald Slotwei, Leeuwarderweg, en weer terug naar de Fricowei 
 
!! Opgeven: Op maandag 18 augustus tussen 19.00 en 20.00 uur moeten alle deelnemers zich op school opgeven. 
Wel even een naam bedenken, want die komt op de lijst voor de jury en op het briefje voor de publieksprijs. In 
verband met indeling van de ruimte op de Fricoweg willen we ook graag de lengte van de wagens weten. Dit kan bij 
opgave vermeld worden. 
 
13.30 uur: Puzzeltocht voor jong en oud door het dorp. 
 
19.15 uur: Optocht 
 
Buurtverenigingen die een activiteit organiseren, kunnen dat vóór 20 augustus bekend maken via de mail 
(info@detwamester.nl) zodat het in het programma opgenomen kan worden. 
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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 
 



 

 
De werkgroep “Wergea voor de wind”, die onderzoekt 
of het mogelijk is om in Wergea of directe omgeving 
een windmolen te realiseren, is de afgelopen twee 
maanden vooral bezig geweest om na te gaan waar 
een windmolen geplaatst zou kunnen worden. Bij het 
kiezen van een geschikte plek moet rekening worden 
gehouden met een aantal factoren, waaronder de 
zogenaamde slagschaduw, geluid, maar ook de positie 
in het landschap. Bovendien spelen aspecten mee 
zoals bestaande electriciteitsleidingen, het wegennet 
en niet in de laatste plaats dient rekening te worden 
gehouden met de natuur zelf, waaronder 
vogelbeschermingsgebieden. 
 
Onlangs heeft op initiatief van de werkgroep een 
informatieavond plaats gevonden, waarvoor 
veehouders waren uitgenodigd, die in Wergea of de 
directe omgeving een bedrijf voeren. Het doel van 
deze bijeenkomst was om te peilen of er bij deze 
ondernemers belangstelling zou zijn om op hun grond 
een windmolen te plaatsen. Een informatieve 
bijeenkomst met een prima discussie over mogelijk- 
en onmogelijkheden zonder direct tot in detail te 
gaan. Alle aanwezige veehouders waren positief en 
hebben te kennen gegeven verder betrokken te willen 
worden bij de ontwikkelingen. Uiteraard waren er nog 
vragen over onder andere kosten en opbrengsten, de 
grootte van de molen, eventueel privé-initiatieven en 
dergelijke. De werkgroep zal op deze vragen een 
antwoord proberen te geven en probeert op korte 
termijn naar de belangstellenden te reageren. De 
werkgroep staat open voor meer belangstellenden, 
omdat bekend was dat niet iedereen aanwezig kon 
zijn op de informatieavond. Reageren kan via 
wergeavoordewing@outlook.com. Dit e-mailadres kan 
uiteraard ook gebruikt worden voor alle andere 
vragen en opmerkingen over “Wergea voor de wind”. 
 
De voortgang van de totstandkoming van een 
windmolen in Wergea en de andere dorpen is 
verschillend. Er zijn dorpen die al over een molen 
beschikken terwijl er ook een dorp is dat wel een 
molen zou willen, maar eigenlijk nog geen werkgroep 
of commissie heeft die een en ander moet begeleiden. 
Inmiddels zijn er voor de dorpen die aan de pilot 
deelnemen een aantal bijeenkomsten geweest, 
waarbij er vooral aandacht was voor de politieke 
ontwikkelingen. De uitdaging is daarbij eenvoudig: 
Provinciale Staten heeft aangegeven dat de 
doelstelling, 530,5 MW windenergie op land, voor 
2020 gehaald moet worden. Als de initiatieven van de 
dorpen niet slagen, dan zal de provinciale politiek zelf 
besluiten. 
 
Inmiddels is het initiatief van Wergea aangekaart bij 
de gemeente Leeuwarden c.q. de politiek partijen van 
de gemeente. 
 

De betreffende dorpenwethouder is enthousiast, 
zonder dat echter een toezegging is gedaan tot 
directe of indirecte steun, omdat gemeenten eerst een 
reactie van de provincie willen afwachten.  
 
Voor de diverse dorpen, waaronder Wergea, is het nu 
zaak een concreet plan te ontwikkelen, met als 
voornaamste aspecten een locatie en draagvlak. De 
werkgroep heeft de intentie om na de zomervakantie 
opnieuw een informatiebijeenkomst voor het dorp te 
organiseren. Dan zal hoogstwaarschijnlijk ook bekend 
zijn welke opties er zijn met betrekking tot de locatie 
van een molen. Voor de werkgroep is het van het 
grootste belang dat er draagvlak is in Wergea. De 
werkgroep nodigt daarom iedereen van harte uit om 
te reageren op dit initiatief via het hierboven 
vermelde e-mailadres. 
 
Namens “Wergea voor de wind” 
Teake Kloosterman 
 

 
Jeften 
 

Mei soks rint der gjin 
bloed út. 
 
€   400,--; St. Popma Gasthuis 
€     20,--;  T.B. 
€     15,--;  E.H.-de B. 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De finishflagge is net allinnich foar ús heit fallen, 
mar einliks foar ús allegear. 
 
Unbegryplik dat heit, Roel Wobbes d’r net mear is……. 
 
Us âldershûs is nog leech, wy slute in moaie tiid yn 
Wergea ôf. 

 
Wy wolle eltsenien bedanke dy’t op hokker wize dan 
ek d’r foar heit en ek foar ús wie. 
 
Wy wolle doarpsteam Wergea fan thûssoarch "Het 
Friese Land" bedanke foar de geweldige soarch 
dy't ús heit krigen hat! 
 
Dankewol! 
Louw, Sissy en Jitske 
 
Hjirby sizze we alle lidmaatskippen op dy’t heit hie. 
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WERGEA: 
FRICOWEG 33 

 
 

WARTEN: 
DE MIEDEN 21 



 

In pûdsje bringt my wat yn’t sin 
 
Wêr hie A.v.d.Hoek jierren lyn yn Wergea syn winkel? 
Dat soe’k wol graach witte wolle. 
In wike as wat lyn krige ik in papieren pûdsje. Yn 
sokke pûdsjes kamen froeger de los kochte sigaren. 
Earder wie’t hiel gewoan as je in pear sigaren 
kochten. Op it pûdsje dat ik krige, stie: 
 
                                A.v.d.Hoek 
                           Tabak en Sigaren 
                          Kruidenierswaren 
                                 Warga 
 
Ik ha hjir en dêr alris neifraach dien, mar sûnder 
risseltaat. It kin dus wolris in fraachteken bliuwe. 
Komt der al in antwurd, dan komt dat yn’e 
Havensbank te stean. It pûdsje wurdt fansels goed 
bewarre. 
 
As it arbeidersfolk fan earder op sneontemiddei 
harren ferskjinne hie en de ferklaaiersklean foar de 
deiske plunje ferruile hie, dan waard wol gauris in 
loop nei de sigarewinkel makke. 
Dêr kochten se dan twa sigaren, ien foar de 
sneontejûn en ien foar de sneintejûn. As it harren 
barre mocht, namen se trije, dy tredde wie dan foar 
de sneintemiddei. 
Dy losse sigaren kamen dan yn in pûdsje. Sokke 
pûdsjes waarden net bewarre en sille wol yn’e kachel 
bedarre wêze. 
Hoe is it mooglik dat it pûdsje, mei de namme A. v.d. 
Hoek der op, bewarre bleaun is. Hiel faak, hjir ek, stie 
op’e efterkant in rebus. 
 
Lju dy’t wat rommer yn’t bûsjild sieten, kochten wol in 
doaze fan tsien. In kistje fan 50 wie ek mooglik. 
Skoanheit kaam dêr sa no en dan mei fan’e 
freedsmerk. It wiene gjin earste klas sigaren, mar ik 
ha dêr it sigaar roken mei leard. Middeis nei skoalle ta 
stuts ik ien op. In moai ein yn’e middei op wie der 
noch in peuk oer. Gjin minske makke him of har drok 
oer in yn’e klasse rokende master. 
 
Ik ha net lange jierren rookt. It ein dêrfan wie, doe’t 
ik hearde fan Mattheus Kamsma wat Hedzer 
Castelein, in fûle roker, op syn stjerbêd tsjin Mattheus 
sein hie. “Do moast ophâlde mei roken” 
Hedzer wist wat er sei. 
 
Hylke de Vries, skûtsjeskipper û.o. op it Jouster 
skûtsje, neamden se yn Grou Hylke Doaze. As 
Jonkman, de sigareman, Hylke frege hoefolle, dan 
andere Hylke: “In doaze”. 
Syn fuotbalmaten binne der mei begongen en letter 
neamde in ider Hylke, Hylke Doaze. 
As der oer Hylke praat wurdt, dan sjit my altyd wer it 
folgjende yn’t sin. Hylke wie ris mei in tal Heren te 
silen mei syn skûtsje. Ien fan de pommeranten sei: 
“Schipper, wat voor vogel zwemt daar?” 
Hylke seach en tocht dat is in reidhin, mar hy moast 
tsjin menear Hollâns prate. “Dat is een rietkippetje”, 
sei Hylke. 
 
 
 
 

Menear wie tefreden, Hylke grif ek. Ik tink trouwens 
dat in bulte minsken sa gau ek net op de echte 
namme “Waterhoentje” kommen wiene. Hylke is wat 
fremd fan’t Jouster skûtsje ôfrekke. Jikke, syn frou, in 
Wergeaster fan ôfkomst, sei yn’e Friesland Post fan 
july 1976: “Het begroot me vreselijk voor Hylke” 
En om’t ik no dochs oan’t “rabjen”bin, ek noch in 
stikje oer Hylke syn mem. Gels kaam op sekere dei 
fan’t skûtsje mei in oerbleaun klykje reade biten de 
wâl op. Se joech dy biten oan Herta, harren hûn. 
In toerist dy’t dêr yn syn boat lei, seach it tafreeltsje 
en sei tsjin Bauke Gels “Lust die hond dat wel?” 
“Ja seker”, sei Gels”Herta is slij naar rode bijten” 
 
In oare kear noch wat oer’t spul ut ‘e sigarewinkel en 
no mar hoopje dat Hylke syn famylje my net by de 
lurven pakt, want dan bin ik de sigaar.   
 
Sybren v.d. Vlugt 
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 Goeiedei soosmaten,
 
Noard, súd, east of west, ‘t bier smakket bij SZDRNZLL it bêst. 
 
Spitigernôch hawwe wy it lêste wykein alwer hân en is de
mei fakânsje. Dit slutings
En gelokkich fuotballe
efkes wat langer iepen wiene! Op i
net of Nederlân de finale 
 
Efkes in weromsjen op it ôfrûne seizoen. De âlde fertroude
mar ek de nije
 
Foar it nije seizoen moatte wy ôfskie nimme f
hawwe gâns jierren fol entûsjasme meidraai
 
Twa derút betsjut ek twa nije
fersterkjen. Wolkom mannen! 
 
By dizze wolle wy 
ús bestjoer. De
noardlik
 
Folgjend jier binne wy wer iepen fanôf 19, 20
feesten wer werom te sjen yn
 
Oant nei de simmer!
 
It bestjoer
Abel, Femke, Ils

 Goeiedei soosmaten,

Noard, súd, east of west, ‘t bier smakket bij SZDRNZLL it bêst. 

Spitigernôch hawwe wy it lêste wykein alwer hân en is de
mei fakânsje. Dit slutings
En gelokkich fuotballe
efkes wat langer iepen wiene! Op i
net of Nederlân de finale 

Efkes in weromsjen op it ôfrûne seizoen. De âlde fertroude
mar ek de nije

Foar it nije seizoen moatte wy ôfskie nimme f
hawwe gâns jierren fol entûsjasme meidraai

Twa derút betsjut ek twa nije
fersterkjen. Wolkom mannen! 

