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ATTENT, SUPER IN DE BUURT! 



 

 
  

Tot slot, een oproep; 
 
Bij het schoolfeest-nieuwe-stijl zal een grotere taak zijn weggelegd voor de verschillende buurtverenigingen. In de 
dorpsgids van 2007 staan de volgende buurtverenigingen vermeld: De Finne, De Foudering, Fricobuurt, Gele eker, 
Grote buren, Hilleburen, C. Kasjesstraat, Lyts Sinia, Oan it âld djip, Op en om de âld iisbaen, Op en om it âlde 
Keatslân, Rounom de Kearewear, Rysbuorren, De Stoppelaarstrjitte, De Trochbraak en Tusken de Tuorren. 
 
Wij zouden graag willen weten wat de actuele contactgegevens zijn van deze buurtverenigingen. Overigens, 
mogelijk bestaat een buurtvereniging niet meer of is samengegaan met een andere of de activiteiten staan op een 
laag pitje. Ook dat zouden we graag willen weten. Zou u zo vriendelijk willen zijn om deze gegevens door te mailen 
naar g.nauta64@gmail.com? Bij voorbaat dank! 
 
Daarnaast zou het schoolfeest een mooie gelegenheid zijn om een buurtvereniging op te richten of nieuw leven in 
te blazen. Ook dergelijke plannen zouden we graag willen weten.  
 
Namens de commissie:  
Geert Nauta 

 
 

Update Toeristisch Wergea 
 
Toeristisch Wergea houdt u graag op de hoogte van haar actuele bezigheden. Met haar activiteiten ondersteunt 
Toeristisch Wergea ook de leefbaarheid in het dorp. 
 
Activiteiten vanaf 2015 
 
. Architect Nynke Rixt Jukema heeft, op onze uitnodiging, met een presentatie de aandacht gericht op de 
schoonheid van de nacht. Ons dorp is zeer geschikt om initiatieven te ontwikkelen rondom het project ‘Feel the 
Night’. Zij heeft Wergea gevraagd het project in Fryslân te ondersteunen. Doet u mee? 
 
.  Toeristisch Wergea heeft een kwartetspel met wetenswaardigheden samengesteld. Gezellig leert u nog meer 
over uw mooie en interessante dorp; het is te koop bij het Toeristische Informatie Punt (TIP) gevestigd in het 
brugwachtershuisje en bij de bakker. 
 
. In een gesprek met wethouder Van der Molen op 11 mei heeft Toeristisch Wergea, na een handtekeningenactie 
die al spoedig vierhonderd sympathisanten telde, een viertal argumenten (efficiëntie, lokale kennis, 
kostenbesparing en mienskip)aangevoerd om onze brugwachters Dina en Gerritjan vast op onze bruggen te 
behouden. Dit is niet gelukt omdat de gemeente hoog inzet op m.n. flexibiliteit en eenheid in de uitvoering van de 
brugbediening. De gemeente is positief over de manier hoe Toeristisch Wergea probeert het dorp op de kaart te 
zetten. De wethouder heeft medewerking betuigd met betrekking tot de rol die de brugwachters mede voor het 
dorp kunnen betekenen. 
 
. Om de passanten uit te nodigen tot een langer verblijf heeft Toeristisch Wergea dit seizoen voor het vijfde jaar 
(!) weer de bekende Wergea fan TAS tysk  tas samengesteld. 
Nieuw daarin is een prachtig full colour infoboekje over het dorp met diverse aktiecoupons van winkels en 
bedrijven. De kleurplaat voor volwassenen, ook nieuw, blijkt goed aan te slaan ! 
Met een flyer gaat de brugwachter de passanten wijzen op de mogelijkheden van overnachten en het doen van 
inkopen in het dorp. 
 
. Het Toeristisch Informatie Punt (TIP), lange tijd behartigd door Wieke Zwart, is met instemming van de 
gemeente, ondergebracht in het (tijdelijke) brugwachtershuisje. 
 
. Het kunstproject ‘Cunst in Wergea”, 13 en 14 juni j.l. waarbij op 10 lokaties het werk van 23 kunstenaars was te 
bewonderen, is een groot succes geworden. Bezoekers vanuit heel Friesland en daar buiten.  Op het gebied van 
kunst en cultuur maakt Wergea traditie! 
 
