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ATTENT, SUPER IN DE BUURT! 



 

 
  

Dorpsboomgaard 

Namens de groencommissie ontvouwde Dolf Velde de plannen voor een dorpsboomgaard. Diverse 
betrokken partijen zijn reeds benaderd, ook eventuele geldschieters. Ook is een mogelijke locatie verkend: 
het terrein tussen Grut Palma en It String. Een dorpsboomgaard zou van grote meerwaarde kunnen zijn 
voor het dorp en het initiatief wordt door Pleatslik Belang van harte ondersteund. Wat volgt is overleg met 
gemeente om te komen tot een meerjarenplan voor beheer en onderhoud van de eventuele 
dorpsboomgaard. De groencommissie mikt op herfst 2015 als start van de realisatie ervan.  
 
Bestuurssamenstelling 

Van het bestuur van Pleatslik Belang waren Jettiena Vermaas en Jelle Jasper Tadema aftredend en niet 
herkiesbaar. De voordracht van Berber Mollinga en Libbe Oost werd door de vergadering aanvaard.  
 
Verslag wijkagent 

Namens de wijkagenten was Thom Bambach aanwezig. Hij en Jan Vullings zullen het wijkagentschap voor 
Wergea behartigen. Gesteld wordt dat ook het politiewerk onder de bezuinigingen heeft te lijden. ’s Nachts 
zijn er voor de gehele regio drie politiewagens op patrouille. Dat is niet veel. Eén van de taken waar de 
politie nu mee bezig is, is het in kaart brengen van zuipketen in Leeuwarden en omgeving. De wijkagenten 
zijn te bereiken onder het algemene nummer 0900-8844.  
 
Dorpenbudget 

Pleatslik Belang kreeg in dit eerste jaar onder de gemeente Leeuwarden te maken met nieuwe 
budgettering: een dorpenbudget en een ‘eigen’ budget. Voor volgend jaar is die systematiek alweer deels 
gewijzigd; de budgetten zijn deels ontschot. Pleatslik Belang zal eenieder weer tijdig informeren over het 
doen van een eventuele aanspraak op het dorpenbudget. 
 
Namens Pleatslik Belang Wergea 
Geert Nauta 
secretaris 

 
Wergea, 15 maart 2015 
 
It hat ús tige goed dien dat safolle 
minsken om en oan ús tocht hawwe 
nei it ferliezen fan ús leave soan, 
broer, omke en omkesizzer 
 

Henk de Haan 
 
Tige tank dêrfoar. 
 
It is in treast te witten dat Henk net 
allinnich foar ús mar ek foar oaren 
in soad betsjutten hat. 
 
 
Haije en Wiesje 
Jan en Hilda en bern 
Frits 
 

 
Nei in tiid fan ôfnimmende sûnens is dochs noch ûnferwachts 

ferstoarn ús mem en beppe  
 

Maria Geertruida de Vries-Koster 
frou fan Ytse de Vries 

 
Neidat ús heit, 7 jier lyn, net meer thús wenje koe en need-
saaklikkerwiis nei Friesmahiem te Grou ferhúzje moast, hat 
ús mem, nei hast in heale ieu yn'e Kasjestrjitte nûmer 4 
wenne te hawwen, om inselde reden fan sûnens, op 17 maart 
foargoed de doar yn Wergea achter har ticht lûke moatten; 
mei as doel nog in pear noflikke jierren yn mienskipssintrum 
Leppehiem te Akkrum trochbringe te kinnen. 
It mocht net sa wêze. Op 1 april is se yn har nije 
appartemintsje yn Akkrum ferstoarn. 
 
Wy wolle alle freonen en kunde betankje foar de protte 
blikens fan meilibjen; faak yn'e foarm fan in praatsje, in 
tillefoantsje, in kaartsje, oant de oanwêzigens by de 
kremaasje yn Goutum op 7 april ta. 
En sa 't ús mem graach woe, hawwe wy nei de gearkomste 
meiinoar noch in slokje op har libben nommen. 
It is goed sa! 
 
De bern 
en bernsbern. 
 
N.B. 
Wy hiene leafst in ferhúsbericht fan ús mem yn dizze 
Havensbank pleatse wollen. It is spitigernôch in meidieling 
fan har ferstjerren wurden. 
Dêrom wolle wy hjirby alle noch rinnende lidmaatskippen fan 
ús âlden opsizze. 

Famyljeberjochten 
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Nuvere sprongen efter de 
skermen 
 
What happens yn de Bidler, stays yn 
de Bidler. Mar lytse Halbe komt  wol op 
de wrâld en we witte net hoe ‘t mei 
Hynsterblomke beteard. 
 
Leuk Franciske, datst by de ienakters komst te 
sjen. Bist fêst net de ienige want de 
foarstellings fan it Jongereintoaniel wurde 
altiten goed besocht. Dit jier docht de âlderein 
trouwes ek mei, mar dêr wurdt de jûn net 
minder gesellich om, sy gean gewoan mei yn de 
`flow`. 
 
Foardat jim, it publyk, genietsje kinne fan 
ferskate jongerein-ienakters is der al in hiele 
organisaasje oan foarôfgongen. Yn oktober 
2014 reizge it bestjoer ferklaaid op trekker en 
wein troch de buorren om bern waarm te 
meitsjen om mei te dwaan oan it 
jongereintoaniel yn april 2015. Al rillegau 
hawwe in hok fol bern harren opjûn om mei te 
dwaan. It jongereintoaniel libbet yn Wergea. It 
libbet al mear as 20 jier yn Wergea! En dat sil 
ek noch wol jierren sa troch gean, want de 
spilers fan doe binne de regisseurs en it 
bestjoer fan no, dat rint al jierren floeiend yn 
elkoar oer. 
 
Der wurde regisseurs socht, de groepen wurde 
ferdield, oefenlokaasjes wurde socht èn fûn en 
dan kinne se los. Eltse groep is frij om te dwaan 
wat hy wol, in besteand stik bewurkje of sels in 
stik betinke. Yn beide gefallen komt der in 
protte kreativiteit, gekkichheid en wille oan te 
pas en dat is meastentiids op it toaniel werom 
te sjen. En seker ek oan de titels fan de 
stikken. Der binne nochal wat frjemdsoartige 
titels foarby kaam yn al dy jierren, want wat te 
tinken fan “Healheech hekje”, “Op weg naar D”, 
“Miggestront”, “Smoarge Hessel”, “Alles kin yn 
‘e sop”, “Gewoan in gaos” mar ek “It begjin fan 
it ein”, “In hûs fol fratsen”, “De Buertsuper” en 
“Gosse” kamen foarby. 
 
Stikemwei wurdt de meiwurkersploech grutter, 
de jonges fan de bouploech komme yn maart 
yn aksje en ek de jonges fan de technyk en de 
froulju fan de smink wurde frege. Dan noch wat 
minsken yn de catering en de ploech is 
kompleet.  
 
Snein 5 april is ’t safier. “ De Trochrin.” Foar ’t 
earst yn ‘e Bidler. Alle meiwurkers binne der. 
Wat soene se fan ús stik fine? De reaksjes 
binne goed en de wille spat der ôf. Noch in pear 
kear oefenje en dan gean we der foar. 
 
Woansdei 8 april. “ De Generale”. Mei alles der 
op en der oan. Senders plakke, yn ‘e smink en 
hjir en dêr in prúk foar wa ’t dat nedich hat. 
Kleanwiksels en foaral wiksels fan dekôrstikken.  
 

It is in mierenêst dêr efter it toaniel, mar op ien 
as oare wize slagget it allegear.  
 
Je kinne der sa in ienakter fan meitsje, de 
teksten ha we al: “makket my neat, doch mar 
wat”, “tinke jim der om, der moat hjir aanst in 
bernewein del”, “wat is it hjir tsjuster”, “doch 
mar rôse”, “ik haw noch gjin soechplak”, “wolst 
myn hier dwaan mei de infrarood krultang”, 
“wêr binne myn skuon”, “mei ik even by dy 
ûnder it himd”, “dêr komt in tafel, tink er om 
alles stiet der noch op hear”… 
 
Wêr ’t we ek sa in ienakter fan meitsje kinne is 
it útsykjen fan famyljebannen fan de 
meiwurkers. It kin soms sa mar wêze dat der 
achterneefkes en -nichtjes meidogge dy ’t dat 
eins hielendol net fan elkoar wisten. Hoe leuk is 
dat. En as der al bern by binne dy ’t der echt 
hielendol gjin famylje by ha dan is dat gau 
oplost, dan krijt dy der gewoan in toanielmem 
by. 
 
De Premiêre op freed 10 april is best spannend 
foar guon bern. Heiten en memmen, pakes en 
beppes, freonen en freondinnen, en al dy oare 
belangstellenden sitte aanst yn ’e seal. Soe it 
goed gean, ferjit ik neat? Kin ik my sa hurd 
ferklaaie? Dochs is de sfear ûntspannen, de 
jongelju kinne relaxe, bykletse en appe yn har 
eigen chill-tinte en as se op moatte stean se 
der! 
 