By dizze wolle wy 
ús bestjoer. De
noardlik healrû

Folgjend jier binne wy wer iepen fanôf 19, 20
feesten wer werom te sjen yn

Oant nei de simmer!

It bestjoer 
Abel, Femke, Ils

Oprop!!!
 
Ek dit jier giet Halbertsma 
wer ienakters
 
Hasto yn it ferline al ris
gean it wer ris besykjen. Of hasto noch nea
dien en seist: Ik gean it hiele doarp ferrassen...
Wolsto leaver net spylje mar liket it dy aardich om ris 
in ienakter
op.  
 
De ienakters
Bidler. Nei de fakânsje gean wy los.
 
Opjaan kin fia it e
baukepieter@hotmail.com
augustus

 

Let op: gewijzigde verschijningsdatum voor augustus:
 
Inleveren kopij (
Augustus: 

 

Goeiedei soosmaten, 

Noard, súd, east of west, ‘t bier smakket bij SZDRNZLL it bêst. 

Spitigernôch hawwe wy it lêste wykein alwer hân en is de
mei fakânsje. Dit slutingswy
En gelokkich fuotballe Nederlân 
efkes wat langer iepen wiene! Op i
net of Nederlân de finale hell

Efkes in weromsjen op it ôfrûne seizoen. De âlde fertroude
mar ek de nije themafeesten

Foar it nije seizoen moatte wy ôfskie nimme f
hawwe gâns jierren fol entûsjasme meidraai

Twa derút betsjut ek twa nije
fersterkjen. Wolkom mannen! 

By dizze wolle wy ek meidiele dat Marijke Veenstra har funksje as foarsitter 
ús bestjoer. De cliffhanger

healrûn? Nei de simmer

Folgjend jier binne wy wer iepen fanôf 19, 20
feesten wer werom te sjen yn

Oant nei de simmer!  

Abel, Femke, Ilse, Jan, Jeroen, Klaas, Marijke, Marin, Rick, Ruurd, Wimer & Ype

Oprop!!!  

Ek dit jier giet Halbertsma 
ienakters organisearjen foar de âlderein.

Hasto yn it ferline al ris
gean it wer ris besykjen. Of hasto noch nea

en seist: Ik gean it hiele doarp ferrassen...
Wolsto leaver net spylje mar liket it dy aardich om ris 

ienakter te skriuwen of te

ienakters binne op 28
Nei de fakânsje gean wy los.

Opjaan kin fia it e-mail adres 
baukepieter@hotmail.com

stus 2014. 

Let op: gewijzigde verschijningsdatum voor augustus:

Inleveren kopij (
 woensdag 20

 

Noard, súd, east of west, ‘t bier smakket bij SZDRNZLL it bêst. 

Spitigernôch hawwe wy it lêste wykein alwer hân en is de
wykein wie wer in gesellige bedoeling!

Nederlân wer fantastysk wêrtroch wy noch
efkes wat langer iepen wiene! Op it momint fan skriuwen witte

helle hat, mar wy hawwe der it

Efkes in weromsjen op it ôfrûne seizoen. De âlde fertroude
themafeesten lykas countrynight

Foar it nije seizoen moatte wy ôfskie nimme f
hawwe gâns jierren fol entûsjasme meidraai

Twa derút betsjut ek twa nije kanjers 
fersterkjen. Wolkom mannen!   

ek meidiele dat Marijke Veenstra har funksje as foarsitter 
cliffhanger fan dit seizoen: wa o wa wurdt de nije foarsitter fan de moaiste

n? Nei de simmer mear..

Folgjend jier binne wy wer iepen fanôf 19, 20
feesten wer werom te sjen yn jeugdsoos ‘SZDRNZLL’.

e, Jan, Jeroen, Klaas, Marijke, Marin, Rick, Ruurd, Wimer & Ype

Ek dit jier giet Halbertsma 
organisearjen foar de âlderein.

Hasto yn it ferline al ris mei dien
gean it wer ris besykjen. Of hasto noch nea

en seist: Ik gean it hiele doarp ferrassen...
Wolsto leaver net spylje mar liket it dy aardich om ris 

e skriuwen of te regisearjen? Jou dy dan 

binne op 28 en 29 novimber 2014 yn de 
Nei de fakânsje gean wy los.

mail adres 
baukepieter@hotmail.com oant en mei 25 

Let op: gewijzigde verschijningsdatum voor augustus:

Inleveren kopij (tot 18.00 uur) en vergaderdata:
woensdag 20 augustus

Noard, súd, east of west, ‘t bier smakket bij SZDRNZLL it bêst. 

Spitigernôch hawwe wy it lêste wykein alwer hân en is de
wie wer in gesellige bedoeling!

wer fantastysk wêrtroch wy noch
t momint fan skriuwen witte
, mar wy hawwe der it

Efkes in weromsjen op it ôfrûne seizoen. De âlde fertroude
lykas countrynight wiene goed besocht. Dikke prima!

Foar it nije seizoen moatte wy ôfskie nimme fan ús
hawwe gâns jierren fol entûsjasme meidraaid binnen it

 deryn! Jan de Boer en

ek meidiele dat Marijke Veenstra har funksje as foarsitter 
fan dit seizoen: wa o wa wurdt de nije foarsitter fan de moaiste

mear..  

Folgjend jier binne wy wer iepen fanôf 19, 20 en 21
jeugdsoos ‘SZDRNZLL’.

e, Jan, Jeroen, Klaas, Marijke, Marin, Rick, Ruurd, Wimer & Ype

organisearjen foar de âlderein.

mei dien en seist: kom ik 
gean it wer ris besykjen. Of hasto noch nea mei 

en seist: Ik gean it hiele doarp ferrassen...
Wolsto leaver net spylje mar liket it dy aardich om ris 

regisearjen? Jou dy dan 

novimber 2014 yn de 
Nei de fakânsje gean wy los.  

oant en mei 25 

Let op: gewijzigde verschijningsdatum voor augustus:

tot 18.00 uur) en vergaderdata:
augustus 

Noard, súd, east of west, ‘t bier smakket bij SZDRNZLL it bêst. 

Spitigernôch hawwe wy it lêste wykein alwer hân en is de tap 
wie wer in gesellige bedoeling!

wer fantastysk wêrtroch wy noch
t momint fan skriuwen witte
, mar wy hawwe der it folste

Efkes in weromsjen op it ôfrûne seizoen. De âlde fertroude feestjes
wiene goed besocht. Dikke prima!

an ús techneut Harm Stel en ús
binnen it jeugdsoosbestjoer. Tige tank foar jimme ynset!

deryn! Jan de Boer en Abel

ek meidiele dat Marijke Veenstra har funksje as foarsitter 
fan dit seizoen: wa o wa wurdt de nije foarsitter fan de moaiste

en 21 septimber. Wy hoopje elkenien dan nei alle
jeugdsoos ‘SZDRNZLL’.  

e, Jan, Jeroen, Klaas, Marijke, Marin, Rick, Ruurd, Wimer & Ype

organisearjen foar de âlderein.  

en seist: kom ik 
mei 

en seist: Ik gean it hiele doarp ferrassen... 
Wolsto leaver net spylje mar liket it dy aardich om ris 

regisearjen? Jou dy dan 

novimber 2014 yn de 

Let op: gewijzigde verschijningsdatum voor augustus:

tot 18.00 uur) en vergaderdata:

Noard, súd, east of west, ‘t bier smakket bij SZDRNZLL it bêst.  

 
wie wer in gesellige bedoeling! 

wer fantastysk wêrtroch wy noch 
t momint fan skriuwen witte wy 

folste fertrouwen yn dat it i

feestjes lykas caribbean
wiene goed besocht. Dikke prima!

Harm Stel en ús
jeugdsoosbestjoer. Tige tank foar jimme ynset!

Abel Kooistra komme ús yn it ni

ek meidiele dat Marijke Veenstra har funksje as foarsitter 
fan dit seizoen: wa o wa wurdt de nije foarsitter fan de moaiste

septimber. Wy hoopje elkenien dan nei alle

e, Jan, Jeroen, Klaas, Marijke, Marin, Rick, Ruurd, Wimer & Ype

Let op: gewijzigde verschijningsdatum voor augustus:

tot 18.00 uur) en vergaderdata: 

fertrouwen yn dat it in moai feest wurd

lykas caribbean en
wiene goed besocht. Dikke prima!  

Harm Stel en ús feestbeest
jeugdsoosbestjoer. Tige tank foar jimme ynset!

Kooistra komme ús yn it ni

ek meidiele dat Marijke Veenstra har funksje as foarsitter ôfstien hat
fan dit seizoen: wa o wa wurdt de nije foarsitter fan de moaiste

septimber. Wy hoopje elkenien dan nei alle

e, Jan, Jeroen, Klaas, Marijke, Marin, Rick, Ruurd, Wimer & Ype 

Let op: gewijzigde verschijningsdatum voor augustus: 

 verschijningsdata:
woensd

n moai feest wurd

en après-ski 

feestbeest Hester Kooistra. Sy 
jeugdsoosbestjoer. Tige tank foar jimme ynset!

Kooistra komme ús yn it nije seizoen 

hat. Sy bliuwt noch wol yn 
fan dit seizoen: wa o wa wurdt de nije foarsitter fan de moaiste jeugdsoos

septimber. Wy hoopje elkenien dan nei alle merkes

verschijningsdata:
woensdag 27 augustus

 

n moai feest wurdt!  

 wiene drok 

Kooistra. Sy 
jeugdsoosbestjoer. Tige tank foar jimme ynset!  

je seizoen 

. Sy bliuwt noch wol yn 
jeugdsoos fan it 

merkes en 
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verschijningsdata: 
ag 27 augustus 

 

Kooistra. Sy 

. Sy bliuwt noch wol yn 





 

Wereldwinkel Wergea 

 
Dankzij een heleboel vrijwilligers is ook dit jaar onze 
kruiwagenactie weer erg geslaagd!! In beide dorpen 
hebben we nu op een avond gelopen i.p.v. op een 
zaterdagmorgen. En dat was zowel voor 
vrijwilligers als de “klanten” een betere tijd, hoewel er 
natuurlijk altijd mensen zijn die dan niet kunnen of 
niet thuis zijn.
 
In Warten gingen we woensdagavond 7 mei op pad, 
met prachtig weer!!! 
In Wergea zouden we dat de avond erna doen, 8 mei, 
maa
dat besloten werd om het een week uit te stellen. En 
dat was maar goed ook, in plaats van net als vorig 
jaar in de
moeten lopen, hadden we op 15 mei nu ook in 
Wergea schi
De verkoop ging goed, hoewel dit soort verkoopacties 
wel steeds meer te lijden krijgen van het feit dat veel 
mensen geen contant geld meer in huis hebben. 
Maar daar staat tegenover dat er ook iemand was die 
speciaal van te voren gepind had…!
We hebben in Warten voor ongeveer 
in Wergea ruim 
“buiten
verkoopbedrag op zo’n 
 
De inzet van onze vrijwilligers was weer geweldig, en 
we willen hen 
bedanken we ook u als klant voor het kopen van één 
of meerdere fairtrade produkten. 
Maar ook bent en blijft u natuurlijk altijd weer van 
harte welkom in onze winkel in Wergea.
En….misschien vindt u ons binnenkort op 

Tot ziens!!
 