Heeft u vragen of wilt u meedenken of liever nog –doen, stuur een mailtje naar toeristischwergea@gmail.com. 
 
Team Toeristisch Wergea 
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Hartelijk dank! 
 
Bij deze willen wij een ieder bedanken voor de 
vele kaarten, bloemen en telefoontjes die wij 
mochten ontvangen tijdens Reinder zijn verblijf 
in het ziekenhuis en thuis. 
 
Reinder en Janke v.d. Lei 

URINOIR OPGEKNAPT 
 
Afgelopen maand is het monumentale urinoir bij de brug in 
Wergea opgeknapt. De onderhoudswerkzaamheden zijn, in 
opdracht van Restauratiebedrijf De Jong uit Workum, uitgevoerd 
door een specialistisch bedrijf.  
 
Het unieke gebouwtje is van binnen en van buiten 
schoongemaakt, de betonrot is hersteld, het stukadoorwerk 
gerepareerd, de verroeste gaasraampjes zijn vervangen en binnen 
is het opnieuw geschilderd. Kortom het urinoir is geheel opgefrist 
en ziet er nu weer pico bello uit.  
 
Het is verheugend dat de gemeente Leeuwarden de taak van de 
voormalige gemeente Boarnsterhim heeft overgenomen om het 
urinoir regelmatig schoon te maken. Zo blijft het gebouwtje, ook 
in de toekomst, netjes en fris.   
 
Sinds eind 2010 is het bouwwerk, naast nog 7 andere 
Rijksmonumenten, eigendom van de Monumentenstichting 
Boarnsterhim. De afgelopen jaren heeft deze nieuwe stichting veel 
onderhouds- en restauratiewerk uit laten voeren aan haar 
eigendommen. Veel achterstallig onderhoud is inmiddels 
weggewerkt. Met de recente werkzaamheden aan het urinoir te 
Wergea zijn alle 8 monumentale gebouwen inmiddels weer in 
redelijke staat van onderhoud. 
 
Kon je voorheen in elke stad of dorp (meerdere) van dit soort 
gebouwtjes vinden, inmiddels is een dergelijk urinoir zeldzaam 
geworden. De Monumentenstichting Boarnsterhim wil dan ook van 
dit speciale rijksmonument een informatiefolder maken. Net als 
bij haar andere monumenten zal deze flyer in een folderhouder bij 
het monument worden geplaatst. Elke belangstellende passant 
kan dan de nodige informatie krijgen over dit  bijzondere 
gebouwtje, haar geschiedenis en de omgeving. 
 

 
 
Voor het samenstellen van deze folder doet 
de Monumentenstichting Boarnsterhim ook 
een beroep op de (oud)inwoners van 
Wergea. Iedereen die enige informatie heeft 
over de geschiedenis (herkomst, 
opdrachtgever, bouwer etc.) van het 
gebouwtje wordt gevraagd deze te delen 
met Kees de Boer via 
mail@monumentenstichting.nl of telefonisch 
via 0653310841. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Beste mensen, 
 
De collecte van de Kinderhulp van 12 
t/m 18 april 2015  is zeer goed 
verlopen.  
De opbrengst was €444,61. 
 
Wij willen alle collectanten  en gevers 
hartelijk bedanken. 
 
Uw coördinatoren : Lianne 
Breidenbach en Laura  Brandsma 

 

 
 

Trije Hûs  Terras aan het water 
Big Band Two Towers Collective 

Zang: Christina de Boer en Jetze Koster 
Zondag  6 september  2015 

Vanaf: 14.00 uur 
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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 



 

MULTIPLE SCLEROSE

ZIE JE VAAK NIKS 
 
17.000 Nederlanders hebben Multiple Sclerose (MS). 
Aan de buitenkant zie je in veel gevallen niks. Toch 
hebben zij er dagelijks last van. 
me, dus ik ben niet ziek.”
veel mensen met Multiple Sclerose. 
Waarom kan je soms prima lopen en maak je de 
andere dag gebruik van een scootmobiel? 
Heb je de ene dag energie voor de dagelijkse dingen 
en de andere dag kan er bijna niks? Het
mensen niet te begrijpen. “Dat mensen zeggen dat je 
je aanstelt doet veel pijn”.
 