Bin benijd hoe ast yn ´e seal wie, en hoe ast it 
fûnst. Achter de skermen hearre we de reaksjes 
fan ´t publyk fansels wol en dat hearde goed. 
 
Ypie 
 
 
No Ypie, dan kom ik neat wittend fan alle 
foargeande omballingen de sneons tsjin achten 
nei de Bidler. Gelokkich bin der folle mear op dit 
idee kaam. In grutte rige foar de doar. Guon 
doarpsgenoaten  ha al wille as we der wol 
ynpasse en wolle oars rjochting it kafé om dêr 
sels dan mar  stand-up toaniel te praktisearjen. 
Alle minsken fine in plakje en dan giet it los. 
 
Fansels merke we as publyk  tusken de stikken 
troch  wol dat der wat oer de planken draaft. . 
Mar sa moai asto dat fan efter de skermen 
begnúve kinst is it foar us net. It is wol ferhipte 
grappich dat jo as publyk somtiden ek laitsje 
om de gelûden en opmerkingen dy’t yn de seal 
sein wurde. Wat opfalt geande de jûn is dat te 
sjen is dat de measten al wolris op it toaniel  
stien ha en no better as ea harren rol spylje. Al 
is it de fraach fansels of se wol in rol spylje, it 
komt bytiden sa echt oer dat we yn de seal 
niget ha oan de meneuvels en it werkennen fan 
guon famyljes. Dat makket jongereintoaniel yn 
it eigen doarp sa bysûnder. Moai dat de jeugd 
ek de humor en de pluspunten  ynsjocht fan de 
besites oan it sportfjild, de jeugdsoos en de 
Bidler.  
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JETZETECHNIEK 
Elektra 
Centrale verwarming 
Waterleiding 
Gasleiding 

Reparaties 
Wasmachines 
Drogers 
Vaatwassers 
Naaimachines 
Alles waar een stekker aan zit 

Jetze vragen altijd slagen! 
06-20966696  /  058-8450434 
jetzetechniek@gmail.com 

www.jetzetechniek.nl 

Gele Eker 14  Wergea 



 

Wat in feestje foar ús as Havensbankers dat we  
omtinken krije. Nei dizze jûn begryp ik ek de 
opmerking fan Dries Gerbens op de 
jierfergadering fan Pleatslik Belang dat de Bidler 
“levensloopbestendig” is. It libben fan de 
konsepsje oant de dea fynt hjir syn gerak.   
Mooglik komt der in echte  Wergeaster Soap 
oangeande alle intriges dêr’t we op dizze jûn in 
foarpriuwke fan krigen? Der is genôch stof yn 
ús doarp om ferskate scenario’s út te wurkjen. 
Ast dan betinkst dat de regisseurs en spilers 
foar dizze Jongereinjûn sels de teksten, de 
effekten,  it ljocht en lûd en alles betinke moat 
in soap in fluitsje fan in sint wêze. 
 
Uteinlik sjoch ik op it programmaboekje trije 
stjerren stean. Neffens my kin de jûn wol 
fjouwer stjerren ha. De trije 
jongereinfoarstellingen én de koarte sketches 
fan de âldere jongeren kin seker  besjen lije en 
fertsjinje allegear in stjer.  
 
It sprekt foar himsels dat it folle poadium oan it 
ein fan de jûn alles seit oer it lef, de animo  en 
it talint dat we te sjen krigen.  It Jongerein- en 
it grutte Halbertsmabestjoer meie grutsk wêze. 
 
Mar Ypie, ik bin wol benijd ast dêr efter de 
skermen ek noch nije ynput krigen hast foar de 
kommende jierren? Moaie nije wurden, 
relaasjes, famyljeperikelen en sokssawathinne.  
Miskien kinne we der wat mei yn ien fan de 
kommende Havensbanken?   We ha it der mar 
efkes oer op de kommende fergadering.  
 
Franciske 
 
 

 
 

Bidlerpraat 
 
Maandag 11 mei worden uw waardevolle 
spullen voor de onvolprezen rommelmarkt weer 
opgehaald. 
 
De spullen worden vanaf 18.00 uur bij u van de 
stoep gehaald. Denk er wel om dat u geen 
spullen op de stoep neerzet die u niet van plan 
bent af te staan. Dus bent u bij iemand op 
visite, zet uw fiets dan niet bij andere spullen 
die klaar staan om opgehaald te worden. 
 
Graag vraag ik uw aandacht voor een vorig jaar 
geïntroduceerde afdeling op de rommelmarkt, 
te weten: tweedehands (kinder)kleding. Een 
aantal dames had vorig jaar dit idee en hadden 
de verzamelde kledingstukken bijna allemaal 
verkocht. 
 

Dus hebt u nog kleren die u of uw huisgenoten 
niet meer dragen en waar niet veel aan 
mankeert, dan hebben wij daar ook 
bovenmodale interesse voor.  
 
Maar ook als u nog behoefte heeft aan kleren, 
voor een mooi prijsje raden wij u aan om 
tijdens de rommelmarkt een kijkje te nemen bij 
de hopelijk goed gevulde kledingstand van de 
rommelmarkt op zaterdag 16 mei. Maar ook 
voor allerlei andere zaken kunt u terecht en zult 
u door onze deskundige vrijwilligers worden 
geholpen. 
 
De markt begint om 13.00 uur! 
 
Mathijs 
 
 

ROORDA-STATE 
-MUSEUM ‘t ALD SLOT- 

Vanaf heden is Museum ’t Ald Slot, na een 
ingrijpende renovatie, weer toegankelijk voor 
het publiek. De openingstijden zijn: woensdag 
tot en met zondag van 2 tot 5 uur ’s middags.  

Een en ander is opnieuw ingericht met een 
expositie over wandtegels en een verzameling 
koekplanken, onder andere Abraham en Sarah, 
de gebruikelijke lekkernijen bij het bereiken van 
de 50 jarige leeftijd. Deze taaipoppen werden 
meestal aangeboden met prachtige, 
zelfgemaakte gedichten.  

In 2015 is het 250 jaar geleden dat Maria 
Louise van Hessen-Kassel, in de volksmond 
beter bekend als Marijke Meu, in Leeuwarden 
overleed. Interessant is het echter te weten dat 
Rynoldus Popma van Oevering, geboren in 1692 
te Wergea, reeds op 18 jarige leeftijd zijn 
compositie ‘V1 suittes voort’ Clavier opus 1’ 
opdroeg aan Maria Louise. 

Van 1713 tot 1741 bespeelde hij het orgel van 
de Grote of Jacobijner kerk te Leeuwarden. In 
1724 kreeg hij de opdracht zich te informeren 
‘na de nieuwste soort en modellen van orgelen, 
en de beste meesters om te maken, mitsgaders 
de prijzen’. Het resultaat hiervan was het door 
Christian Müller vervaardigde orgel dat op 19 
maart 1727 werd ingewijd door Rynoldus 
Popma van Oevering. 
 
Weest welkom in Roordastate!  
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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!   
 
 



 

Geachte Wergeasters, 
 
Wij willen graag weer dona
 
Zou u zo vriendelijk willen zijn om dit onderstaande formulier voor ons in te vullen?
 
Het bestuur komt een dezer dagen bij u langs om het ingevulde briefje en het eventueel ingevulde bedrag op te 
halen. 
 
Namens het SZDRNZLL-

�  Ik blijf/word graag donateur van jeugdsociëteit SZDRNZLL voor 
�  Ik wil geen donateur worden.

Naam: 
Adres:  
Emailadres: 
 
Voor meer informatie: 

 www.szdrnzll.nl | 

 
 
Hoi minsken fan it goede, of minder goede libben,
 
Wat in feest, SZDRNZLL
bestjoersleden. Sneon wie it grut feest yn de
waar ôfsletten op snein mei in
wolle fia dizze wei elkenien betankje dy hjiroan mei wurke hat! Geweldich!
 
Dêr njonken hiene wy op 4
soad ferklaaide jongerein yn de soos
wie in grut sukses wêrby elkenien moai ferklaaid wie.
 
Dan noch efkes in húshâldlik puntsj 
praten mei in groepke, m
lekker nei hûs en praat/feest
 
What’s next?  
25 april: House jûn mei Dj
 
9 maaie: Donateursjûn! Dit beloofd lykas elk jier wer in gesellige jûn te wurden. 
 
Dit jier gean wy wer it doarp troch opsyk nei nije donateurs foar  ûs drokbesochte
in briefke troch de bus wêrop jimme ynfolje kinn
ek yn dizze Havensbank. Graach ynfolje sadat wy dizze wer op
 
Letter! 
It bestjoer 

Jeften 
 
Jild dat stom is, 
makket rjocht wat krom is
 
€    15,67: A.P.S-J 
€    27,50: H.F., S.F. 
€    25,00: J.T.eo 
 

 

Wij willen graag weer donateurs werven voor Jeugdsociëteit SZDRNZLL.

Zou u zo vriendelijk willen zijn om dit onderstaande formulier voor ons in te vullen?