Wereldwinkel Wergea
Kerkbuurt 6 (t.o. supermarkt), Wergea 
geopend: zaterdags van 10
 

Wereldwinkel Wergea 

Dankzij een heleboel vrijwilligers is ook dit jaar onze 
kruiwagenactie weer erg geslaagd!! In beide dorpen 
hebben we nu op een avond gelopen i.p.v. op een 
zaterdagmorgen. En dat was zowel voor 
vrijwilligers als de “klanten” een betere tijd, hoewel er 
natuurlijk altijd mensen zijn die dan niet kunnen of 
niet thuis zijn. 

In Warten gingen we woensdagavond 7 mei op pad, 
met prachtig weer!!! 
In Wergea zouden we dat de avond erna doen, 8 mei, 
maar de weerberichten waren die ochtend zo slecht 
dat besloten werd om het een week uit te stellen. En 
dat was maar goed ook, in plaats van net als vorig 
jaar in de- inderdaad gekomen
moeten lopen, hadden we op 15 mei nu ook in 
Wergea schitterend weer.
De verkoop ging goed, hoewel dit soort verkoopacties 
wel steeds meer te lijden krijgen van het feit dat veel 
mensen geen contant geld meer in huis hebben. 
Maar daar staat tegenover dat er ook iemand was die 
speciaal van te voren gepind had…!
We hebben in Warten voor ongeveer 
in Wergea ruim 
“buiten-uit”: een kleine 
verkoopbedrag op zo’n 

De inzet van onze vrijwilligers was weer geweldig, en 
we willen hen dan ook hartelijk bedanken! Natuurlijk 
bedanken we ook u als klant voor het kopen van één 
of meerdere fairtrade produkten. 
Maar ook bent en blijft u natuurlijk altijd weer van 
harte welkom in onze winkel in Wergea.
En….misschien vindt u ons binnenkort op 

Tot ziens!! 

Wereldwinkel Wergea
Kerkbuurt 6 (t.o. supermarkt), Wergea 
geopend: zaterdags van 10
 

Wereldwinkel Wergea - Warstiens

Dankzij een heleboel vrijwilligers is ook dit jaar onze 
kruiwagenactie weer erg geslaagd!! In beide dorpen 
hebben we nu op een avond gelopen i.p.v. op een 
zaterdagmorgen. En dat was zowel voor 
vrijwilligers als de “klanten” een betere tijd, hoewel er 
natuurlijk altijd mensen zijn die dan niet kunnen of 

 

In Warten gingen we woensdagavond 7 mei op pad, 
met prachtig weer!!!  
In Wergea zouden we dat de avond erna doen, 8 mei, 

r de weerberichten waren die ochtend zo slecht 
dat besloten werd om het een week uit te stellen. En 
dat was maar goed ook, in plaats van net als vorig 

inderdaad gekomen
moeten lopen, hadden we op 15 mei nu ook in 

tterend weer. 
De verkoop ging goed, hoewel dit soort verkoopacties 
wel steeds meer te lijden krijgen van het feit dat veel 
mensen geen contant geld meer in huis hebben. 
Maar daar staat tegenover dat er ook iemand was die 
speciaal van te voren gepind had…!
We hebben in Warten voor ongeveer 
in Wergea ruim € 1550, en daarna nog met de auto 

uit”: een kleine € 400. Dat brengt het totale 
verkoopbedrag op zo’n € 2800 !!! 

De inzet van onze vrijwilligers was weer geweldig, en 
dan ook hartelijk bedanken! Natuurlijk 

bedanken we ook u als klant voor het kopen van één 
of meerdere fairtrade produkten. 
Maar ook bent en blijft u natuurlijk altijd weer van 
harte welkom in onze winkel in Wergea.
En….misschien vindt u ons binnenkort op 

Wereldwinkel Wergea-Warten
Kerkbuurt 6 (t.o. supermarkt), Wergea 
geopend: zaterdags van 10

   

Warstiens 

Dankzij een heleboel vrijwilligers is ook dit jaar onze 
kruiwagenactie weer erg geslaagd!! In beide dorpen 
hebben we nu op een avond gelopen i.p.v. op een 
zaterdagmorgen. En dat was zowel voor 
vrijwilligers als de “klanten” een betere tijd, hoewel er 
natuurlijk altijd mensen zijn die dan niet kunnen of 

In Warten gingen we woensdagavond 7 mei op pad, 

In Wergea zouden we dat de avond erna doen, 8 mei, 
r de weerberichten waren die ochtend zo slecht 

dat besloten werd om het een week uit te stellen. En 
dat was maar goed ook, in plaats van net als vorig 

inderdaad gekomen- stromende regen te 
moeten lopen, hadden we op 15 mei nu ook in 

 
De verkoop ging goed, hoewel dit soort verkoopacties 
wel steeds meer te lijden krijgen van het feit dat veel 
mensen geen contant geld meer in huis hebben. 
Maar daar staat tegenover dat er ook iemand was die 
speciaal van te voren gepind had…!!!!!
We hebben in Warten voor ongeveer € 850 verkocht, 

€ 1550, en daarna nog met de auto 
€ 400. Dat brengt het totale 
€ 2800 !!!  

De inzet van onze vrijwilligers was weer geweldig, en 
dan ook hartelijk bedanken! Natuurlijk 

bedanken we ook u als klant voor het kopen van één 
of meerdere fairtrade produkten.  
Maar ook bent en blijft u natuurlijk altijd weer van 
harte welkom in onze winkel in Wergea.
En….misschien vindt u ons binnenkort op 

Warten 
Kerkbuurt 6 (t.o. supermarkt), Wergea 
geopend: zaterdags van 10-15 uur. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Dankzij een heleboel vrijwilligers is ook dit jaar onze 
kruiwagenactie weer erg geslaagd!! In beide dorpen 
hebben we nu op een avond gelopen i.p.v. op een 
zaterdagmorgen. En dat was zowel voor de 
vrijwilligers als de “klanten” een betere tijd, hoewel er 
natuurlijk altijd mensen zijn die dan niet kunnen of 

In Warten gingen we woensdagavond 7 mei op pad, 

In Wergea zouden we dat de avond erna doen, 8 mei, 
r de weerberichten waren die ochtend zo slecht 

dat besloten werd om het een week uit te stellen. En 
dat was maar goed ook, in plaats van net als vorig 

stromende regen te 
moeten lopen, hadden we op 15 mei nu ook in 

De verkoop ging goed, hoewel dit soort verkoopacties 
wel steeds meer te lijden krijgen van het feit dat veel 
mensen geen contant geld meer in huis hebben.  
Maar daar staat tegenover dat er ook iemand was die 

!!!! 
€ 850 verkocht, 

€ 1550, en daarna nog met de auto 
€ 400. Dat brengt het totale 

De inzet van onze vrijwilligers was weer geweldig, en 
dan ook hartelijk bedanken! Natuurlijk 

bedanken we ook u als klant voor het kopen van één 

Maar ook bent en blijft u natuurlijk altijd weer van 
harte welkom in onze winkel in Wergea. 
En….misschien vindt u ons binnenkort op facebook!!

 

Kerkbuurt 6 (t.o. supermarkt), Wergea  

Dankzij een heleboel vrijwilligers is ook dit jaar onze 
kruiwagenactie weer erg geslaagd!! In beide dorpen 
hebben we nu op een avond gelopen i.p.v. op een 

vrijwilligers als de “klanten” een betere tijd, hoewel er 
natuurlijk altijd mensen zijn die dan niet kunnen of 

In Warten gingen we woensdagavond 7 mei op pad, 

In Wergea zouden we dat de avond erna doen, 8 mei, 
r de weerberichten waren die ochtend zo slecht 

dat besloten werd om het een week uit te stellen. En 
dat was maar goed ook, in plaats van net als vorig 

stromende regen te 

De verkoop ging goed, hoewel dit soort verkoopacties 
wel steeds meer te lijden krijgen van het feit dat veel 

 
Maar daar staat tegenover dat er ook iemand was die 

€ 850 verkocht, 
€ 1550, en daarna nog met de auto 

€ 400. Dat brengt het totale 

De inzet van onze vrijwilligers was weer geweldig, en 
dan ook hartelijk bedanken! Natuurlijk 

bedanken we ook u als klant voor het kopen van één 

Maar ook bent en blijft u natuurlijk altijd weer van 

facebook!! 

 
Vogelwacht Idaarderadeel Noord
 
De laatste jaren gaat het niet goed met onze 
weidevogels. Het meeste boerenland is ongeschikt 
geworden voor de weidevogel
diepontwatering, gebruik snelgroeiend eiwitrijke 
grassoorten e.d., lijkt het weiland alleen nog maar 
geschikt voor  ganzen. Alleen op de maispercelen 
vindt men nog redelijk veel kieviten.
 
Dat het met 
anders kan 
 
Wij hebben in onze wacht een behoorlijk aantal 
veehouders die meedoen aan agrarisch 
natuurbeheer, om de weidevogels meer kansen te 
bieden. Hier staat terecht een vergoeding 
tegenover. Doch dit is niet het belangrijkste, 
wanneer de
natuur en de weidevogels, lukt dit niet. Een aantal 
van deze veehouders heeft een erg goed resultaat 
met 
 
In Wergea is dit veehouder Reider de Jong. 
Wanneer men net over de Palma brug rechtsaf slaat 
naar de H
weggetje aan de linker kant zijn land met o.a. een 
gebied met plas/dras. Dit is waarschijnlijk mede de 
oorzaak dat hier dit jaar bijzonder veel weidevogels 
hebben gebroed. Alleen al van de grutto waren hier 
35 broe
 
Wanneer men vanuit Warten het nieuwe fietspad op 
gaat, zie je aan het eind aan de rechterkant een 
gebied met plas/dras van veehouder Anton Hobert. 
Ook in dit gebied bijzonder veel vogels. Hier is pas 
op 1 juli gemaaid.
 
Dit zelfde geldt v
gebied met plas/dras heeft onder Warten dat grenst 
aan het “Langdeel”.
 
Dit zijn zomaar een paar voorbeelden met een 
positief geluid.
 
Wat zou het toch mooi zijn, wanneer meer 
veehouders een paar procent van hun land zo 
zo
weidevogels.
Dit kan o.a. door hogere slootwaterpeilen, gebruik 
van ruige mest, late maaidatum, kruidenrijk 
grasland, randenbeheer en plas/dras. 
 
Weidevogelvriendelijk boeren kan volgens ons wel 
degelijk 
mooie Fryslân te behouden.
 
Vogelwacht Idaarderadeel Noord

 

   
 
Vogelwacht Idaarderadeel Noord
 
De laatste jaren gaat het niet goed met onze 
weidevogels. Het meeste boerenland is ongeschikt 
geworden voor de weidevogel
diepontwatering, gebruik snelgroeiend eiwitrijke 
grassoorten e.d., lijkt het weiland alleen nog maar 
geschikt voor  ganzen. Alleen op de maispercelen 
vindt men nog redelijk veel kieviten.
 
Dat het met weidevogelvriendelijk boeren
anders kan blijkt uit het volgende.
 
Wij hebben in onze wacht een behoorlijk aantal 
veehouders die meedoen aan agrarisch 
natuurbeheer, om de weidevogels meer kansen te 
bieden. Hier staat terecht een vergoeding 
tegenover. Doch dit is niet het belangrijkste, 
wanneer de veehouder geen liefde heeft voor de 
natuur en de weidevogels, lukt dit niet. Een aantal 
van deze veehouders heeft een erg goed resultaat 
met plas/dras
 
In Wergea is dit veehouder Reider de Jong. 
Wanneer men net over de Palma brug rechtsaf slaat 
naar de Hempensermar, zie je aan het einde van dit 
weggetje aan de linker kant zijn land met o.a. een 
gebied met plas/dras. Dit is waarschijnlijk mede de 
oorzaak dat hier dit jaar bijzonder veel weidevogels 
hebben gebroed. Alleen al van de grutto waren hier 
35 broedparen aanwezig.
 