Van 23 t/m 28 november zetten vele partners, 
kinderen en familieleden zich in tijdens de 
collecteweek van het Nationaal MS Fonds. Zij 
erkennen en herkennen de s
gezichtsverlies, uitval aan armen en benen en zetten 
zich in om MS een gezicht te geven. Ook heel veel 
mensen met MS doen mee met de collecteweek.
Degene die niet kunnen of willen collecteren hangen 
de vlag uit tijdens de collecteweek.
 
Echter, we kunnen ons gezicht nog lang niet bij alle 
huizen laten zien. We zoeken nog meer mensen die 
MS een gezicht willen geven. Heb je 2 uurtjes de tijd 
en wil je in jouw eigen buurt meer bekendheid geven 
aan MS? Meld je aan als collectant en help mee. 
Kijk voor meer informatie op 

www.nationaalmsfonds.nl

 
Het Nationaal MS Fonds besteedt de collectegelden 
aan onderzoek (voor een beter leven nu én een 
toekomst zonder MS), begeleiding en voorlichting.
 
Een donatie wordt bijzonder gewaardeerd: giro 5057 
te Maassluis (NL92 INGB 0000 0050 57). Het 
Nationaal MS Fonds is 100 % afhankelijk van giften.
 

 
 

 

CLEROSE, AAN DE BUITENKANT 

17.000 Nederlanders hebben Multiple Sclerose (MS). 
Aan de buitenkant zie je in veel gevallen niks. Toch 
hebben zij er dagelijks last van. “Ze zien niets aan 

ik ben niet ziek.” Een groot probleem voor 
veel mensen met Multiple Sclerose.  
Waarom kan je soms prima lopen en maak je de 
andere dag gebruik van een scootmobiel?  
Heb je de ene dag energie voor de dagelijkse dingen 
en de andere dag kan er bijna niks? Het is voor veel 
mensen niet te begrijpen. “Dat mensen zeggen dat je 
je aanstelt doet veel pijn”. 

Van 23 t/m 28 november zetten vele partners, 
kinderen en familieleden zich in tijdens de 
collecteweek van het Nationaal MS Fonds. Zij 
erkennen en herkennen de symptomen zoals 
gezichtsverlies, uitval aan armen en benen en zetten 
zich in om MS een gezicht te geven. Ook heel veel 
mensen met MS doen mee met de collecteweek. 
Degene die niet kunnen of willen collecteren hangen 
de vlag uit tijdens de collecteweek. 

er, we kunnen ons gezicht nog lang niet bij alle 
huizen laten zien. We zoeken nog meer mensen die 
MS een gezicht willen geven. Heb je 2 uurtjes de tijd 
en wil je in jouw eigen buurt meer bekendheid geven 
aan MS? Meld je aan als collectant en help mee.  

k voor meer informatie op 

www.nationaalmsfonds.nl. 

Het Nationaal MS Fonds besteedt de collectegelden 
aan onderzoek (voor een beter leven nu én een 
toekomst zonder MS), begeleiding en voorlichting. 

wordt bijzonder gewaardeerd: giro 5057 
te Maassluis (NL92 INGB 0000 0050 57). Het 
Nationaal MS Fonds is 100 % afhankelijk van giften. 

 

 
Wat was het dit jaar een super
actie, want op 20 mei in Wergea, 28 mei in Warten en 
op 1 juni “bûten-út”, hebben we in totaal voor het 
enorme bedrag van € 3375,- 
produkten verkocht!! 
 