Het bestuur komt een dezer dagen bij u langs om het ingevulde briefje en het eventueel ingevulde bedrag op te 

-bestuur, alvast bedankt! 
Ik blijf/word graag donateur van jeugdsociëteit SZDRNZLL voor 
Ik wil geen donateur worden. 

 
 
 

  www.facebook.com/szdrnzll | 

 

Hoi minsken fan it goede, of minder goede libben, 

SZDRNZLL 45 jier! Op freed begûn it feest mei in
bestjoersleden. Sneon wie it grut feest yn de Bidler wêr de ‘WeekendWarriors’
waar ôfsletten op snein mei in trip to the 90’s yn de jeugdsoos. Wy sjo
wolle fia dizze wei elkenien betankje dy hjiroan mei wurke hat! Geweldich!

njonken hiene wy op 4 april Carnaval. Wy begongen 
jongerein yn de soos oanwêzich wie, super! Dêrnei in fees

wie in grut sukses wêrby elkenien moai ferklaaid wie. 

noch efkes in húshâldlik puntsj : fansels begripe wy dat it gesellich is om nei twa oere noch efkes nei te 
groepke, mar wy wolle jimme by dizze fersy

praat/feest dêr rêstich fierder. Sa hawwe de

jûn mei Dj Sebass, lekker housen yn de soos! Kom a

Donateursjûn! Dit beloofd lykas elk jier wer in gesellige jûn te wurden. 

Dit jier gean wy wer it doarp troch opsyk nei nije donateurs foar  ûs drokbesochte
in briefke troch de bus wêrop jimme ynfolje kinne ast donateur wurde wolst 

Havensbank. Graach ynfolje sadat wy dizze wer op

makket rjocht wat krom is 

teurs werven voor Jeugdsociëteit SZDRNZLL. 

Zou u zo vriendelijk willen zijn om dit onderstaande formulier voor ons in te vullen? 

Het bestuur komt een dezer dagen bij u langs om het ingevulde briefje en het eventueel ingevulde bedrag op te 

Ik blijf/word graag donateur van jeugdsociëteit SZDRNZLL voor € …………. per jaar ( min. € 5,

 
 
 

 www.twitter.com/szdrnzll  | 

st mei in beregeselliche reüny mei alle (âld) 
wêr de ‘WeekendWarriors’ it dak derôf  spielen! Dit feest 

yn de jeugdsoos. Wy sjogge werom op in fantastysk w
wolle fia dizze wei elkenien betankje dy hjiroan mei wurke hat! Geweldich! 

 mei de basisskoalle edysje wêrby der wer in 
oanwêzich wie, super! Dêrnei in feestje foar de âldere jongerein. It feest 

: fansels begripe wy dat it gesellich is om nei twa oere noch efkes nei te 
fersykje om dit net op strjitte te dwaan. Pak dyn fyts, gean 

dêr rêstich fierder. Sa hawwe de buertbewenners der gjin lêst fan. Alfêst bedankt!

soos! Kom allegear! 

Donateursjûn! Dit beloofd lykas elk jier wer in gesellige jûn te wurden.  

Dit jier gean wy wer it doarp troch opsyk nei nije donateurs foar  ûs drokbesochte jeugdsoos. Meikoarten falt der 
st donateur wurde wolst as bliuwst (as

Havensbank. Graach ynfolje sadat wy dizze wer ophelje kinne.  

Van de penningmeester
 
Per 1 juni 2015 komt onze Rabobankrekening te 
vervallen. Wij gebruiken dan alleen nog onze ING 
bankrekening met nummer:
NL08 INGB 0003 6560 00.
 
Mocht u automatische betalingen doen naar ons 
Rabobank-rekening wilt u dit dan wijzigen naar 
het ING banknummer. 
 
Bedankt voor uw medewerking!
 
De penningmeester 
 

 

 

Het bestuur komt een dezer dagen bij u langs om het ingevulde briefje en het eventueel ingevulde bedrag op te 

€ …………. per jaar ( min. € 5,- ) 

  bestuur@szdrnzll.nl 

mei alle (âld) 
it dak derôf  spielen! Dit feest 

e werom op in fantastysk wykein en 

wêrby der wer in 
tje foar de âldere jongerein. It feest 

: fansels begripe wy dat it gesellich is om nei twa oere noch efkes nei te 
kje om dit net op strjitte te dwaan. Pak dyn fyts, gean 

buertbewenners der gjin lêst fan. Alfêst bedankt!  

jeugdsoos. Meikoarten falt der 
as net). Dit briefke stiet 

Van de penningmeester 

nze Rabobankrekening te 
vervallen. Wij gebruiken dan alleen nog onze ING 
bankrekening met nummer: 
NL08 INGB 0003 6560 00. 

Mocht u automatische betalingen doen naar ons 
rekening wilt u dit dan wijzigen naar 

dewerking! 
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Understeand inkele fragminten út it boekwurkje 
wat Pyt van Os makke hat yn 2011, wêr’t hy 
beskriuwt hoe’t hy as jonkje de oarlochsjierren 
belibbe hat. 
 
Daar wij van alle nieuws verstoken zijn zal de 
Leeuwarder Courant heden niet verschijnen 
                                          
Zaterdag 11 mei 1940. 
 
Yn maaie is it 75 jier lyn dat de twadde 
wrâldkriich begûn. 
 

Oarloch 1940- 1945 
 
It begjin: It is 11 maaie 1940, de dei dat myn 
âldste broer Gerie 14 jier wurden is. It wie de 
sneontemiddeis foar Pinkster. Ik stie by de 
Wergeasterbrêge wêr’t de froulju fan de famylje 
Zwart, koppen tee en bekers wetter stiene út te 
dielen oan Nederlânske soldaten dy’t fan út de 
rjochting Warten underweis wienen nei de 
Ofslútdyk. De measten wienen op de fyts, it 
gewear op de rêch. Miskien ha ik doe wol tocht 
dat se de ferkearde kant út gongen. 
 
Ik, Pyt van Os, in jonkje fan sân jier, fûn it wol 
spannend, al dy soldaten. Nijsgjirrich is wol dat 
5 jier letter, ek de Dútsers op de fyts en boere-
weinen oer deselde brêge rjochting Ofslútdyk 
gongen, op de rin foar de Kanadesen. En ik wie 
der ek wer. 
 
Ik siet yn de earste klas by juffer Rinske 
Sytema, doe’t de oarloch útbruts. Wy moasten 
doe ek noch sneontemoarns nei skoalle. Middeis 
koenen wy dan boartsje. Ik mocht graach bûten 
wêze. Fuotbalje, keatse, draakjefleane, 
sidekrûpboartsje, polskespringe, hoepelje en yn 
de winter fansels reedride. Wy makken ek faak 
in klabbuks fan in takke fan de flearbeam. Sa’n 
25 cm lang. De moarch hellen wy der dan út, sa 
dat je in holle piip hienen. Dan makken we fan 
essenhout in stimpel dy dêr dan krekt ynpaste. 
Fan kalmuswoartel makken we dan proppen 
dy’t je mei de stimpel yn de piip treaune. Nei dy 
earste prop triuwden je de twadde prop en dat 
joech dan in flinke knal en dat wie de lol. 
 
Mar it wie net altyd boartsjen. Ik hear noch it 
spinwiele wêr’t myn heit op siet te spinnen en 
de breitspriemmen as myn mem de nedige 
sokken siet te breidzjen. Foardat soks koe 
moast der wol wêze. We giene dan it lân yn 
lâns it stikeltried en plukten dêr de wol út. 
Gelokkich koe ús heit ek wol it nediche keapje 
mar it stikeltried wie goedkeaper. De boeren 
moasten ek ferplicht de nedige hektare sied 
ferbouwe. As se dan meand en rispe hienen, 
fregen wy of’t wy it oerskot opsykje mochten. 
Sa giene wy nei Hindrik Jelles, in sek mei en 
mar sykje. Sa ha we noch al ris in sek fol socht. 
En dan thús mei in stôk op de sek omhuffe sa 
dat it sied loskaam. It sied yn de kofjemole en 
dan mar mealle. Us mem makke der dan wol 
wer war ytbers fan. 

Wy hienen in pear stringe winters yn de oarloch 
perioade. De kachel moast wol barne en brânje 
wie in probleem. At it in kear stoarme hie dan 
gongen myn broer en ik de Wartensterdyk út 
om ôfwaaide takken op te fanneljen. In stik tou 
der omhinne en dan nei hûs. Hienen we wer 
wat om te stoken. We hienen twa kachels, ien 
yn de keamer en ien yn heit syn wurkpleats. De 
kachel yn de wurkpleats wie in saneamde 
kookkachel. Dêr koenen de noadige pannen op 
stean en der siet ek in oventsje yn. Alles wat 
barne woe gong der yn, lykas âlde 
skoechsoallen, as it mar waarmte joech. 
 