Wanneer men vanuit Warten het nieuwe fietspad op 
gaat, zie je aan het eind aan de rechterkant een 
gebied met plas/dras van veehouder Anton Hobert. 
Ook in dit gebied bijzonder veel vogels. Hier is pas 
op 1 juli gemaaid.
 
Dit zelfde geldt v
gebied met plas/dras heeft onder Warten dat grenst 
aan het “Langdeel”.
 
Dit zijn zomaar een paar voorbeelden met een 
positief geluid.
 
Wat zou het toch mooi zijn, wanneer meer 
veehouders een paar procent van hun land zo 
zouden inrichten, dat dit weer geschikt is voor onze 
weidevogels. 
Dit kan o.a. door hogere slootwaterpeilen, gebruik 
van ruige mest, late maaidatum, kruidenrijk 
grasland, randenbeheer en plas/dras. 
 
Weidevogelvriendelijk boeren kan volgens ons wel 
degelijk mee helpen om de weidevogels in ons 
mooie Fryslân te behouden.
 
Vogelwacht Idaarderadeel Noord

 

    

Vogelwacht Idaarderadeel Noord

De laatste jaren gaat het niet goed met onze 
weidevogels. Het meeste boerenland is ongeschikt 
geworden voor de weidevogel
diepontwatering, gebruik snelgroeiend eiwitrijke 
grassoorten e.d., lijkt het weiland alleen nog maar 
geschikt voor  ganzen. Alleen op de maispercelen 
vindt men nog redelijk veel kieviten.

weidevogelvriendelijk boeren
blijkt uit het volgende.

Wij hebben in onze wacht een behoorlijk aantal 
veehouders die meedoen aan agrarisch 
natuurbeheer, om de weidevogels meer kansen te 
bieden. Hier staat terecht een vergoeding 
tegenover. Doch dit is niet het belangrijkste, 

veehouder geen liefde heeft voor de 
natuur en de weidevogels, lukt dit niet. Een aantal 
van deze veehouders heeft een erg goed resultaat 

plas/dras. 

In Wergea is dit veehouder Reider de Jong. 
Wanneer men net over de Palma brug rechtsaf slaat 

empensermar, zie je aan het einde van dit 
weggetje aan de linker kant zijn land met o.a. een 
gebied met plas/dras. Dit is waarschijnlijk mede de 
oorzaak dat hier dit jaar bijzonder veel weidevogels 
hebben gebroed. Alleen al van de grutto waren hier 

dparen aanwezig.

Wanneer men vanuit Warten het nieuwe fietspad op 
gaat, zie je aan het eind aan de rechterkant een 
gebied met plas/dras van veehouder Anton Hobert. 
Ook in dit gebied bijzonder veel vogels. Hier is pas 
op 1 juli gemaaid. 

Dit zelfde geldt voor veehouder G. Peenstra die een 
gebied met plas/dras heeft onder Warten dat grenst 
aan het “Langdeel”. 

Dit zijn zomaar een paar voorbeelden met een 
positief geluid. 

Wat zou het toch mooi zijn, wanneer meer 
veehouders een paar procent van hun land zo 

uden inrichten, dat dit weer geschikt is voor onze 
 

Dit kan o.a. door hogere slootwaterpeilen, gebruik 
van ruige mest, late maaidatum, kruidenrijk 
grasland, randenbeheer en plas/dras. 

Weidevogelvriendelijk boeren kan volgens ons wel 
mee helpen om de weidevogels in ons 

mooie Fryslân te behouden.

Vogelwacht Idaarderadeel Noord

Vogelwacht Idaarderadeel Noord

De laatste jaren gaat het niet goed met onze 
weidevogels. Het meeste boerenland is ongeschikt 
geworden voor de weidevogels. Door de 
diepontwatering, gebruik snelgroeiend eiwitrijke 
grassoorten e.d., lijkt het weiland alleen nog maar 
geschikt voor  ganzen. Alleen op de maispercelen 
vindt men nog redelijk veel kieviten. 

weidevogelvriendelijk boeren
blijkt uit het volgende. 

Wij hebben in onze wacht een behoorlijk aantal 
veehouders die meedoen aan agrarisch 
natuurbeheer, om de weidevogels meer kansen te 
bieden. Hier staat terecht een vergoeding 
tegenover. Doch dit is niet het belangrijkste, 

veehouder geen liefde heeft voor de 
natuur en de weidevogels, lukt dit niet. Een aantal 
van deze veehouders heeft een erg goed resultaat 

In Wergea is dit veehouder Reider de Jong. 
Wanneer men net over de Palma brug rechtsaf slaat 

empensermar, zie je aan het einde van dit 
weggetje aan de linker kant zijn land met o.a. een 
gebied met plas/dras. Dit is waarschijnlijk mede de 
oorzaak dat hier dit jaar bijzonder veel weidevogels 
hebben gebroed. Alleen al van de grutto waren hier 

dparen aanwezig. 

Wanneer men vanuit Warten het nieuwe fietspad op 
gaat, zie je aan het eind aan de rechterkant een 
gebied met plas/dras van veehouder Anton Hobert. 
Ook in dit gebied bijzonder veel vogels. Hier is pas 

oor veehouder G. Peenstra die een 
gebied met plas/dras heeft onder Warten dat grenst 

Dit zijn zomaar een paar voorbeelden met een 

Wat zou het toch mooi zijn, wanneer meer 
veehouders een paar procent van hun land zo 

uden inrichten, dat dit weer geschikt is voor onze 

Dit kan o.a. door hogere slootwaterpeilen, gebruik 
van ruige mest, late maaidatum, kruidenrijk 
grasland, randenbeheer en plas/dras. 

Weidevogelvriendelijk boeren kan volgens ons wel 
mee helpen om de weidevogels in ons 

mooie Fryslân te behouden. 

Vogelwacht Idaarderadeel Noord 

 

Vogelwacht Idaarderadeel Noord  

De laatste jaren gaat het niet goed met onze 
weidevogels. Het meeste boerenland is ongeschikt 

s. Door de 
diepontwatering, gebruik snelgroeiend eiwitrijke 
grassoorten e.d., lijkt het weiland alleen nog maar 
geschikt voor  ganzen. Alleen op de maispercelen 

 

weidevogelvriendelijk boeren ook 

Wij hebben in onze wacht een behoorlijk aantal 
veehouders die meedoen aan agrarisch 
natuurbeheer, om de weidevogels meer kansen te 
bieden. Hier staat terecht een vergoeding 
tegenover. Doch dit is niet het belangrijkste, 

veehouder geen liefde heeft voor de 
natuur en de weidevogels, lukt dit niet. Een aantal 
van deze veehouders heeft een erg goed resultaat 

In Wergea is dit veehouder Reider de Jong. 
Wanneer men net over de Palma brug rechtsaf slaat 

empensermar, zie je aan het einde van dit 
weggetje aan de linker kant zijn land met o.a. een 
gebied met plas/dras. Dit is waarschijnlijk mede de 
oorzaak dat hier dit jaar bijzonder veel weidevogels 
hebben gebroed. Alleen al van de grutto waren hier 

Wanneer men vanuit Warten het nieuwe fietspad op 
gaat, zie je aan het eind aan de rechterkant een 
gebied met plas/dras van veehouder Anton Hobert. 
Ook in dit gebied bijzonder veel vogels. Hier is pas 

oor veehouder G. Peenstra die een 
gebied met plas/dras heeft onder Warten dat grenst 

Dit zijn zomaar een paar voorbeelden met een 

Wat zou het toch mooi zijn, wanneer meer 
veehouders een paar procent van hun land zo 

uden inrichten, dat dit weer geschikt is voor onze 

Dit kan o.a. door hogere slootwaterpeilen, gebruik 
van ruige mest, late maaidatum, kruidenrijk 
grasland, randenbeheer en plas/dras.  

Weidevogelvriendelijk boeren kan volgens ons wel 
mee helpen om de weidevogels in ons 
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diepontwatering, gebruik snelgroeiend eiwitrijke 
grassoorten e.d., lijkt het weiland alleen nog maar 
geschikt voor  ganzen. Alleen op de maispercelen 
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natuurbeheer, om de weidevogels meer kansen te 

veehouder geen liefde heeft voor de 
natuur en de weidevogels, lukt dit niet. Een aantal 
van deze veehouders heeft een erg goed resultaat 

Wanneer men net over de Palma brug rechtsaf slaat 
empensermar, zie je aan het einde van dit 

weggetje aan de linker kant zijn land met o.a. een 
gebied met plas/dras. Dit is waarschijnlijk mede de 
oorzaak dat hier dit jaar bijzonder veel weidevogels 
hebben gebroed. Alleen al van de grutto waren hier 

Wanneer men vanuit Warten het nieuwe fietspad op 
gaat, zie je aan het eind aan de rechterkant een 
gebied met plas/dras van veehouder Anton Hobert. 
Ook in dit gebied bijzonder veel vogels. Hier is pas 

oor veehouder G. Peenstra die een 
gebied met plas/dras heeft onder Warten dat grenst 

uden inrichten, dat dit weer geschikt is voor onze 

Dit kan o.a. door hogere slootwaterpeilen, gebruik 

Weidevogelvriendelijk boeren kan volgens ons wel 
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Nieuws van 
K.V 'T Oosten 
 
In de maanden mei en 
juni zijn er weer veel 
partijen gekaatst. 
Zowel in Wergea als 
daarbuiten. Via de mail kregen we een aantal 
uitslagen door van prestaties van onze jeugdkeatsers, 
die ze in andere dorpen behaald hebben. 
 
Op 11 mei heeft Bote Groen de 3e prijs in de 
verliezersronde gewonnen bij de schooljongens KNKB. 
 
Op 16 mei hebben Bote Groen, Folkert Groen en 
Hedser Mud de 1e prijs gewonnen op de afdeling in 
Goutum. 
 
Op 30 mei heeft Folkert Groen de 1e prijs gewonnen 
bij de schooljongens in Raerd. Bote werd daar 3e. 
 
Op 4 juni werd het schoolkeatsen van de gemeente 
Leeuwarden gehouden. Ook hier heeft de jeugd uit 
Wergea zijn best gedaan. 
Femke Mud, Anniek Terpstra en Iris Kuipers werden 
2e, Adne Jan Sinnema, Folkert Groen en Johan Hotsma 

werden 3e en Jeen Schilte deed mee in het individuele 
klassement en won de 1e prijs! 
 
Op 7 juni Heeft Adne Jan Sinnema de 3e prijs 
gewonnen bij de federatiepartij in Jirnsum. 
Een top prestatie dames en heren! Hier mogen we 
trots op zijn. 
 