Het is een record-opbrengst, en misschien komt dit 
wel door de actie voor Nepal die eraan gekoppeld 
was. Velen kochten of gaven daardoor nog iets extra!.
Van het verkoopbedrag gaat, 10% via onze importeur 
Tilingo naar de door de aardbevingen in Nepal zo 
zwaar getroffen FairTrade-producenten in dat land.
Dat betekent dus een bedrag van 
hebben besloten het te verhogen tot 
 
Dit geweldige resultaat hebben we behaald dankzij de 
inzet van vele vrijwilligers en we willen hen dan ook 
hartelijk bedanken!  
Ook onze klanten bedanken we, want zonder hen 
hadden we geen opbrengst gehad: zìj hebben één of 
meerdere FairTradeprodukten gekocht, waardoor ze 
bijdragen aan een menswaardig bestaan voor on
producenten en de weder-opbouw van de beschadigde 
bedrijfjes in Nepal.  
 
Maar FT-produkten zijn ook gewoon hoogwaardige en 
lekkere produkten, dus hopelijk komt u nog eens 
(terug) in onze winkel aan de kerkbuurt in Wergea 
(t.o. de Attent-supermarkt). 
We zijn elke zaterdag open van 10.00 uur tot 15.00 
uur, en als u door de week iets nodig hebt kunt u één 
van de volgende mensen bellen:
Fokje Hoekstra 2552271, Iteke de Groot 2551232, 
Joukje vd Meij 2551965. 
 
Ook kunt u uw reacties/vragen/bestellingen kwijt v
de mail of op facebook! 
mail:  wereldwinkelwergeawarten@hotmail.com
facebook: Wereldwinkel Wergea

Tot ziens !! 
 
Wereldwinkel Wergea-Warten 

Wereldwinke
Wergea 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wat was het dit jaar een super-geslaagde kruiwagen-
want op 20 mei in Wergea, 28 mei in Warten en 

hebben we in totaal voor het 
 aan wereldwinkel-

opbrengst, en misschien komt dit 
wel door de actie voor Nepal die eraan gekoppeld 
was. Velen kochten of gaven daardoor nog iets extra!. 
Van het verkoopbedrag gaat, 10% via onze importeur 

ingo naar de door de aardbevingen in Nepal zo 
producenten in dat land. 

Dat betekent dus een bedrag van € 337,50, maar we 
hebben besloten het te verhogen tot € 500,- ! 

Dit geweldige resultaat hebben we behaald dankzij de 
vele vrijwilligers en we willen hen dan ook 

Ook onze klanten bedanken we, want zonder hen 
hadden we geen opbrengst gehad: zìj hebben één of 
meerdere FairTradeprodukten gekocht, waardoor ze 
bijdragen aan een menswaardig bestaan voor onze 

opbouw van de beschadigde 

produkten zijn ook gewoon hoogwaardige en 
dus hopelijk komt u nog eens 

in onze winkel aan de kerkbuurt in Wergea 

zijn elke zaterdag open van 10.00 uur tot 15.00 
en als u door de week iets nodig hebt kunt u één 

van de volgende mensen bellen: 
Fokje Hoekstra 2552271, Iteke de Groot 2551232, 

Ook kunt u uw reacties/vragen/bestellingen kwijt via 

wereldwinkelwergeawarten@hotmail.com 
Wereldwinkel Wergea-Warten 

 

  

Wereldwinkel 
Wergea - Warten 
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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!   
 
 

Ook niet onsterfelijk? Regel dan je uitvaart in vertrouwde 
omgeving! 

Regel je afscheid in eigen dorp en kies voor uitvaartvereniging 
‘De Laatste Eer’, Wergea, Warstiens. Deze Wergeaster uitvaart-
vereniging bestaat al sinds 1924. In de beginjaren deed men aan 
“rou en trou yn eigen doarp”. Het was de burenplicht om de over-
ledene naar zijn/haar rustplaats te brengen. Tegenwoordig is er 
veel veranderd. 
 
De Laatste Eer heeft haar beleid geüpdate zonder de basis van het 
oude “rou en trou” weg te gooien. Daarvoor heeft de vereniging 
vertrouwde personen ter beschikking die onze leden kunnen bij-
staan om een persoonlijke uitvaart te regelen.  
 
De vereniging is een samenwerkingsverband aangegaan met uit-
vaartverzekering Twenthe, zij zorgt voor de financiële kant. Bij 
Twenthe kun je de verzekering afsluiten die bij jou past. 
 
We werken met professionals en vrijwilligers. Op deze manier 
kunnen we jou goed bijstaan in moeilijke tijden.  
 