Noch wol in foardiel hie de stringe winter. By de 
boer Freek en Hike-jonges yn de Lytse Mar, 
wêr’t myn broer Harry faak omtwoarke, leinen 
de wylde einen deaferzen op it iis, dus kaam hy 
jûns thús mei “diepvries “einen. Wy moasten se 
plôkje en skjin meitsje en ús mem die it 
fierdere wurk. 
 
Foar de iterei moasten wy in pear kear yn de 
wike molke helje by de boer. In pear flessen 
mei yn de bûse. It wie ferbean troch de 
Dútsers, mar se hawwe ús nea kontroleard. Sa 
wienen Harry en ik op 8 maart 1944 nei Ultsje 
Kalsbeek yn it Leechlân, in hiel ein rinnen lâns 
de polderdyk fan de Meanewei, doe’t der in 
fleantúch oer de Alde Feanen rjocht op ús 
oankaam. Krekt foar de Grêft draaide it om en 
lânne dêr. Wy der hinne te sjen fansels. We 
seagen de minsken út it fleantúch klauterjen. 
Letter, it wienen Amerikanen, die bliken dat se, 
utsein in pear ferwûnen, allegear ûntkaam 
binne. 
 
Gjin tabak is yn de oarloch in grut probleem 
foar de rokende minsken west. It wie op it lêst 
net mear te krijen. Op de swarte merk 
fierstenste djoer foar de measte minsken. Guon 
hiene tabaksplanten op de kop tikke en dy 
woene wol aardich groeie mar der tabak fan te 
meitsjen, foel net ta. Myn heit hat it ek 
prebearre mar, neffens myn witten, is it nea 
slagge. Wy as jonges gongen nei Warstiens nei 
de tsjerke, want dêr stienen kastanjebeammen 
en fan dy kastanjes makken we pypkes. In 
stikje reit der yn en dan gewoan droege blêden 
der yn. Wy mochten fansels noch net roke, mar 
we kochten stikum by Germ de Jong op de 
Ljouwerterdyk wolris surrogaat sigaarkes 
(blasertjes) of sigaretjes. “Sukses” hieten se, 
mien ik. Je koene der goed mislik fan wurde. 
 
Oan it ein fan de oarloch bruts de sykte 
difteritis út. Der wienen gjin medisinen 
foarhannen. Der binne doe in pear minsken yn 
it doarp ferstoarn. Ek ús juffer Smit. Myn mem 
hat it ek hân, mar lokkich yn lichte mate. Ek Pyt 
Zwart syn mem, fan de smid, hie op it stuit 
difteritis. Gelokkich binne beide memmen wer 
gau opknapt. It wie yn de aaisikerstiid, en 
omdat wy net nei skoalle mochten fanwege 
besmettingsgefaar, ha wy in wike lang alle 
dagen te aaisykjen west. 
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De offisjele befrijing mei hântekeningen wie 
fansels op 5 maaie 1945 yn Wageningen, mar 
foar ús wie dat al sichtber op 15 april. Doe 
kamen de Kanadezen oer it wetter fanút Grou 
nei Wergea ta. Op de Hillebuorren kamen se 
mei harren pantserweinen de buorren yn. Wy, 
as jonges, der fansels mei de noas boppe op.  
 
De ûndergrûnse kaam doe ek mei harren 
geweren op’e lappen. Der waard troch harren 
ek noch sketten op de Wandelwei. Wol 
spannend! De Kanadezen wienen al gau wer 
fuort rjochting Ljouwert, want yn Wergea wie 
net folle te dwaan. 
 
It binne wol fiif hiel fremde jierren west. 
Gelokkich binne wy yn Wergea der sûnder al te 
grutte ungelokken goed foar wei kommen. Lit 
ús it hoopje dat dit nea wêr barre sil!! 
 
 
 

Slotavond knutselen 2015 
 
Vrijdag 20 maart hadden we weer een leuke en 
spannende avond. Op de slotavond van het 
knutselen waren leuke spelletjes. Èèn daar van 
was het sjoelen. 
 
We werden eerst in groepjes verdeeld. Ik zat bij 
Thirza en Frank. We moesten wel tien spelletjes 
doen. Tussen door kregen we wat lekkers: 
chips, ranja en een ijsje en een sinaasappel 
mee naar huis. Aan het eind deden we nog 
bingo. Je kon er leuke kadootjes mee winnen.  
 
Het was erg gezellig en we gingen pas om half 
tien naar huis. 
 
Groetjes, 
Hester Sinnema 
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April 

Leeuwarderweg 3 
9005 NB 
Wergea 
058-2551186 

Allen een fijn voorjaar met weer de 
nieuwste trends op kleur en knipgebied. 

Namens de Salon. 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

Informatie-avond Schoolfeest nieuwe stijl 
 
Op woensdag 27 mei is er voor besturen van de buurtverenigingen van Wergea en omstreken een 
informatie-avond over het schoolfeest nieuwe stijl.  
 
Op deze avond zal de Denktank, die in september gevormd is, haar plannen voor het schoolfeest van 2016 
voorleggen aan de vergadering. De besturen hebben inmiddels een uitnodiging voor de avond ontvangen. 
 
We rekenen op een grote opkomst want voor het slagen van het feest hebben we de actieve medewerking 
van de besturen nodig! 
 
In de Havensbank van juni zal in een verslag het programma in hoofdlijnen gepresenteerd worden. 
 
Denktank “Schoolfeest nieuwe stijl”: Richard Kindermann, Lydia Kooistra, Pity van der Vlugt, Rianne de Wit, 
Inge Vorster, Linda Vogelzang, Piet Roersma, Geert Nauta, Fokje Meinderts 
 

Kruiwagenactie wereldwinkel 
 
Elk jaar komen we in de maand mei bij u langs met een 
kruiwagen vol (h)eerlijke wereldwinkelartikelen. 
Al weer twee jaar komen we bij u aan de deur op een 
 doordeweekse avond in plaats van op een zaterdag, 
en dat bevalt ons  - en hopelijk u ook- zo goed,  
dat we dat ook dit jaar weer doen, en wel op 
 
woensdagavond 20 mei  !!!   

   
Vanaf 18.00 uur zullen onze kruiwagens die avond door het dorp rollen.  
 
Op vrijdag 29 mei (als ook de actie in Warten geweest is) gaan we in het buitengebied langs, maar dan 
met een volgeladen aùto in plaats van met een kruiwagen. 
 
Bij heel slecht weer verplaatsen we alles naar een week later. 
 
Natuurlijk bent u ook altijd van harte welkom in onze winkel:  
Kerkbuurt 6  in Wergea (t.o. de Attent-supermarkt) 
zaterdags van 10.00 uur  – 15.00 uur 
 
en hebt u door de week eens snel wat nodig, neem dan contact op met : 

- Joukje v.d. Meij, de Marren 49 Wergea   2551965   peterenjoukje@gmail.com 
- Fokje Hoekstra,  Hoofdstraat 66 Warten  2552271    hoekstra@nedsight.nl  
- of ons winkelmailadres:   wereldwinkelwergeawarten@hotmail.com  

 
kijk ook eens op onze facebook-pagina: Wereldwinkel Wergea-Warten 

 
Tot ziens!! 
 
Wereldwinkel Wergea-Warten 
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Big Band ‘Two Towers 
Collective’ op dreef in 
Goutum 
 
‘Ien en Mien’ heet de fraaie 
optrek die in Goutum als 
Dorpshuis dient. Deze 
zondagmiddag 29 maart was het 
tevens een welkom onderkomen 
voor de vele Goutumers die de 
Band kwamen beluisteren en 
tevens beschutting zochten tegen 
de heftige grillen van Pluvius en 
Beaufort. Eenmaal binnen 
vervaagde de herinnering aan 
het noodweer echter al snel, 
daarbij geholpen door de 

voortreffelijke sound van ‘TwoTowers Collective’. 
 
Een bijna geheel vernieuwd repertoire werd over ons 
uitgestrooid. De argeloze traditionalist, die in de ijdele 
hoop verkeerde een paar uur lang op Ellington of 
Basie classics te worden getrakteerd, kwam enigszins 
bedrogen uit. Teleurgesteld zal hij zeker niet 
huiswaarts zijn gekeerd, want veel moois was ervoor 
in de plaats gekomen: Jazz-rock, jazz-pop, Latin-
rytmes, het kon allemaal niet op. 
 
Een dergelijk repertoire vergt veel van de musici, met 
name van de ritmegroep. Wim Hodes, piano, Anno 
Kooistra, bas, Sjouke Helfrich, drums, Remco Bosma, 
percussions, en Rick Heida, gitaar, werkten zich 
bijkans in het zweet hunner aanschijns om de blazers 
te stimuleren en te ondersteunen. ‘Birdland’ heette 
het openingsnummer, naar de gelijknamige, 
beroemde jazzclub in New York. De toon was gezet, it 
koe heve. Voor de vocale nummers was royaal ruimte 
gereserveerd, waardoor Jetze Koster en Christina de 
Boer konden excelleren als zelden te voren. Jetze 
startte met een gevoelvolle, in het Spaans gezongen 
ballad ‘La Bella Maria’, Christina maakte haar entree 
met ‘Son of a Preacherman’ van Dusty Springfield, 
gevolgd door het veelbelovende ‘A night of this’. 
Christina heeft een buigzame stem, de lyriek van 
Sarah Vaugn en de dynamiek van Ella Fitzgerald zijn 
als het ware op bestelling te leveren. 
 