Dan de partijen die in Wergea gehouden zijn.  
Federatie Afdelingscompetitie op 23 mei 
 
Jongens/Meisjes 
1e prijs: Akkrum 
2e Prijs: Grou 
 
Schoolmeisjes  
1e prijs: Reduzum 
2e prijs: Jirnsum 
 
Schooljongens 
1e prijs: Goutum 
2e prijs: WERGEA 
Follkert, Bote en Hedser 
 
Astrid Sportprijzen Bekerpartij op 25 mei 
 
Kabouters 
1e prijs: Jens Wijngaarden en Finette Terpstra 
 
Welpen B 
1e prijs: Frank vd Meulen (Koning) en Sigrid de Groot 
2e prijs: Lianne Posthumus en Jilke Schilte 
 
Welpen A 
1e Prijs: Floris Sinnema en Hester Sinnema 
 
Pupillen B 
1e Prijs: Dies Kamp en Mariska Zuydendorp 
2e Prijs: Femke Roersma en Jarno Terpstra 
1e Prijs verliezersronde: Wieger Krist en Femke Mud 

 
 
Pupillen A 
1e Prijs: Adne Jan Sinnema (koning) en Jurre v.d. 
Meulen 
2e Prijs: Rik vd Veen en Sier vd Meulen 
 
Schoolmeisjes 
1e Prijs: Kim v.d. Veen (koningin) en Geeske v.d. 
Meulen 
2e Prijs: Jinke Krist en Marije Terpstra 
 
Schooljongens 
1e Prijs: Jesse Ypma (koning) en Jeen Schilte 
2e Prijs: Pieter Gerbens en Xander Homsma 
 
Axtra voorzetapparatuur Federatie Wergea op 14 juni 
 
Welpen Meisjes 
1e prijs: Nadja Renske Moufakkir en Femke Wijnstra 
2e Prijs: Hester Sinnema en Nynke vd Velde 
 
Welpen Jongens 
1e prijs: Rein Breuker, Mark Alkema 
 
Pupillen meisjes 
1e Prijs: Dina Haarsma en Amarens Noordenbos 
2e Prijs: Anne Baukje Zijlstra en Femke Mud 
 
Pupillen jongens 
1e Prijs: Rik vd Veen en Mark van Dijk 
2e Prijs: Robin Alkema en Melle Fopma 
 
Schoolmeisjes 
1e Prijs: Dieuwke Roelfsema en Iris Douma 
2e Prijs: Anne Baukje Bloem 
 
Schooljongens 
1e Prijs: Werner Veenstra en Sil Jorna 
2e Prijs: Hedser Mud en Jesse Ypma 
 
1e Prijs verliezersronde: Wessel vd Woud en Johannes 
Stavenga 
2e Prijs verliezersronde: Bote Groen en Folkert Kiestra  
 
In Augustus staan de volgende partijen nog op het 
programma: 
 
3 Augustus, 10.00 uur Merkepartij KNKB Heren 1e 
Klas  Sponsor: Vakgarage vd Zweep 
 
23 Augustus, 09.00 uur Dorpspartij jeugd Sponsor: 
Loek’s Schilderbedrijf 
 
24 Augustus, 09.30 uur Dorpspartij Senioren vanaf 14 
jaar Sponsor: Jan en Wietse Veenstra Rijdende 
Winkels 
 
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. 
 
Het bestuur  
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MERKE 2014 
 
Nadat de Spaanse cervezas hebben gesmaakt, heeft de oranje leeuw de kangoeroes verslonden 
en is deze maaltijd down under als chili con carne uitgescheten. 
Na deze monsterachtig kekke prestaties van het Nederlands elftal, zullen wij ons als 
merkekommisje deze komende maand echter ook moeten bewijzen. 
De groene pretcilinders zullen veelvuldig oraal ingebracht worden, tijdens, danwel na het 
decouperen, het met 666 rpm. kapot draaien van bitches of het besmeuren van onze nog te 
builden mobiel. Het geknoei van een dozijn vlezige kommisjepoppetjes, met ijzeren levers, zal 
tijdens de voorbereidingen op de merke versterkt aanschouwd worden vanachter Bauke’s, door 
de verzekering betaalde, terra trendy Prada ramen. Wij ongehuwde gozertjes zullen ons uiterste 
best doen om voor u wederom een puike fuif neer te zetten! 
 
Na de vijfdaagse innerlijke oorlog, die heeft plaatsgevonden op de memorabele dagen van 01-08-
2013 t/m 05-08-2013, zijn geen van onze broeders gesneuveld. Geen toestroom bij de 
kommisjeveteranen dus! De brigade van de witte baretten heeft zich echter wel weten te 
versterken met 2 klodderige rekruten. Hopelijk zal de Algemene Merkekommisje Opleiding hun 
conditionele absorptiekracht genoeg weten te sterken om de niet te bevatten doordrenkte 
merkestrijd te kunnen overleven. 
 
Weer een boertje in ons midden! Meneer Wartena heeft zijn naam niet mee; daarom zullen we 
deze bokkende hokkeling vanaf nu alleen nog bij zijn voornaam noemen. Een blik in onze 
gepolijste frituurpan voorspelde ons een lange, toffe periode met deze nog niet erg lang in 
Wergea gesettelde knaap. Remmelt, welkom bij het peloton!  
 
De vijfde naam uit de sponzige Wijbrandi familie kan in het merkekommisje ledendossier 
bijgeschreven worden. De naar mooie man strevende blonde übern00b die het merkevirus door 
zijn aderen heeft stromen is als hardware toegetreden tot het exclusieve MC12-moederbord! 
Nondejuuu, je hoort erbij Klaas! Wodde?! 
 
Programma merke 2014! Whats up? Brúne beane sop!  
 
Donderdagmiddag: de gamedrive zal zich vanaf grote hoogte, denderend, locomoterend, of 
wellicht laverend vanaf Bauke’s hay day ranch richting Wergea teleporteren. 
Check tha mobiel out! 
 
Door de jeugd van een halve eeuw+ kan er donderdagavond gehengeld worden. Schroom niet 
om met uw wurmpje de natte onderwaterwereld te ontdekken en verover het hart van de gewillige 
garnaal, het lekkerbekje van Steven Tyler of de slurpende, zachte, roze zalm…  
Het gaat bij dit voorspel niet om de dikte, maar om de gladde lange centimeters. Nadat u 
elkander voor het eerst ontmoet heeft, daar bij de waterkant, daar bij de waterkant, daar bij de 
waterkant, kunt u zich in een grote school met de stroom mee verkassen richting de feesttent, om 
daar aan te meren. Speciaal voor jullie hebben wij een duo helemaal van over zee laten komen 
om vrolijke klanken in jullie oren te boren. Bepakt met drums en accordeon zullen Daniel en 
William, van Ameland, deze avond tot een grote, swingende climax brengen. 
Tussen het raven door zal de prijzenhoos uit de lucht kletteren voor de dames en heren met de 
langste schubben. 
 
Vrijdagavond: de immer populaire Grijze Baarden Race! Grut Palma, overigens nog altijd niet 
geheel bebouwd, zal wederom decor zijn voor de uit vijf spelen bestaande sechskampf. 
Het zal opzich best meevallen, de hooggaande spectaculariteit van het afgelopen jaar (lees: 
kraantje pappie) te evenaren, ofzo… De spelen die op het moment van schrijven slechts nog in 
autocad-bestand en in onze bedwelmde hersenen staan, beloven hels, rebels en zeker de moeite 
van het bekijken waard te worden. 
De kommisje heeft de 1

e
 prijswinnaars van vorig jaar ‘Narderbuorren’ alweer in de weilanden 

rondom Wergea gesignaleerd. Gaat het hier om een training voor de GBR, of hoopt men het 
laatste kievitsei van Domwier te vinden? 
 
 



De olympische spelen waardige spelen dopen wij van nr. 1 t/m nr. 5 tot: 
 

- ‘ Keunstjarre’  
- ‘ Lucht te min’  
- ‘ Katrollik’  
- ‘ Lotskie’ 
- ‘ Kratsje foar dy, kratsje foar my’  

 
Om het merkegevoel al bij de jongste Wergeasters op te roepen zal de kindermiddag wederom 
plaats vinden op de mainstage, in de blauw-witte tent van ‘Rock Wergea’. 
De kommisje heeft op het puntje van de tenen staand, voor de kids vertier van het allerhoogste 
plankje weten te roggelen, kkggggggmmmppff! Na de act van Jerry Mensing kunt u uw kroos(t), 
nog nagolvend bij de vijver van akoestiek komen incasseren. 
 
Op zaterdagavond blijft paren in de open lucht onbestraft. Het zal naar alle waarschijnlijkheid 
zelfs tot een kletsnat hoogtepunt leiden wanneer de finales van ‘ Het Spektakel Op Onder, Of 
Door Het Water’ daar zijn (Kom jij ook?). Gebruik makend van de vaste formule, genaamd 2

1
,
 
is 

vrij eenvoudig de teamgrootte voor het vochtig spektakel te mathematiseren; belangstellenden 
kunnen zich vrijdag tijdens de GBR en later in de feesttent opgeven bij de ex-merkekommisje. 
De locatie is dit jaar te vinden bij de zwemvijver van Reinder de Jong. 
 
Lazy sunday afternoon?? Dacht het niet! Even uitslapen zal er dan wel weer bij zijn. De 
zondagsrust komt abrupt tot een eind wanneer wij ons beukend, sirenerend en brullend een weg 
batsen door katerend Wergea richting het 1

e
 klas kaatsveld. 

Onderweg terug naar het centrum, alwaar het matinee plaatsvindt, zullen wij alvorens een 
sappige, doch vlezige bal met de juiste diameter naar binnen gedrukt te hebben, ons grindpad 
vervolgen.  
Al rupsend zal Orkest Butterfly dit matinee doen ontpoppen tot een fladderend partijtje.   
Wellicht inmiddels vergezeld van Herr Nia, want nog altijd bepakt met drums en accordeon, 
zullen Daniel en William, van Ameland, voor u klaar staan in de feesttent.    
Praise the Lord! 
 
Ook voor het afsluiten van de merke hebben wij een hele dag uitgetrokken. Onder het mom van  
‘der efkes ut’ beginnen we deze maandagochtend vroeg. Zodra de vlaggen hoog vanuit de 
kerktorens wapperen, start om 7.30 de morningcall tour. Driemaal hoezee! 
Met melk ,de witte motor, in het lichaam zullen wij als ware merkeridders de kater neersabelend, 
achter de melodieuze klanken van ons korps iedereen in de merkemood trachten te impregneren. 
 
Een vroege vogel, zoals de duif is, weet dat er deze ochtend een fuif is!  
Dansen en zwieren, Rintje Kas, niet van Ameland, weet ons vast te plezieren.  
Geen gemier, de eerst binnentredende klier ontvangt van ons een meter bier!  
Je hoeft je echt niet te schame, rechts voorin de tent, kan balslikkerij werkelijkheid worden, met 
de immens Dikke Dame. 
Wees gerust, als het feestvuur is geblust hoeft er nog niet te worden gerust.  
Zeg niet nee, en de maandagmiddag-spelen zullen weer lopen als diarree! 
 

 
Voor de solisten:  
 

- ‘Dikke Dame XXL’ 
- ‘Broek ut!!!!’ 

 
Voor de 50+: 
        

- ‘Hingje ‘m der foar’  
- ’37 graden Celsius?’ 

  
  
  
 



Als u links kijkt moet u rechts kijken, want aan deze kant staat de jaarlijkse prijsvraag, welke luidt: 
 

Hoe faak stelt de kommisje him negatief op tiidens de merke? 
 
De prijzen die hiermee te verdienen zijn: 

1. Verzorgt diner voor twee bij Gasterij de Waldwei (incl. vervoer en eventuele oppas) 
2. Een verzorgde BBQ aangeboden door en met de Merkekommisje. 

 
Het programma van merke 2014 in het kort: 
 
Donderdag 31 juli 
16:30 Opening Merke 

 
19:00 Vissen voor de 50

+ers
. 