De bode van onze vereniging is dhr. T Bijlsma, tel. 0511‐ 
521336/06 53931149 of 06 10330337 .  Mailadres: in‐
fo@uitvaartzorgbijlsma.nl 
 Voor contact met onze vereniging ‘De Laatste Eer’: mevr. I 
Hoogwater, tel. 058-2552437. Mailadres: post@ihoogwater.nl. 
Telefoonnummers van de uitvaartverzekering Twenthe vind je op 
de polis; het algemene nummer is 053-4312732. 



 

 
  

De Mûnder fan de Himpenserpoldermole 

 
Op noch gjin 1,5 kilometer benoarden  Wergea leit in natoergebiet dêr’t guon ynwenners fan ús doarp gjin weet 
fan ha. Oan’t begjin juny fan dit jier hearde ik ek ta dizze kategory minsken. Mar dat waard hurd oars doe’t Lolke 
E. van der Meer my in dei meinaam nei ‘syn’ mole oan ‘e râne fan de Himpensermar dy’t yn 1783 droechlein 
waard. De mei reit bedutsen muontsmole sels datearret fan 1863 en waard boud foar de bemealling fan de 
Himpensermarpolder. De mole stiet oan de noardkant fan de eartiidske Himpensermar en mealt it polderwetter 
omheech nei in brede ringfeart dy ferbûn is mei de Wergeasterfeart. Yn 1955 rekke hy dizze funksje kwyt en bea 
it polderbestjoer de mole ‘op afbraak’ te keap oan. Dizze hannelwize wie lykwols yn striid mei de 
moleferoardering en de provinsje  Fryslân joech hjirfoar dan ek gjin tastimming. Yn 1959 waard de mole foar 2 
gûne oan de Gemeente Idaarderadeel ferkocht, op betingst, dat de dieselmotor net ferwidere wurde soe. Dochs 
waard dizze yn 1986 ferfongen troch in elektromotor, wêrmei noch hieltyd yn kombinaasje meald wurde kin. 
 
De hjoeddeiske Himpensermarpolder hat in oerflakte fan sa’n 90 ha en is eigendom fan Staatsbosbeheer. De 
polder is in fûgelreservaat en jildt as ien fan de rykste weidefûgelgebieten yn Nederlân. Elts jier briede hjir ûnder 
oaren de ljip, de skriis, de strânljip, de tjirk, de wettersnip en ferskate einesoarten. En se kinne hjir omraak oan 
de kost komme, it wetterpeil stiet heech en dat soarget der foar dat der genôch fretten is foar it fûgelguod. 
 
Yn eardere tiden lei dit gebiet der net sa leaflik en fredich by as hjoed de dei. 
 
Oepke Santema(1904-1979), amtner en geakundige, hellet hjirta J.Reitsma oan dy’t yn 1876 yn syn skiednis oer 
de ‘Hervorming yn Fryslân’ skreau: ‘De Mar as strafplak. De kronieken witte net folle fan de Mar te fertellen. As 
de namme al foarkomt hâldt it ferbân mei de slotakte fan it Anabaptistedrama(Wederdopers) yn 1535. Santich 
froulju en fammen wiene te Aldekleaster(by Hartwert) oppakt en yn ‘e aprildagen foar it gerjocht brocht. Yn in 
wike tiid binne 46 froulju ta de dea feroardield en hiel koart dêrnei yn ‘e grêft efter it Blokhûs te Ljouwert, en foar 
it grutste part yn ‘e Himpensermar, ferdronken. Yn sekken bûn, lykas wiene it katten. Men hat de liken letter 
opfiske en yn ien kûle by elkoar begroeven’. 
 
De hear C. van der Molen, ûnderwizer te Himpens, skriuwt yn 1858 oer syn doarp en it oanlizzende Tearns. Hy 
praat oer de Mar as……’berucht in de Friese Geschiedenis als strafplaats. Immers, oude oorkonden vertellen ons, 
dat in de tijden der binnenlandse onlusten tussen Schieringers en Vetkopers, de gevangenen van weerskanten 
werden afgemaakt en veelal in de Hempensermeer rug aan rug werden verdronken’. De huvers geane jo oer de 
lea as jo dit lêze en dêrom geane wy mar gau werom nei de tiid fan hjoed. 
 