Dirigent Libbe Oosterman toont een groot vertrouwen 
in zijn orkest. Bij tijd en wijle verlaat hij de frontlinie 
om zich, gewapend met zijn instrument, bij de 
trompetsectie te voegen of een ogenblik, ontspannen, 
de verrichtingen van de band zonder zijn leiding aan 
te horen. Het oogt en klinkt allemaal bijzonder 
professioneel. 
 
‘Mission impossible’ bleek, in tegenstelling tot wat de 
titel doet vermoeden, in het geheel geen 
onoverkomelijke hindernis voor het orkest, evenals 
het hieraan voorafgaande ‘Gonna fly now’. Beide 
nummers getuigden van een prima orkestratie. 
 
En dan het lied over die slechte man in Chicago-Zuid, 
Bad Bad Leroy Brown, geschreven door Jim Croce. In 
de vertolking van Jetze Koster kwam diens 
verdorvenheid, in zang en mimiek, uitstekend tot zijn 
recht en deed hij de Sinatra versie uit 1972 ernstige 

concurrentie aan. ‘Walking on sunshine’ besloot het 
officiële gedeelte van het optreden, waarna  het 
enthousiaste publiek met applaus en gejuich een 
toegift afdwong. En die kwam er, in de vorm van 
‘Signed sealed’ van Stevie Wonder. Een voortreffelijk 
concert was ten einde. 
 
------------------------------------------------------------ 
 
Remco Bosma en Sieb Kerkstra, beide musici van het 
eerste uur, komen verhalen over het 10-jarig bestaan 
van ‘Two Towers Collective’. De heren steken van wal: 
‘Na een repetitieperiode van ongeveer een half jaar 
werd in februari 2005 het eerste openbare concert 
gegeven op de bovenzaal van ‘Landswelvaren’. Het 
repertoire van toen week nogal af van het huidige, 
maar daarover straks meer. De eerste dirigent was 
Johan Hager die, na enige tijd de dirigeerstok te 
hebben gehanteerd, toch maar weer zijn geliefde 
trombone ter hand nam. Diverse podia mochten wij 
reeds betreden: de Harmonie, de Bidler, Scooters,  
Trije Hûs en Us Doarpshûs, om er enige te noemen. 
In die 10 jaar zijn wij voor optredens zo’n 50 keer ‘om 
utens’ geweest.  Gaandeweg werd het repertoire 
breder en gevarieerder, Ellington en Basie raakten 
ietwat op de achtergrond, zonder hen echter geheel 
uit het oog te verliezen. Wij legden ons meer toe op 
moderne, ritmische nummers, waarin overigens nog 
genoeg jazz-elementen terug zijn te vinden. Een 
dergelijk repertoire spreekt zeker aan bij het publiek. 
Wie ook aansprak in de korte periode dat hij de Band 
leidde, was de Spanjaard Patxi Valverde. Het concert 
in ‘de Bres’ spreekt nog steeds tot ieders verbeelding. 
Na een optreden op ‘Trije Hûs’ ontfermde hij zich 
spontaan over stuur en gashandel van de 
gemotoriseerde praam, om met niets en niemand 
ontziende snelheid de Friese wateren te doorklieven. 
Van de ene op de andere dag was hij vertrokken, op 
weg naar Brazilië. Momenteel leidt hij een eigen 
kwartet, waarmee hij in Zuid-Amerika furore maakt. 
 
De huidige dirigent, Libbe Oosterman, weet eenheid in 
de Band te scheppen en zijn manier van dirigeren en 
communiceren werkt sfeerbevorderend. Een en ander 
heeft ook zijn uitwerking op het repetitiebezoek dat 
ronduit uitstekend kan worden genoemd. Slechts 
calamiteiten als een aardbeving of een doorbraak van 
de zeedijken mogen gelden als excuus voor enig 
verzuim. Een van onze trombonisten, Henk Bles, met 
een mondiaal werkterrein, zorgt ervoor dat hij 
tweewekelijks, op vrijdagavond 20.00 uur, kan 
aanmeren bij Us Doarpshûs. Als dat geen 
zelfopgelegde discipline is’. 
 
Kerkstra en Bosma hebben hun verhaal verteld en 
nemen enige teugen van een verfrissende consumptie 
tot zich. Dan deelt Sieb nog mee dat gitarist Rick 
Heida zojuist een vet contract heeft getekend dat hem 
voor enkele jaren aan de Band verbindt, waarop 
Remco met nauw verholen blijdschap vermeldt dat 
het voor september geplande concert in Den Helder, 
voor de Marine Luchtvaartdienst, nu definitief 
doorgaat. Als dat geen goede berichten zijn…… 
 
Wiebe Sinnema      
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Nico Dijkshoorn en de bejaarden van schutjasvereniging 
VV Warga    
 
Het was op de laatste schutjaspartij van de VV Warga, de zgn. Hollandse Avond, 
nog net niet het gesprek van de avond. Echter, de opmerking van onze eigen 
“Nico Dijkshoorn” in de Havensbank van februari zorgde voor heel wat verhitte gezichten en dat lag hem deze 
keer echt niet aan de vele “hete” hapjes van onze kok, Reinder de Jong. De heer Dijkshoorn had het toen 
over, ik citeer: “In favorite indoorsport by de VV Warga en sa’n bytsje it einstasjon fan Wergeasters op 
leeftyd”. Leeftijdsdiscriminatie of een goed item voor omroep Max? Deze heer Dijkshoorn suggereert in zijn 
column dat er alleen maar bejaarden met deze wedstrijden actief zijn, maar dan zou ik toch eerst zelf eens 
een kijkje nemen. Onze club telt ook heel wat jeugd en dan denk ik bijvoorbeeld aan een Hendrik Kooistra, 
Roel Dijkstra, Henk van der Veen, Ruurd Rijpstra, Bareld Mud, André Terpstra en niet te vergeten Jettie 
Wissmann. 
Schutjassers die waarschijnlijk nog niet eens de 50 zijn gepasseerd en dan al worden omschreven als 
“Wergeasters op leeftyd”. Wij willen juist een club zijn met een jeugdige uitstraling, waar iedereen zich thuis 
voelt, ongeacht afkomst of leeftijd. Hopelijk ziet de heer Dijkshoorn  ook in dat hij te ver is gegaan met zijn 
opmerking in de Havensbank. Echter, wij zijn niet rancuneus en bij deze nodigen wij de heer Dijkshoorn dan 
ook van harte uit om bij onze eerstvolgende schutjaspartij in oktober verslag te doen. Daarbij twee 
consumptiebonnen van onze club en de hapjes zijn natuurlijk gratis. 
 
Genoeg nu over de randverschijnselen. Op deze laatste schutjasavond van dit seizoen had “Nico” wel wat 
gelijk, want de jeugd liet het afweten, maar wel met goede redenen: de soos bestond 45 jaar (daar zaten de 
jeugdige schutjassers), wokken  en de liefde. Desondanks stonden er toch nog 20 deelnemers op de lijst. Er 
werd gekaart in een poule systeem en zodoende kon iedereen vier keer kaarten. Geen stilzitters meer en dit 
werd door iedereen zeer op prijs gesteld. Deze Hollandse Avond werd uiteindelijk een prooi voor de oudste 
deelnemer, de 84-jarige Johannes Sinnema, en de jongste deelnemer deze avond. 
 
Volledige uitslag: 
1e Johannes Sinnema en Floris Sinnema                                         
2e Dukke Rinzema en Sieger Rinzema 
3e Rink Hoff en Wim Bethlehem 
4e Reinder de Jong (de veehouder) en Jan de Boer 
5e Chris Lantinga en Johannes Postmus 
6e Mieke Bekhof en Luite Bekhof 
7e Jurjen Mulder en Henk Boxum 
8e Tjibbe Hoogerhuis (Franeker) en Wilfred de Lange 
9e Hannie de Vries en Tryntsje Hoff 
 
Al onze leden en donateurs krijgen na afloop van elke 
schutjaswedstrijd het speciale schutjasbulletin met 
daarin het verslag, diverse foto’s en overige 
wetenswaardigheden. 
 
Onze site: www.schutjasverenigingwarga.nl en verder zijn we ook op Facebook te volgen.  
 
Namens Schutjasbestuur VV Warga, 
Secretaris Floris Sinnema 
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Oer de Barten 9  9003 MZ  Warten 
info@wpbouw.nl   www.wpbouw.nl 

         tel: 06-20811234   fax: 058-2894712 



TEATSEN in 2015 
 
2014 was een prachtig jaar voor
het teatsen. Het 20-jarige jubileum
werd gevierd met druk bezette
toernooien en nog steeds beter
wordende teatsers. Het teatsen
leeft dus in Wergea, maar ook in
provincie en daar doen w
 
In 2015 gaan we door met deze “succesformule”: 
eerst het Wergeaster Kampioenschap en later in het 
jaar het WK. Zondag 14 juni wordt het Wergeaster 
georganiseerd en het WK is in het weekend van 15 en 
16 augustus.  
 