 
20:30 50+ avond 
 
Vrijdag 1 augustus 
19:00  Grote Buurten Race  

(grut Palma) 
 
Zaterdag 2 augustus 
13:30 Kindermiddag 
 
19:00 Spektakel Op, Onder, of  Door het water  

(zwemvijver van Reinder de Jong) 
 
Zondag 3 augustus 
0:00 Rustdag 
  
10:00 1

e 
 klas kaatspartij op het sportveld 

 
Maandag 4 augustus 
8:30 Morningcall 
 
10.00  Matinee 
 
11:00  Balgooien op de Dikke Dame 
  
15:00 Spelletjes 
  
 
PROGRAMMA VAN DE FEESTTENT: 
 
Donderdagavond (50+):  Aanvang 20.30 uur     DANIEL EN WILLIAM (van Ameland) 
Vrijdagavond: Aanvang 21:00 uur LIEVER LIVE 
Zaterdagavond:   Aanvang 21:00 uur SESAM 
Zondagmiddag:  Aanvang 15:00 uur BUTTERFLY 
     DANIEL EN WILLIAM (van Ameland) 
Maandagochtend:  Aanvang 10:00 uur RINTJE KAS EN ORKEST 
Maandagavond:   Aanvang 18:00 uur GERRIT POORTINGA 
 
 
Ook in de tent geldt NIX, wel voor ons, maar geen alcohol voor 18-. 
 
 
 
 
 
 
 



OPENINGSTIJDEN ATTRACTIES: 
 
Vrijdag:   19.00 uur 
Zaterdag:  14.00 uur 
Zondag:  14:00 uur 
Maandag:  13:00 uur 
Neem ook eens een kijkje op onze website: 
WWW.MERKEKOMMISJE.COM 
En like ons op Facebook!! facebook.com/merkekommisje 
Voor op-, aanmerkingen en ideeën: info@merkekommisje.com, of trek aan onze merkestok. 
 
Alle door de (ex) merkekommisje georganiseerde activiteiten zijn voor een ieder op eigen risico! 
 
Doegies!  
 
de Merkekommisje 
     
Daam Bruinsma 
Robbie de Lange 
Wytse Kooistra 
Wietse Wijbrandi 
Bas Stienstra 
Dennis Pijl     
Auke Stuiver     
Wietze de Vries 
Rick Heida 
Ruurd Sinnema 
Remmelt Wartena 
Klaas Wijbrandi 

http://www.merkekommisje.com/
mailto:info@merkekommisje.com


Iepening

De Twamêster



ATTENT, SUPER IN DE BUURT! 



 

Sportcolumn 
 

Hansje Brinker 
 
Maandag 2 juni had ik het genoegen samen met een 
aantal andere columnisten aanwezig te mogen zijn bij 
de persconferentie van Louis van Gaal. 
Dat is een feest kan ik u verzekeren. Als u dit stukje 
leest, een behoorlijk aantal dagen na het schrijven 
ervan, is de situatie waarschijnlijk totaal anders dan 
nu, hebben we misschien al de volgende ronde 
bereikt. (Ik schrijf de column op de dag na de 
oefenwedstrijd tegen Wales). 
 
Na een enigszins formele ontvangst was ik getuige 
van een spitsvondige en hilarische match in woorden 
tussen de heer Van Gaal en de heer Bert Maalderik, 
de beste interviewer van de NOS.  
 
Bert: Hoe noemt u het nieuwe systeem met 5 
verdedigers, wat u afgekeken heeft van Ronald 
Koeman, toen die met Feyenoord de boel op scherp 
zette? 
Louis: (het vuur spat uit zijn ogen): Niks geen Ronald 
Koeman , dit is MIJN vondst.  
Bert: Mag ik dan zo vrij zijn…u een voorstel te 
doen…het systeem Hansje Brinker te noemen. 
Louis: Ben je gek geworden! Ben ik nu zo …of ben jij 
zo…Trouwens Bert van welk onnozel landje is dat dan 
de trainer? 
Bert: Dat is geen trainer Louis, dat is een jongetje. En 
dat jongetje redde een heel dorp door de vinger te 
steken in een gaatje van een dijk, tijdens heftige 
regen en storm waarbij een gigantische overstroming 
dreigde. Tijdelijk dichtte hij het gat tot dorpsgenoten 
te hulp kwamen. 
Louis: Waar slaat dit in godsnaam op Bert…zeg ik heb 
geen zin in spelletjes van en op jouw niveau. 
Bert: Jij Louis stop nu met je 5 verdedigers 5 vingers 
in de Hollandse gatenkaas, ook wel verdediging 
genoemd, om op die manier doelpunten, c.q. 
overstromingen te voorkomen. 
Louis: Volgende vraag heren, ik heb geen zin in deze 
flauwekul. 
Bert: Sorry Louis , maar dit is geen flauwekul. Wij 
willen de Hollandse school: aanvallend spel met 3 
spitsen. 
Louis: Je kunt niet tellen Bertje. In dit systeem van 
mij, de beste trainer ter wereld, ja Bertje die 
beroemde Mourinho heeft vroeger bij mij stage 
gelopen, and you know, I am going to Manchester 
United !! In dit systeem Bertje heb ik wel 4 
aanvallers, met de 2 opkomende backs erbij! Luister, 
leg ik het nog één keer uit! 
 
Het exposé van de heer Van Gaal is lang en 
langdradig. Van Gaal gaat zo op in zijn betoog dat hij 
niet in de gaten heeft dat wij ons massaal richting bar 
begeven, want de biertjes zijn gratis. Na het vijfde 
biertje schrikken we van een enorm kabaal. De 
complete selectie stormt de zaal binnen. De heer Van 
Gaal herschikt de stoelen zodanig dat er een soort 
stoelendans ontstaat. Bij bepaalde kreten van de 
trainer vliegen de achterste 5- de verdedigers- naar 
stoelen die links en rechts naast het podium staan… 
 
 

Louis: Geachte heren van de pers, u bent: 
min…min…in uw reacties en oordelen betreffende mijn 
team en werkwijze. Maar hopelijk heeft u nu geleerd 
hoe mijn systeem werkt. 
Tot onze verrassing komen ook de spelersvrouwen 
aan de bar zitten. 
Yolanthe wordt gevolgd door een TV ploeg. 
Stel eens een ludieke vraag fluistert de regisseur in 
haar oren. 
Yolanthe: Meneer Van Gaal, mogen wij..eh…eh ..zeg 
maar…eh ..intiem contact hebben met onze mannen 
tijdens het WK. 
Louis: Truus zal dat met jullie bespreken. 
Truus van Gaal komt tevoorschijn. Verbijstering alom. 
Truus: Dames, Yolanthe, ja wij gaan wel allemaal 
naar Brazilië, maar ook wij  bezigen een verdedigende 
tactiek. Dat wil zeggen : In het bijzijn van onze 
mannen dragen wij verdedigende kleren, vieze 
slobberbroeken, of lange onderbroeken, borstrokken, 
dus geen uitdagende kleren en wij gebruiken ook 
geen make-up, verleidelijke geurtjes of iets 
dergelijks.  
 
Resumerend, wat intimiteit betreft… een sterk 
verdedigend concept.  
Louis wil niet dat hamstrings of hoe al die spieren ook 
mogen heten, overbodig belast worden. 
 
Yolanthe: En als Wesley dan toch nog wil …. 
Truus: Ik heb een selfie gemaakt van Louis en mij. 
Daarop kun je zien dat de vrouw(ik) uiterst actief 
is(ben) en de man… dus Wesley in jouw 
geval,praktisch niks hoeft te doen. 
 
Dit alles omdat we WERELDKAMPIOEN willen en zullen 
worden. 
 
Dank U! 
 
Jappie Kooistra 
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 20 jaar Teatsen in Wergea
 
Zouden Wytze Veenstra en Jelle D
2014 het 20
dat bego
die in veel dorpen wordt
kaatsen,
 
Het jubileum
prachtig toernooi te
Zo ligt er voor alle deelnemende T
weten te strikken om zaterdagavond de muziek te verzorgen en staat er voor de kleintjes een springkussen. 
Natuurlijk wordt ook voor de inwendige mens gezorgd. We nodigen iedereen uit om dit jubileum op het sportveld met 
ons te vieren. Opgave en informatie via 
 
Dat het Teatsen in Wergea leeft, heeft het afgelopen Wergeaster Kampioenschap ons ook maar weer geleerd. Er 
stonden 26 parturen op de lijst, evenredig verdeeld over heren en dames, die er een spannend to
gemaakt. Het publiek dat in grote getale op dit evenement af was gekomen, kon genieten van het mooie weer en de 
spectaculaire teatspartijen en was daarmee de grote winnaar. De uiteindelijke prijswinnaars waren:
 
Dames:
Wergeaster
Aukje Sinnema
Ilse Fridsma
Femke Annema
 
2e prijs
Femke Kromhout
Sybrich Veenstra
Marye Tholen
 
3e prijzen:
Hedda Miedema
Hanna Andringa
Margreet Stienstra
 
Sabina Wielinga 
Ciska Braams
Janke Alie Klaver
 
Graag
 
De Fryske Teatskommisje

 

 

 

 20 jaar Teatsen in Wergea

Zouden Wytze Veenstra en Jelle D
2014 het 20-jarig jubileum van het Teatsen
dat begon als een wild idee, heeft zich
die in veel dorpen wordt
kaatsen, maar in Wergea is het WK een begrip op zich.

Het jubileum-WK 
prachtig toernooi te
Zo ligt er voor alle deelnemende T
weten te strikken om zaterdagavond de muziek te verzorgen en staat er voor de kleintjes een springkussen. 
Natuurlijk wordt ook voor de inwendige mens gezorgd. We nodigen iedereen uit om dit jubileum op het sportveld met 

te vieren. Opgave en informatie via 

Dat het Teatsen in Wergea leeft, heeft het afgelopen Wergeaster Kampioenschap ons ook maar weer geleerd. Er 
stonden 26 parturen op de lijst, evenredig verdeeld over heren en dames, die er een spannend to
gemaakt. Het publiek dat in grote getale op dit evenement af was gekomen, kon genieten van het mooie weer en de 
spectaculaire teatspartijen en was daarmee de grote winnaar. De uiteindelijke prijswinnaars waren:

Dames: 
Wergeaster Kampioen
Aukje Sinnema 
Ilse Fridsma 
Femke Annema 
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Femke Kromhout
Sybrich Veenstra 
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3e prijzen: 
Hedda Miedema 
Hanna Andringa 
Margreet Stienstra

Sabina Wielinga -
Ciska Braams 
Janke Alie Klaver 

Graag tot ziens op 16 en 17 augustus!