Lolke van der Meer swaait de skepter yn en rûnom de mole, yn kombinaasje mei Stef Mensinga út Ljouwert. Hy 
hat it der bannich mei. It is altyd wer oars, sa ek dizze dei. At wy de mole ynstappe komt ús in frjemd, piipjend 
lûd yn ‘e mjitte. ‘Dat komt fan it Wetterskip Fryslân’, seit Lolke, ‘ik sil se fuort efkes skilje hoe wy hjir mei 
oanmoatte’. Yn ‘e rin fan de middei komme 2 mannen del om it mankemint te ferhelpen en  noch in pypfol te 
praten. Se binne net de iennichsten dy deis. Want wa tinke mocht dat Lolke dêr syn dagen, lykas in muonts, yn 
folsleine iensumens slyt hat it by it ferkearde ein. Moarns wurde wy al opwachte troch Wergeaster Sjouke Rijpstra 
dy’t op in bank by de mole sit te sintsjen en ús in noflike dei tawinsket. Ek Jan Sipkes de Boer, âld-Wergeaster, 
wyt de mole sa tsjin kofjedrinkerstiid wol te finen. Hy is oan it alarm-tellen yn it reservaat en nimt no efkes lins 
yn ‘e lijte fan de mole. Dan skillet Kees de Boer út Akkrum/Nes, siktaris fan ‘Monumentenstichting Boarnsterhim’. 
Of hy ta in praatsje efkes lâns komme kin. Fansels, seit Lolke, wat mear sielen, wat mear freugde. De Boer is in 
ûnderhâldend prater, dat komt ek om’t wy dêr noflik sitte kinne oan de sinnekant fan de mole. 
 
Mar wiene wy dêr einliks wol kommen om te sintsjen en te praten? No nee. De bedoeling wie dat Lolke syn gast 
oan de hân fan de draaiende mole fertelle soe hoe fernimstich it rêdwurk wol net yn elkoar sit. Mar dêr ha jo in 
tichte wyn foar nedich. De hiele maaitiid ha wy ôfjûn op dy ferrekte, kâlde, hurde wyn út it noard-easten en lit 
der no krekt op dizze dei hielendal gjin wyn wêze. De natoer bliuwt baas en sa heart it ek. Mar ek de teory is 
Lolke mear as treast. Op dúdlike, saakkundige wize leit hy út hoe ’t ien en oar wurket en noeget hy syn gast út in 
ferdjipping heger te gean. Mar dizze sjocht dêr tsjin oan as in dief tsjin it hingjen, hy moat dêrta in smelle, steile 
ljedder op, en betanket foar de eare. Lolke wurdt der net oars om. Hy ferfettet syn útlis op in wize dat sels de 
grutste leek, en dêr heart syn gast ek by, ynsicht yn de matearje krijt. Is it in wûnder dat gâns skoalklassen hjir 
graach ta in ekskurzje komme? 
 
Lolke is net allinne mûnder, mar ek einekoerflechter, greidefûgelbeskermer en nêstteller. En op it ein fan ‘e dei lit 
hy him ek noch kinne as EHBO-er. Mar dat falt buten de opset fan dit ferhaal…..  
 
Wiebe Sinnema 
 
Mei tank oan: Monumentenstichting Boarnsterhim  
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  Understeand gedicht is in lofsang op de Himpenserpoldermûne. Dit stikje moaie poëzy is skreaun troch Johannes 
Kooistra en datearret fan jannewaris 2002. Hjir komt it:  

Mûne 1863 
 
Ik draai mei alle winen, 
stean der achtkantich by 
en is der gjin wyn te finen, 
dan draait in motor foar my. 
 
It âlde en it nije, 
ha ik ûnder myn bewâld. 
Sa kin ‘k it wetter spije, 
’t is foar de ‘mar’ it behâld.. 
 
Krij ik de wyn fan foaren, 
Dan bin ik op myn bêst. 
Mar foar hiel wat oaren 
Is dat in grutte lêst. 
 