Nieuw dit jaar is dat er bij het Wergeaster 
Kampioenschap een poule wordt opgezet voor 50+ 
dames. Truus Lanting organiseert dit en benadert 
hiervoor de dames.  
 
Voorafgaand aan het Wergeaster 
zoals gebruikelijk 1 keer de mogelijkheid om een 
balletje te slaan: woensdag 10 juni. We leggen vanaf 
19.00 uur gezamenlijk velden, onder het motto “vele 
handen maken licht werk”.
opgave kun je terecht op www.teatsen.nl
 
We zijn daarnaast nog steeds op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers. Kun je om wat voor reden niet meedoen 
met het Teatsen, maar wil je wel deel uitmaken van 
de toernooien en de entourage, geef je dan op als 
Teatsrjochter. Neem contact op met Auke Johan 
Postmus voor meer informatie (058
 

 
Beste Wergeasters,
 
In mijn vorige oproep heb ik jullie verteld over mijn 
ziekte en mijn strijd tegen de kanker. Ik had destijds 
nog goede vooruitzichten. Helaas werd in januari 
2015 bij mij opnieuw kanker vastgesteld. Toch weer 2 
tumoren in de endeldarm. Inmiddels is deze operatief 
verwijderd. Helaas werd ik slachtoffer van een 
zogenaamde naadlekkage (lekken van de aanhechting 
van de dikke darm) waardoor ik buikvliesontsteking 
kreeg. Een 2e spoedoperatie was noodzakelijk, 
waardoor ik nu met en (tijdelijk) stoma rondloop. In 
de maanden februari en maart ben ik doodziek 
geweest. Gelukkig knap ik nu weer een beetje op. 
Stapje voor stapje dankzij de kennis van de doctoren 
van nu. Ondanks de complicaties is men in staat 
geweest de tumoren weg te halen en lijkt het er op 
dat ik kankervrij ben. Nogmaals een bevestiging van 
hoe belangrijk het is de wetenschap te steunen bij 
verder onderzoek.  
 
De emballage actie bij Tamme Hamsma in onze 
Attentwinkel loopt voorspoedig! 
€ 222,70 (!!) door jullie aan emballage gedoneerd aan 
het KWF. 

2014 was een prachtig jaar voor 
jarige jubileum 

werd gevierd met druk bezette 
toernooien en nog steeds beter 
wordende teatsers. Het teatsen 
eeft dus in Wergea, maar ook in de rest van de 
provincie en daar doen we het uiteindelijk voor! 

In 2015 gaan we door met deze “succesformule”: 
eerst het Wergeaster Kampioenschap en later in het 
jaar het WK. Zondag 14 juni wordt het Wergeaster 
georganiseerd en het WK is in het weekend van 15 en 

s dat er bij het Wergeaster 
Kampioenschap een poule wordt opgezet voor 50+ 
dames. Truus Lanting organiseert dit en benadert 

Voorafgaand aan het Wergeaster kampioenschap is er 
zoals gebruikelijk 1 keer de mogelijkheid om een 

slaan: woensdag 10 juni. We leggen vanaf 
19.00 uur gezamenlijk velden, onder het motto “vele 
handen maken licht werk”. Voor meer informatie en 
opgave kun je terecht op www.teatsen.nl 

We zijn daarnaast nog steeds op zoek naar nieuwe 
om wat voor reden niet meedoen 

met het Teatsen, maar wil je wel deel uitmaken van 
de toernooien en de entourage, geef je dan op als 
Teatsrjochter. Neem contact op met Auke Johan 
Postmus voor meer informatie (058-2552315). 

Beste Wergeasters, 

ige oproep heb ik jullie verteld over mijn 
ziekte en mijn strijd tegen de kanker. Ik had destijds 
nog goede vooruitzichten. Helaas werd in januari 
2015 bij mij opnieuw kanker vastgesteld. Toch weer 2 
tumoren in de endeldarm. Inmiddels is deze operatief 

wijderd. Helaas werd ik slachtoffer van een 
zogenaamde naadlekkage (lekken van de aanhechting 
van de dikke darm) waardoor ik buikvliesontsteking 
kreeg. Een 2e spoedoperatie was noodzakelijk, 
waardoor ik nu met en (tijdelijk) stoma rondloop. In 

ebruari en maart ben ik doodziek 
geweest. Gelukkig knap ik nu weer een beetje op. 
Stapje voor stapje dankzij de kennis van de doctoren 
van nu. Ondanks de complicaties is men in staat 
geweest de tumoren weg te halen en lijkt het er op 

Nogmaals een bevestiging van 
hoe belangrijk het is de wetenschap te steunen bij 

De emballage actie bij Tamme Hamsma in onze 
pt voorspoedig! Tot heden is er 

€ 222,70 (!!) door jullie aan emballage gedoneerd aan 

 

 
Op mijn site 
http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/acties/minn
okamp/minno-van-der-kamp/d
van Sunny Moon kunnen jullie de resultaten 
terugvinden. 
 
De gelden zijn rechtstreeks gestort naar het KWF. 
Namens het hele team ‘Sunny Moon’ maar zeker ook 
namen als die mensen die op een of andere manier 
slachtoffer zijn geworden van kanker HARTELIJK 
DANK voor jullie bijdrage zover. Wij hopen dat jullie 
gedurende de looptijd tot en met mei deze actie 
blijven steunen.  
 
Als team hebben we in totaal een bedrag van 
€ 16258,58 binnengehaald. Dit hebben we 
gerealiseerd met sponsorgeld van diverse bedrijven 
en onze eigen geïnitieerde spinningacties. Ook 
Wergea laat zich niet onbetuigd. Op 26 april 
organiseren wij een spinningactie in het Abe Lenstra 
Stadion, in de sportstad Heerenveen. Het lijkt ons 
prachtig dit tot een succes te maken met de sportieve 
Wergeasters onder ons. Lees de flyer en doe met ons 
mee. 
 
Onder begeleiding van professionele instructeurs kun 
je spinnen met de beelden van de Alpe d’Huez en 
geven we je het gevoel zelf die berg te beklimmen. 
Daarnaast kun je onder begeleiding in het stadion de 
trappen op en af rennen om het gevoel te krijgen wat 
wij (Patrick en ik) als lopers te verduren krijgen op de 
Alpe. Wie durft?? 
 
Het geheel zal spectaculair aangekl
muziek, voldoende verfrissing en een broodje. 
 
Komt allen!!  
 
Hartelijke groet, 
Minno van der Kamp 
Patrick Vink 
 

Het Hein Hoogeveen buurten
voetbaltoernooi op 6 juni

Na een afwezigheid van naar schatting 20 jaar keerde 
vorig jaar het gezelligste voetbaltoernooi van Wergea 
weer terug op de kalender. Uiteindelijk was het de 
Finne die met de, door Sinnema Gardens aangeboden, 
kampioensschaal mocht gaan pronken. Dit jaar is het 
buurtenvoetbal op zaterdag 6 juni vanaf 15 uur 
wederom onderdeel van de seizoensafsluiting van de 
VV Warga. Ook zal er die dag door de jeugd worden 
gestreden om de penaltybokaal. Tot slot zal er 
uiteraard live muziek zijn, want de evaluatie van het 
geheel is natuurlijk een erg belangrijk onderdeel!
 
De buurten zullen binnenkort weer worden benaderd, 
dus hou deze datum vrij! 
 
Graag tot ziens! 
 
De activiteitencommissie van de VV Warga
 

 

http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/acties/minn
kamp/doneren.aspx, onderdeel 

llie de resultaten 

De gelden zijn rechtstreeks gestort naar het KWF. 
Namens het hele team ‘Sunny Moon’ maar zeker ook 
namen als die mensen die op een of andere manier 

an kanker HARTELIJK 
DANK voor jullie bijdrage zover. Wij hopen dat jullie 
gedurende de looptijd tot en met mei deze actie 

Als team hebben we in totaal een bedrag van  
16258,58 binnengehaald. Dit hebben we 

gerealiseerd met sponsorgeld van diverse bedrijven 
en onze eigen geïnitieerde spinningacties. Ook 
Wergea laat zich niet onbetuigd. Op 26 april 
organiseren wij een spinningactie in het Abe Lenstra 

stad Heerenveen. Het lijkt ons 
prachtig dit tot een succes te maken met de sportieve 
Wergeasters onder ons. Lees de flyer en doe met ons 

Onder begeleiding van professionele instructeurs kun 
je spinnen met de beelden van de Alpe d’Huez en 

het gevoel zelf die berg te beklimmen. 
Daarnaast kun je onder begeleiding in het stadion de 
trappen op en af rennen om het gevoel te krijgen wat 
wij (Patrick en ik) als lopers te verduren krijgen op de 

Het geheel zal spectaculair aangekleed worden met 
muziek, voldoende verfrissing en een broodje.  

oogeveen buurten-
op 6 juni 2015 

Na een afwezigheid van naar schatting 20 jaar keerde 
gezelligste voetbaltoernooi van Wergea 

weer terug op de kalender. Uiteindelijk was het de 
Finne die met de, door Sinnema Gardens aangeboden, 
kampioensschaal mocht gaan pronken. Dit jaar is het 
buurtenvoetbal op zaterdag 6 juni vanaf 15 uur 

l van de seizoensafsluiting van de 
VV Warga. Ook zal er die dag door de jeugd worden 
gestreden om de penaltybokaal. Tot slot zal er 
uiteraard live muziek zijn, want de evaluatie van het 
geheel is natuurlijk een erg belangrijk onderdeel! 
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De activiteitencommissie van de VV Warga 
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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 



 

 
 

  

 
 
 
 
 Het seizoen is los! De eerste trainingen zijn alweer achter de rug en de eerste 
 ledenpartij voor de jeugd staat op 10 mei gepland.  
 