De Fryske Teatskommisje
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Zouden Wytze Veenstra en Jelle D
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te vieren. Opgave en informatie via 

Dat het Teatsen in Wergea leeft, heeft het afgelopen Wergeaster Kampioenschap ons ook maar weer geleerd. Er 
stonden 26 parturen op de lijst, evenredig verdeeld over heren en dames, die er een spannend to
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spectaculaire teatspartijen en was daarmee de grote winnaar. De uiteindelijke prijswinnaars waren:
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Margreet Stienstra 
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De Fryske Teatskommisje 

 20 jaar Teatsen in Wergea 

Zouden Wytze Veenstra en Jelle Dijkstra 20 jaar geleden gedacht
jarig jubileum van het Teatsen

n als een wild idee, heeft zich inmiddels gemanifesteerd als echte 
beoefend. Vaak nog als alternatie

maar in Wergea is het WK een begrip op zich.

wordt na de zomervakantie georganiseerd in het
worden met veel deelname en d

Zo ligt er voor alle deelnemende Teatsers een special gift klaar,
weten te strikken om zaterdagavond de muziek te verzorgen en staat er voor de kleintjes een springkussen. 
Natuurlijk wordt ook voor de inwendige mens gezorgd. We nodigen iedereen uit om dit jubileum op het sportveld met 

te vieren. Opgave en informatie via www.teatsen.nl

Dat het Teatsen in Wergea leeft, heeft het afgelopen Wergeaster Kampioenschap ons ook maar weer geleerd. Er 
stonden 26 parturen op de lijst, evenredig verdeeld over heren en dames, die er een spannend to
gemaakt. Het publiek dat in grote getale op dit evenement af was gekomen, kon genieten van het mooie weer en de 
spectaculaire teatspartijen en was daarmee de grote winnaar. De uiteindelijke prijswinnaars waren:
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beoefend. Vaak nog als alternatie

maar in Wergea is het WK een begrip op zich.

ervakantie georganiseerd in het
worden met veel deelname en daarnaast voor 

eatsers een special gift klaar,
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Dat het Teatsen in Wergea leeft, heeft het afgelopen Wergeaster Kampioenschap ons ook maar weer geleerd. Er 
stonden 26 parturen op de lijst, evenredig verdeeld over heren en dames, die er een spannend to
gemaakt. Het publiek dat in grote getale op dit evenement af was gekomen, kon genieten van het mooie weer en de 
spectaculaire teatspartijen en was daarmee de grote winnaar. De uiteindelijke prijswinnaars waren:

ijkstra 20 jaar geleden gedacht
zouden vieren? Het spelletje,

inmiddels gemanifesteerd als echte 
beoefend. Vaak nog als alternatief voor een ledenpartij

maar in Wergea is het WK een begrip op zich. 
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eatsers een special gift klaar, hebben we de W
weten te strikken om zaterdagavond de muziek te verzorgen en staat er voor de kleintjes een springkussen. 
Natuurlijk wordt ook voor de inwendige mens gezorgd. We nodigen iedereen uit om dit jubileum op het sportveld met 
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Dat het Teatsen in Wergea leeft, heeft het afgelopen Wergeaster Kampioenschap ons ook maar weer geleerd. Er 
stonden 26 parturen op de lijst, evenredig verdeeld over heren en dames, die er een spannend to
gemaakt. Het publiek dat in grote getale op dit evenement af was gekomen, kon genieten van het mooie weer en de 
spectaculaire teatspartijen en was daarmee de grote winnaar. De uiteindelijke prijswinnaars waren:

 Heren 
 Wergeaster Kampioen
 Auke Johan Postmus
 Koen Wielinga
 Arjen Wielinga

 2e prijs 
 Jelle Stienstra
 Klaas Jelle Stienstra
 Daan Koth

 3e prijzen:
 Marc bekhof
 Reinder Veenstra
 Daniël van Dalen

 Hendrik Fridsma
 Rudi Nijenhuis
 Tjerk Pol
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f voor een ledenpartij
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Wergeaster Kampioen
Auke Johan Postmus
Koen Wielinga 
Arjen Wielinga 

 
Jelle Stienstra 
Klaas Jelle Stienstra 
Daan Kothman 

3e prijzen: 
Marc bekhof 
Reinder Veenstra 
Daniël van Dalen 

Hendrik Fridsma 
Rudi Nijenhuis 
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Natuurlijk wordt ook voor de inwendige mens gezorgd. We nodigen iedereen uit om dit jubileum op het sportveld met 

Dat het Teatsen in Wergea leeft, heeft het afgelopen Wergeaster Kampioenschap ons ook maar weer geleerd. Er 
stonden 26 parturen op de lijst, evenredig verdeeld over heren en dames, die er een spannend to
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Dat het Teatsen in Wergea leeft, heeft het afgelopen Wergeaster Kampioenschap ons ook maar weer geleerd. Er 
stonden 26 parturen op de lijst, evenredig verdeeld over heren en dames, die er een spannend toernooi van hebben 
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weten te strikken om zaterdagavond de muziek te verzorgen en staat er voor de kleintjes een springkussen. 
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Vooraankondiging Drak
2014 in Warten
 
Op zaterdag 13 september gaan diverse teams weer 
onderling strijden op it Wartenster Wiid. 
 
Om dit festijn niet te missen kunt u zich vanaf nu al 
opgeven. Gezien het enthousiasme van vorig jaar 
tijdens Wartenster Wetter Wille ve
flinke deelname. Vanaf 14.00 uur wordt er eerst 
geoefend waarna de wedstrijden worden gehouden.  
Vanaf 16 jaar kunt u deelnemen aan dit spektakel. 
Ook dit jaar zullen de wedstrijden weer professioneel  
becommentarieerd worden.  De organisat
in handen van 
Watersportvereniging ‘De Kruiswaters’, WartenActief 
en Wartenster Wetter Wille. 
Om een en ander financieel mogelijk te maken vragen 
wij dit jaar wel startgeld. Maar hiervoor heb je dan 
ook een onvergetelijke middag.  
 
Je kun
team of als bedrijventeam van minimaal negen 
personen:
- 
- 

 
Als hoofdprijs hebben we ditmaal naast 
wisselbeker een bedrag van 
winnaar.
 
De dag zal er als volgt uit komen te zien:
14.00 uur melden van de teams voor een meeting
14.30 uur oefenen door de teams en start activiteiten 
met onder andere Aquabubbels 
16.00 tot 20.00 uur weds
(starttijd afhankelijk van het aantal deelnemende 
teams)
20.00 uur finale 
20.30 uur Feestvieren met de kampioenen in de tent 
met muziek op het Stoombootshaed
 
Je kunt je per mail opgeven bij:
 
Piet van der Velde, 
Erik van den Berg,  
Baukje Kootstra, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vooraankondiging Drak
2014 in Warten

Op zaterdag 13 september gaan diverse teams weer 
onderling strijden op it Wartenster Wiid. 

Om dit festijn niet te missen kunt u zich vanaf nu al 
opgeven. Gezien het enthousiasme van vorig jaar 
tijdens Wartenster Wetter Wille ve
flinke deelname. Vanaf 14.00 uur wordt er eerst 
geoefend waarna de wedstrijden worden gehouden.  
Vanaf 16 jaar kunt u deelnemen aan dit spektakel. 
Ook dit jaar zullen de wedstrijden weer professioneel  
becommentarieerd worden.  De organisat
in handen van 
Watersportvereniging ‘De Kruiswaters’, WartenActief 
en Wartenster Wetter Wille. 
Om een en ander financieel mogelijk te maken vragen 
wij dit jaar wel startgeld. Maar hiervoor heb je dan 
ook een onvergetelijke middag.  

Je kunt je op twee manieren opgeven, als regulier 
team of als bedrijventeam van minimaal negen 
personen: 
 als regulier team, startgeld  
 als bedrijventeam, startgeld 

mag je als team een gesponsorde naam voeren 
en krijg je de mogelijkheid om middels een vlag 
reclame te maken tijdens het evenement.

Als hoofdprijs hebben we ditmaal naast 
wisselbeker een bedrag van 
winnaar. 

De dag zal er als volgt uit komen te zien:
14.00 uur melden van de teams voor een meeting
14.30 uur oefenen door de teams en start activiteiten 
met onder andere Aquabubbels 
16.00 tot 20.00 uur weds
(starttijd afhankelijk van het aantal deelnemende 
teams) 
20.00 uur finale 
20.30 uur Feestvieren met de kampioenen in de tent 
met muziek op het Stoombootshaed

Je kunt je per mail opgeven bij:

Piet van der Velde, 
Erik van den Berg,  
Baukje Kootstra, 

Vooraankondiging Drak
2014 in Warten 

Op zaterdag 13 september gaan diverse teams weer 
onderling strijden op it Wartenster Wiid. 

Om dit festijn niet te missen kunt u zich vanaf nu al 
opgeven. Gezien het enthousiasme van vorig jaar 
tijdens Wartenster Wetter Wille ve
flinke deelname. Vanaf 14.00 uur wordt er eerst 
geoefend waarna de wedstrijden worden gehouden.  
Vanaf 16 jaar kunt u deelnemen aan dit spektakel. 
Ook dit jaar zullen de wedstrijden weer professioneel  
becommentarieerd worden.  De organisat
in handen van  
Watersportvereniging ‘De Kruiswaters’, WartenActief 
en Wartenster Wetter Wille. 
Om een en ander financieel mogelijk te maken vragen 
wij dit jaar wel startgeld. Maar hiervoor heb je dan 
ook een onvergetelijke middag.  

t je op twee manieren opgeven, als regulier 
team of als bedrijventeam van minimaal negen 

als regulier team, startgeld  
als bedrijventeam, startgeld 
mag je als team een gesponsorde naam voeren 
en krijg je de mogelijkheid om middels een vlag 
reclame te maken tijdens het evenement.

Als hoofdprijs hebben we ditmaal naast 
wisselbeker een bedrag van 

De dag zal er als volgt uit komen te zien:
14.00 uur melden van de teams voor een meeting
14.30 uur oefenen door de teams en start activiteiten 
met onder andere Aquabubbels 
16.00 tot 20.00 uur wedstrijd varen Drakenboten 
(starttijd afhankelijk van het aantal deelnemende 

20.00 uur finale  
20.30 uur Feestvieren met de kampioenen in de tent 
met muziek op het Stoombootshaed

Je kunt je per mail opgeven bij:

Piet van der Velde, pietvandervelde58@gmail.com
Erik van den Berg,  erikenhester@hotmail.com
Baukje Kootstra, baukjedehaan@hotmail.com

Vooraankondiging Drakenbootrace 

Op zaterdag 13 september gaan diverse teams weer 
onderling strijden op it Wartenster Wiid. 

Om dit festijn niet te missen kunt u zich vanaf nu al 
opgeven. Gezien het enthousiasme van vorig jaar 
tijdens Wartenster Wetter Wille verwachten we een 
flinke deelname. Vanaf 14.00 uur wordt er eerst 
geoefend waarna de wedstrijden worden gehouden.  
Vanaf 16 jaar kunt u deelnemen aan dit spektakel. 
Ook dit jaar zullen de wedstrijden weer professioneel  
becommentarieerd worden.  De organisat

Watersportvereniging ‘De Kruiswaters’, WartenActief 
en Wartenster Wetter Wille.  
Om een en ander financieel mogelijk te maken vragen 
wij dit jaar wel startgeld. Maar hiervoor heb je dan 
ook een onvergetelijke middag.   

t je op twee manieren opgeven, als regulier 
team of als bedrijventeam van minimaal negen 

als regulier team, startgeld  € 90,-
als bedrijventeam, startgeld € 200,
mag je als team een gesponsorde naam voeren 
en krijg je de mogelijkheid om middels een vlag 
reclame te maken tijdens het evenement.

Als hoofdprijs hebben we ditmaal naast 
wisselbeker een bedrag van € 250,00 voor de 

De dag zal er als volgt uit komen te zien:
14.00 uur melden van de teams voor een meeting
14.30 uur oefenen door de teams en start activiteiten 
met onder andere Aquabubbels  

trijd varen Drakenboten 
(starttijd afhankelijk van het aantal deelnemende 

20.30 uur Feestvieren met de kampioenen in de tent 
met muziek op het Stoombootshaed 

Je kunt je per mail opgeven bij: 

pietvandervelde58@gmail.com
erikenhester@hotmail.com

baukjedehaan@hotmail.com
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becommentarieerd worden.  De organisatie is dit jaar 

Watersportvereniging ‘De Kruiswaters’, WartenActief 

Om een en ander financieel mogelijk te maken vragen 
wij dit jaar wel startgeld. Maar hiervoor heb je dan 

t je op twee manieren opgeven, als regulier 
team of als bedrijventeam van minimaal negen 

- 
€ 200,-; hiervoor 

mag je als team een gesponsorde naam voeren 
en krijg je de mogelijkheid om middels een vlag 
reclame te maken tijdens het evenement. 