Na meerdere oproepen is het helaas niet gelukt om een veldlegger te vinden. Wel zijn er 2 trainers bereid 
gevonden om op maandagavond een groepje jeugd te trainen.  
Op 1 april was onze jaarlijkse ledenvergadering. Helaas een erg lage opkomst. Toch is het een goede 
vergadering geweest. 
 
De meeste leden/donateurs hebben inmiddels de rode ledenkaart door de bus gekregen. Mocht u niet thuis 
zijn geweest, dan kan het zijn dat deze door de bus is gedaan. Wilt u eraan denken het leden/donateursgeld 
over te maken. Ook wordt het bekende rode programmaboekje binnenkort huis aan huis verspreid, zodat alle 
data bij u thuis bekend zijn. 
 
Wat staat er op het programma? 

• Vrijdag 2 mei, 13.00 uur Federatie DEL Goutum 
• Zaterdag 9 mei, 13.00 uur Federatie DEL Leeuwarden 
• 10 mei (moederdag) 10.00 uur, 1e jeugd ledenpartij 

“De Abe Kooistra en Roel Hartmans kluspartij” 
• Dinsdag 12 mei, 19.00 uur Start competiekeatsen senioren vanaf 14 jaar 

Sponsor, Slagerij Kramer (daarna iedere dinsdag) 
• Vrijdag 15 mei, 12 uur Federatie DEL Raerd 
• Vrijdag 22 mei, 18.00 uur Federatie afd.comp Goutum 
• Zaterdag 23 mei, 13.00 uur Federatie del Jirnsum 
• Vrijdag 29 mei, 18.00 uur Federatie MidFryslan cat.2 Wergea 
• Zaterdag 30 mei, 13.00 uur Federatie DEL Reduzum 
• Zondag 31 mei, 13.00 uur Teije en Rika de Boer Bekerpartij senioren Wergea 

 
In het “rode boekje” dat huis aan huis wordt verspreid, kunt u het gehele programma voor het komende 
seizoen lezen. Bewaar dit boekje goed en u mist niets. 
 
Het bestuur 

 

Palmpasen 2015 
 
Op zondag 29 maart, Palmzondag, 
hebben 24 kinderen een 
Palmpasenstok versierd in de Frissel. 
 
Het was een initiatief van 
Sneinsskoalle Wergea en de Rode 
Mantelgroep van de RK kerk.  
De kinderen konden zich via de 
basisschool en de sneinsskoalle 
opgeven voor deze activiteit. 
Voordat de kinderen, met hulp van een 
aantal ouders, de stokken gingen 
versieren, werd het verhaal van 
Palmpasen verteld. 
 
Na afloop gingen ze in optocht door 
het dorp om de Palmpasenstokken weg 
te brengen. De kinderen hadden zelf 
bedacht aan wie ze hem wilden geven. 
 
Voor de ontvangers was het een grote 
verrassing! 
 
Jeltsje Kooistra, Fokje Meinderts 
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2015 KCA Halteplaatsen 
 
Wergea: Route 32 A 
Morgenroute 
Totaal 757 
 
Overzicht halteplaatsen inzameling KCA. 
Route 142217-A 
 
Inzameldag: dinsdag 30 juni 2015: week 14 
Inzameldag: dinsdag 10 november 2015: week 46 
 
Straat: 
Narderherne bij nr. 2: 09.00 – 09.15 uur 
De Terp – Hoek Kleine Buren: 09.15 – 09.30 uur 
Nieuwe Leeuwarderweg bij plantsoen: 09.30 – 09.45 
uur 
Leeuwarderweg bij nr. 34: 09.45 – 10.00 uur 
Gele Eker bij nr. 1 (Koepelkerk): 10.00 – 10.15 uur 
Nieuwe Hoek – Gele Eker: 10.15 – 10.30 uur 
De Weinmakker bij nr. 24: 10.30 – 10.45 uur 
Stopperlaarstrjitte bij nr. 2: 10.45 – 11.00 uur 
De Skûtmakker hoek Turfskipper: 11.00 – 11.15 uur 
De Skuorre bij nr. 4: 11.15 – 11.30 uur 
Niewoldstrjitte bij nr. 1: 11.30 – 11.45 uur 
Fricoweg op hoek Kerkbuurt: 11.45 – 12.00 uur 
 
 
 
  

 
Oedsmawei 13, 9001 ZJ GROU  tel. 0566 - 60 14 64 / 60 14 39 / 62 12 99  
E-mail: info@dierenartsgrou.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 u. 
 
Open spreekuren gezelschapsdieren: 
Maandag t/m vrijdag: 13.00 - 14.30  en 17.00 - 18.00 u.  
Daarbuiten uitsluitend op afspraak. 
 
Openingstijden van de balie: 
Maandag t/m vrijdag: 8.00 – 18.00 u. en zaterdag: 8.00 – 9.30 u. 
     

Let op: nieuwe praktijkinformatie is per 7 april 2015 ingegaan! 
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Dorpsagenda 

 
29.04.2015 Het Friese Land Soos en Meer "Maaltijd"  Us Doarpshûs 

12.30 -14.00 uur  

29.04.2015 Bloemenactie Volleybalvereniging UDI Gehele Dorp  

19.00 uur  

29.04.2015 Vergadering Pleatslik Belang Us Doarpshûs  

19.30 uur  

02.05.2015 Dames reünie V.V.Warga Kantine V.V. Warga  

09.05.2015 Donateursavond jeugdsoos "SZDRNZLL" SZDRNZLL  

10.05.2015 Jeugdleden partij Bouwcombinatie Sportcomplex Wergea  

10.00 uur  Kooistra en Hartmans "K.V.'t Oosten" 

10.05.2015 V.V.Warga 1 - Thor 1 Sportcomplex Wergea  

14.00 uur  

11.05.2015           Schrijfavond Amnesty International De Frissel 
19.00 -20.00 uur   

11.05.2015 Ophalen verkoopbare artikelen T.b.v. De Bidler "Rommelmarkt" Gehele Dorp  

19.00 uur  

12.05.2015 Oudpapier Twamêster - V.V.Warga Gehele Dorp  

17.00 uur  

12.05.2015           Start Slagerij Kramer competitiekaatsen senioren "K.V.'t Oosten" Sportcomplex Wergea 

19.00 uur  

13.05.2015 Het Friese Land Soos en Meer "Erven en Ervenbelasting" Us Doarpshûs  

14.00-16.00 uur  

16.05.2015 Rommelmarkt T.b.v. De Bidler Rondom de Bidler  

13.00 uur  

19.05.2015 Slager Kramer competitiekaatsen senioren "K.V.'t Oosten"                          Sportcomplex Wergea 

19.00 uur  

20.05.2015 Kruiwagenactie wereldwinkel Gehele Dorp  

18.00 uur  

26.05.2015 Slager Kramer competitiekaatsen senioren "K.V.'t Oosten"                          Sportcomplex Wergea 

19.00 uur  

27.05.2015 Het Friese Land Soos en Meer "Maaltijd" Us Doarpshûs  

12.30 -14.00 uur  

27.05.2015 Info avond voor buurtverenigingen over schoolfeest nieuwe stijl                  OBS De Twamêster 

 20.00 uur  

29.05.2015 Federatie Mid-Fryslan kaatsen afdeling categorie 2 "K.V.'t oosten"               Sportcomplex Wergea 

18.00 uur  

31.05.2015 Teije en Rika de Boer bekerpartij senioren "K.V.'t Oosten"                           Sportcomplex Wergea 

13.00 uur  

02.06.2015 Slagerij Kramer competitiekaatsen senioren "K.V.'t Oosten"                         Sportcomplex Wergea                     

19.00 uur  

03.06.2015 Oefenmogelijkheid "Teatsen"                                                                     Sportcomplex Wergea  

19.00 uur  

03.06.2015 Vergadering Pleatslik Belang  Us Doarpshûs  

19.30 uur  

05.06.2015 Astrid Bekerpartij voor de jeugd "K.V.'t Oosten"                                         Sportcomplex Wergea  

17.30 uur  

06.06.2015 Jeugdsoos SZDRNZLL "Proud to be fout"                                                    SZDRNZLL  

06.06.2015 Seizoensafsluiting V.V.Warga                                                                    Kantine V.V. Warga 

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

A. Kerkstra           Tel.     : 058-2551202 
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Politie 
De politie is en blijft bereikbaar voor spoed op 112 en 
voor alle andere zaken op 0900-8844, zoals een 
afspraak met de wijkagent. 
 