Als hoofdprijs hebben we ditmaal naast een 
€ 250,00 voor de 

De dag zal er als volgt uit komen te zien: 
14.00 uur melden van de teams voor een meeting
14.30 uur oefenen door de teams en start activiteiten 

trijd varen Drakenboten 
(starttijd afhankelijk van het aantal deelnemende 

20.30 uur Feestvieren met de kampioenen in de tent 
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ie is dit jaar 

Watersportvereniging ‘De Kruiswaters’, WartenActief 

Om een en ander financieel mogelijk te maken vragen 
wij dit jaar wel startgeld. Maar hiervoor heb je dan 

t je op twee manieren opgeven, als regulier 

; hiervoor 
mag je als team een gesponsorde naam voeren 
en krijg je de mogelijkheid om middels een vlag 

14.00 uur melden van de teams voor een meeting 
14.30 uur oefenen door de teams en start activiteiten 

trijd varen Drakenboten 
(starttijd afhankelijk van het aantal deelnemende 

20.30 uur Feestvieren met de kampioenen in de tent 

pietvandervelde58@gmail.com 

Tennisvereniging Warga 
 
In samenwerking met tennisleraar Hans Smedema 
organiseert Tennisvereniging Warga tennisles voor 
junioren. Heb je altijd al willen tennissen en ben je 
nieuwsgierig naar wat tennisles nu precies is, geef je 
dan op voor 4 augustus!
 
Voor wie: Voor leerlingen van groep 3 t/m groep 8.
Wanneer: Start maandag 18 augustus van 18.40
19.30 uur. 
Er worden 6 les
Kosten: Samen 25 euro per lesuur van 50 minuten; 
dus hoe meer aanmeldingen, hoe goedkoper het voor 
jou is. 
 
Heb je zin om mee te doen en of wil je graag meer 
informatie, neem dan contact op met Hans Smedema 
(0511
 
Wil je graag sporten wanneer het jou uitkomt en mag 
het niet te veel kosten? Dat kan bij Tennisvereniging 
Warga!
De tennisbanen zijn de hele week beschikbaar, dus 
meld je eerst aan, schrijf je dan in op de ba
kunt een balletje slaan!
 
Contributie per jaar 
4 t/m 11 jaar
12 t/m 18 jaar
Vanaf 18 jaar

 
Meld je aan bij Hester Strampel (255
hester@tvwarga.nl

 

 

Tennisvereniging Warga 

In samenwerking met tennisleraar Hans Smedema 
organiseert Tennisvereniging Warga tennisles voor 

nioren. Heb je altijd al willen tennissen en ben je 
nieuwsgierig naar wat tennisles nu precies is, geef je 
dan op voor 4 augustus!

Voor wie: Voor leerlingen van groep 3 t/m groep 8.
Wanneer: Start maandag 18 augustus van 18.40
19.30 uur.  
Er worden 6 les
Kosten: Samen 25 euro per lesuur van 50 minuten; 
dus hoe meer aanmeldingen, hoe goedkoper het voor 
jou is.  

Heb je zin om mee te doen en of wil je graag meer 
informatie, neem dan contact op met Hans Smedema 
(0511-432961 of 

Wil je graag sporten wanneer het jou uitkomt en mag 
het niet te veel kosten? Dat kan bij Tennisvereniging 
Warga! 
De tennisbanen zijn de hele week beschikbaar, dus 
meld je eerst aan, schrijf je dan in op de ba
kunt een balletje slaan!

Contributie per jaar 
4 t/m 11 jaar€  18,00   
12 t/m 18 jaar
Vanaf 18 jaar€  68,00

Meld je aan bij Hester Strampel (255
hester@tvwarga.nl

 

Tennisvereniging Warga 

In samenwerking met tennisleraar Hans Smedema 
organiseert Tennisvereniging Warga tennisles voor 

nioren. Heb je altijd al willen tennissen en ben je 
nieuwsgierig naar wat tennisles nu precies is, geef je 
dan op voor 4 augustus! 

Voor wie: Voor leerlingen van groep 3 t/m groep 8.
Wanneer: Start maandag 18 augustus van 18.40

Er worden 6 lessen gegeven.
Kosten: Samen 25 euro per lesuur van 50 minuten; 
dus hoe meer aanmeldingen, hoe goedkoper het voor 

Heb je zin om mee te doen en of wil je graag meer 
informatie, neem dan contact op met Hans Smedema 

432961 of hansenanjo@kpnmail.nl

Wil je graag sporten wanneer het jou uitkomt en mag 
het niet te veel kosten? Dat kan bij Tennisvereniging 

De tennisbanen zijn de hele week beschikbaar, dus 
meld je eerst aan, schrijf je dan in op de ba
kunt een balletje slaan! 

Contributie per jaar  
€  18,00    

12 t/m 18 jaar €  35,00 
€  68,00 

Meld je aan bij Hester Strampel (255
hester@tvwarga.nl). 

Tennisvereniging Warga  

In samenwerking met tennisleraar Hans Smedema 
organiseert Tennisvereniging Warga tennisles voor 

nioren. Heb je altijd al willen tennissen en ben je 
nieuwsgierig naar wat tennisles nu precies is, geef je 

Voor wie: Voor leerlingen van groep 3 t/m groep 8.
Wanneer: Start maandag 18 augustus van 18.40

sen gegeven. 
Kosten: Samen 25 euro per lesuur van 50 minuten; 
dus hoe meer aanmeldingen, hoe goedkoper het voor 

Heb je zin om mee te doen en of wil je graag meer 
informatie, neem dan contact op met Hans Smedema 

hansenanjo@kpnmail.nl

Wil je graag sporten wanneer het jou uitkomt en mag 
het niet te veel kosten? Dat kan bij Tennisvereniging 

De tennisbanen zijn de hele week beschikbaar, dus 
meld je eerst aan, schrijf je dan in op de ba

Meld je aan bij Hester Strampel (255 33

 

 

 

In samenwerking met tennisleraar Hans Smedema 
organiseert Tennisvereniging Warga tennisles voor 

nioren. Heb je altijd al willen tennissen en ben je 
nieuwsgierig naar wat tennisles nu precies is, geef je 

Voor wie: Voor leerlingen van groep 3 t/m groep 8.
Wanneer: Start maandag 18 augustus van 18.40-

Kosten: Samen 25 euro per lesuur van 50 minuten; 
dus hoe meer aanmeldingen, hoe goedkoper het voor 

Heb je zin om mee te doen en of wil je graag meer 
informatie, neem dan contact op met Hans Smedema 

hansenanjo@kpnmail.nl) 

Wil je graag sporten wanneer het jou uitkomt en mag 
het niet te veel kosten? Dat kan bij Tennisvereniging 

De tennisbanen zijn de hele week beschikbaar, dus 
meld je eerst aan, schrijf je dan in op de baan en je 
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In samenwerking met tennisleraar Hans Smedema 
organiseert Tennisvereniging Warga tennisles voor 

nioren. Heb je altijd al willen tennissen en ben je 
nieuwsgierig naar wat tennisles nu precies is, geef je 

Voor wie: Voor leerlingen van groep 3 t/m groep 8. 
- 

Kosten: Samen 25 euro per lesuur van 50 minuten; 
dus hoe meer aanmeldingen, hoe goedkoper het voor 

Heb je zin om mee te doen en of wil je graag meer 
informatie, neem dan contact op met Hans Smedema 

Wil je graag sporten wanneer het jou uitkomt en mag 
het niet te veel kosten? Dat kan bij Tennisvereniging 

De tennisbanen zijn de hele week beschikbaar, dus 
an en je 





 

 
  

Dorpsagenda 
 
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  

19.08.2014  
19.00 uur  

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

24.08.2014  
09.30 uur  

Dorpspartij kaatsen voor leden en niet leden Sportcomplex Wergea  

26.08.2014  
19.00 uur  

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

29.08.2014 - 
31.08.2014  

Schoolfeest Gehele Dorp  

03.09.2014  
19.30 uur  

Vergadering Pleatslik Belang Us Doarpshûs  

04.09.2014  
17.00 uur  

Oudpapier Twâmester - V.V.Warga Gehele Dorp  

13.09.2014 
10 – 17.00 uur 

Feestelijke ‘Minne Hoekstra Dei’ 
Gelijktijdig met de Open Monumenten Dag 

Gehele Dorp 

13.09.2014  
14.00 uur  

Wereldkampioenschap Boerenstraatgolf Gehele Dorp  

21.09.2014  
09.00 uur  

Puzzeltocht WWS Oanlisplakken Reinder en 
Janny  

25.09.2014  
10.00 uur  

Vrouwen van Nu, Jaap Kooistra over zijn boek Melodie van 
een eiland 

Warten  

 
 
 
 
 

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: 
 
Augustus: woensdag 20 augustus woensdag 27 augustus 
 
September: woensdag 17 september zaterdag 27 september 
 
Oktober: woensdag 22 oktober vrijdag 31 oktober 
  
November: woensdag 19 november zaterdag 29 november 
 
December:  vrijdag 19 december woensdag 31 december 
  Oudjaarsdag 
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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!   
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 juli - augustus 2014 

 
St Martinusparochie 
Geen diensten bekend. 
 
Contactpersoon: Jan Meinderts, (058) 255 15 65 
 
 
Preekrooster PKN gemeente Wartengahe 
20 juli   09.30 uur  Warstiens ds. G. Schoonheim 
27 juli   09.30 uur  Warten dhr. T. de Jong 
3 aug.   09.30 uur  Warstiens ds. G. Schoonheim 
10 aug. 09.30 uur  Reduzum dhr. T. de Jong 
17 aug. 09.30 uur  Warstiens ds. J. van Doorn 
24 aug. 09.30 uur  Warten ds. A. Buizer-Tchiengang 
 
Contactpersoon: Janneke de Ruiter, (058) 843 55 39 
 
 
Kerkdiensten Doopsgezinde gemeente Mid-Fryslân, Grou 
20 juli 10.00 uur ds. G. Schoonheim 
  Schippersdienst 
27 juli  10.00 uur ds. P. Lindeboom 
3 aug. 10.00 uur ds. H. Klein Nagelvoort 
Geen dienst in Grou, Deelendienst in De Deelen 
10 aug. 10.00 uur ds. P. Lindeboom 
17 aug. 10.00 uur ds. P. Lindeboom 
24 aug. 10.00 uur ds. J. v.d. Meer 
31 aug. 10.00 uur ds. J. v.d. Meer 
 
Contactpersoon: Jeltje Kooistra, (058) 255 12 92 
 
 
Kerkdiensten van de gereformeerde pkn. kerk Warten-
Wergea-Warstiens 
Zo. 20 juli 11.00 uur ds. L. Oost 
Zo. 27 juli 11.00 uur ds. J.F. Kroon 
Zo. 3 aug. 09.30 uur dhr. E. de Jongh 
Zo. 10 aug. 09.30 uur mevr. M. Gort – Terpstra 
Zo. 17 aug. 09.30 uur ds. A. van Harten – Tip 
Zo. 24 aug. 11.00 uur ds. A. Elverdink 
Zo. 31 aug. 09.30 uur mevr. M. Gort – Terpstra 
  Voorbereiding H.A. 
 
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. 
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 Colofon 
 
 Juni – Juli 2014, 54e jaargang nr. 6 en 
nr. 7.  
 
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 
woensdag 27 augustus 2014. 
Kopij uiterlijk woensdag 20 augustus 
a.s. vóór 18.00 uur inleveren! 
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