Thuiszorg Het Friese Land 
Voor verpleging, verzorging en andere hulp en 
ondersteuning op het gebied van de thuiszorg. 
Aanvraag hulp, zorg, advies en info: 0900 – 8864. 
 
Doarpsteam Wergea  
Van ma t/m vrij tussen 10 en 14 uur.  
Info: 06 - 311 53 510. 
 
School 
OBS de Twamêster, 255 25 57. Info en aanmelding 
Janke Sietsma. 
 
 
Vereniging Us Doarpshûs 
Info verhuur en vergaderruimte Douwe en Roelie 
Zuydendorp, r.zuydendorp@online.nl of 058-255 1276 
b.g.g. 058-2126730. 
 
 
Meldpunt voor het Dorpsbeheer 
Meldpunt T. Kloosterman, 06 – 2032 4229. 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerkdiensten mei 2015 

 
St Martinusparochie 
3 mei 10.00 uur Werkgroep liturgie 
10 mei 10.00 uur Werkgroep liturgie 
14 mei 10.00 uur euch. J. de Wolff 
  Hemelvaartsdag 
17 mei 10.00 uur com. S. Boukema 
24 mei 10.00 uur euch. J. de Wolff en 
 S. Boukema, gez. Viering Wytgaard 
 Pinksteren 
30 mei 19.30 uur euch. J. de Wolff 
 
Contactpersoon: Jan Meinderts, (058) 255 15 65 
 
 
 
Preekrooster PKN gemeente Wartengahe 
3 mei 09.30 uur Warstiens da. A. Buizer 
10 mei 09.30 uur Warten dhr. T. de Jong 
17 mei 09.30 uur Warten da. A. Buizer 
24 mei 09.30 uur Warten da. A. Buizer 
31 mei GEEN DIENST 
 
Contactpersoon: Janneke de Ruiter, (058) 843 55 39 
 
 
 
Kerkdiensten Doopsgezinde gemeente Mid-Fryslân, Grou 
3 mei 10.00 uur Zr. J. Huizinga 
10 mei 10.00 uur Lit. Groep 
17 mei 10.00 uur Zr. A. Schluter 
24 mei 10.00 uur Zr. B. Bosscha, Pinksteren 
31 mei 10.00 uur Ds. C. Nijkamp  
 
Contactpersoon: Jeltje Kooistra, (058) 255 12 92 
 
 
 
Kerkdiensten van de gereformeerde pkn. kerk Warten-
Wergea-Warstiens 
Zo. 3 mei 09.30 uur ds. A. Bouman 
Zo. 10 mei 09.30 uur mevr. E. Stellingwerf-Vinke 
Do. 14 mei 09.30 uur ds. H. Klein-Ikkink 
  Hemelvaart 
Zo. 17 mei 09.30 uur ds. K. van Marrum 
Zo. 24 mei 09.30 uur da. J. Paans-Spoelstra 
  Pinksteren 
Zo. 31 mei 11.00 uur ds. J. Mol 
 
Contactpersoon: Botina v.d. Hoek-v.d. Meulen 
g.v.d.heok9@kpnplanet.nl  
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Dierenartsenpraktijk 
Oedsmawei 13, 9001 ZJ GROU  tel. 0566 - 60 14 
64 / 60 14 39 / 62 12 99  
E-mail: info@dierenartsgrou.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 u. 
 
Open spreekuren gezelschapsdieren: 
Maandag t/m vrijdag: 13.00 - 14.30  en 17.00 - 
18.00 u.  
Daarbuiten uitsluitend op afspraak. 
 
Openingstijden van de balie: 
Maandag t/m vrijdag: 8.00 – 18.00 u. en 
zaterdag: 8.00 – 9.30 u. 
     
Voor spoedgevallen 24 u./7d. bereikbaar. 
 
 
Vitaalgroep 
Vitaalgroep is de nieuwe naam voor ‘de Praktijk’. 
Kerkbuurt 4, 9005 PB, WERGEA 
 
U kunt zonder verwijzing terecht bij de fysio- en 
manueel therapeut. Bij twijfel overlegt u met uw arts 
of fysiotherapeut. Voor een vergoeding heeft u wel 
een aanvullende verzekering nodig. 
 
Praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie 
iedere dag, behandeling aan huis mogelijk mits 
medisch noodzakelijk (058) 255 18 85   
Het adres voor medische training, fitness, fysio- en 
manuele therapie, bekkenbodem training en 
sportblessures.  
Philip Schippers: Fysio- en manueeltherapeut  
Jaap Russchen: Fysiotherapeut 
 
Praktijk voor mesologie 
Meestal op di, woe en do (058) 256 05 02  
Marga Meihuizen: mesoloog D.M./MRO 
 
Praktijk voor osteopathie 
Iedere werkdag 06-14112182 of (058) 2551885  
Philip Schippers: C.O.-(M).R.O. 
 
Logopediepraktijk Mid-Fryslân 
Behandeling volgens afspraak op ma en do.  
06 - 1062 7073  
Cynthia Rozenberg: logopediste en Bondina van der 
Meulen: logopediste 
 
Praktijk voor Ismakogie cursussen. 
Deelname groepen volgens afspraak op ma- en woe. 
avond 
(058) 2552300 Dirkje Swierstra - de Jong: Ismakogie 
docent 
 
 
 
 
 
 
 

Huisartsenpraktijk Warga, M.R.F. de Groot, 
apotheekhoudend huisarts, Leeuwarderweg 61, 
9005 ND Wergea, tel. 058 - 2551261 
SPOEDNUMMER: 058 - 2551125 
www.huisartsenpraktijkwarga.nl 
 
Spreekuur en openingstijden: 
Open van 08.00 uur – 17.00 uur, lunchpauze van 
12.30 uur – 13.00 uur. 
Spreekuur van maandag t/m vrijdag alleen op 
afspraak. Afspraken maken (ook voor aanvraag visites 
en telefonische consulten) van 08.00 uur – 10.00 uur. 
Avondspreekuur dinsdagavond vanaf 18.30uur, alleen 
op afspraak.  
Telefonisch terugbelspreekuur tussen 13.30 uur en 
14.00 uur. 
Voor uitslagen maandag t/m vrijdag bellen na 15.30 
uur. 
Urineonderzoek: verse middenstroom urine in officieel 
potje met ingevuld briefje voor 10.00 uur.  
 
Apotheek: 
Apotheek voor spoedrecepten, specialistenrecepten en 
ontslagmedicatie geopend van 08.00 uur – 17.00 uur. 
Op woensdag is de apotheek tot 17.45 uur open.  
 
Voor vragen over (herhaal)medicatie bellen tussen 
10.00 uur – 11.00 uur op 058 - 2550834 
 
 
Herhaalrecepten: 
Bestellen voor 10.00 uur, ophalen de volgende 
werkdag tussen 16.15 uur en 16.45 uur (op woensdag 
tot 17.45 uur) 

• 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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Mail: info@petrareen.nl 
Tel: 06 21477982 

 
 



 

 Colofon 
 
April 2015, 55e jaargang nr. 4.  
 
De Havensbank wordt gratis verspreid in Wergea, Warstiens en Eagum. 
 
Klachten over de bezorging? 
Bel Henk Wielinga, 255 23 35. 
 
Redactie:  
Henk Wielinga (voorzitter) 
Ypie Kerkstra-Pijl (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, Hilleburen 10, 9005 PT, Wergea, tel. 06 – 2380 7486. 
 
Drukker: Donkel & Donkel, Drachten. 
 
Abonnement: Voor lezers buiten Wergea, Warstiens en Eagum: € 22,50 per jaar. 
 
Rekeningnummers: 
Rabobank:  NL49 RABO 0335 4101 38 (LET OP: dit bankrekennummer vervalt per 01-06-2015) 
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 zaterdag 30 mei 2015. 
 
Kopij uiterlijk woensdag 20 mei 2015 a.s. vóór 18.00 uur inleveren! 

Inleveren kopij (tot 18.00 uur) en vergaderdata: verschijningsdata: 
 

2015 
 
Juni/Juli woensdag 8 juli vrijdag 17 juli 
 
Augustus woensdag 19 augustus vrijdag 28 augustus 
 
September  woensdag 16 september vrijdag 25 september 
 
Oktober woensdag 21 oktober vrijdag 30 oktober 
 
November woensdag 11 november vrijdag 27 november 
 
December woensdag 23 december donderdag 31 december 
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