De mûnder is in bisûnder mins, 
Hy wie hjir eartiids dei en nacht 
En lit hy my mealle foar de prins, 
dan stean ik foar pronk en pracht. 
 
Waait it my te machtich, 
de mûnder sil my kruie. 
De fang derop, prachtich! 
It mei der hinne bruie. 
 
Sa stean ik no al jierren, 
oan ‘e kant fan de mar 
Wergea sjoch ik fan fierren, 
dêr wie gjin better kar! 
 
Jok 
060102 

 

 

 Wergeaster film opnieuw op 
 Omrop Fryslân 
 
 In het voorjaar van 2011 werd de speelfilm 
 Merke Blues opgenomen, voor het overgrote 
 deel bedacht en gerealiseerd door 
 Wergeasters. Hoofddoel van het project was 
 om te kijken of we “dit ook konden”. Het 
 bleek een heidens karwei om in een relatief 
 korte periode alles op celluloid te krijgen 
 maar we hebben er met zijn allen erg veel 
 van opgestoken. Een jaar later ging de film 
 in première, waarna zij op diverse festivals, 
waaronder het  European Minority Filmfestival in 
 Husum/Duitsland en in een tiental Friese 
dorpshuizen werd gedraaid. In retrospectief zou je kunnen vaststellen dat met meer tijd en geld een paar 
zaken meer aandacht hadden verdiend maar, als we er zo objectief mogelijk naar proberen te kijken, zijn we 
toch gelukkig met het eindresultaat. Was de film al vrij vlot erna op de Omrop te zien - in twee delen met een 
week er tussen - ditmaal wordt de film op twee opeenvolgende dagen uitgezonden, weliswaar weer in tweeën 
geknipt maar je kunt niet alles hebben ☺. Over de inhoud is destijds genoeg verteld en de week voorafgaand 
aan de film zijn er regelmatig trailers te zien. Uiteraard is onze website www.merkeblues.nl ook nog in de 
lucht.  
 
Boppeseal Movies Wergea 
 
VR 14 augustus (dl. 1) en ZA 15 augustus (dl. 2) ieder uur vanaf 17:00 
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Zaterdagmiddag 
19 september 
Drakenbootrace 
te Warten 
 
Tijdens Wartenster Wetter Wille zal op 
zaterdagmiddag 19 september voor de 
derde keer Het Open Wartenster 
Kampioenschap Drakenbootrace 
gehouden worden. Graag willen wij een 
zo open mogelijke race, kortom wij 
hopen dat er ook teams uit omliggende 
dorpen mee varen en er een sportieve 
dorpencompetitie plaatsvindt.  
 
Een team bestaat uit 8 
roeiers/peddelaars en een trommelaar 
die het ritme aangeeft. De kosten voor 
deelname zijn € 50  per team, wat gezien 
andere Drakenbootraces een zeer 
aantrekkelijke prijs is. 
Daarom dagen wij jullie uit om mee te 
doen. 
Teams kunnen zich aanmelden bij 
arjen_noppert@hotmail.com of 
catharinus62@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor meer informatie over Wartenster 
Wetter Wille kunt u terecht  op onze 
website: www.wartensterwetterwille.nl 

 

 “Skippersbitter” in 
 reprise tijdens 
 Wartenster Wetter 
 Wille 
  
  Tijdens Wartenster Wetter Wille 
geeft theatergroep “De Noorder Smederij” 
maar liefst drie voorstellingen van het stuk 
“Skippersbitter”.  
 
Zowel op vrijdagavond 18 september, 
zaterdagavond 19 en zondagmiddag 20 
september kunt U aan boord van het 
“Teaterskip  Bald’r”  genieten van het 
bijzondere verhaal van Hylke en Sjoerd. 
 
Kaarten voor deze voorstellingen kosten € 
15,00 en zijn te bestellen op: 
skipperswille@outlook.com. 
 

 
 
Voor meer informatie over deze voorstelling 
en/of Wartenster Wetter Wille kunt u vinden  
op: www.wartensterwetterwille.nl. 
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Dorpsgenoten, 
 
Zoals waarschijnlijk bekend vindt sinds 2008 ieder 
jaar op de 2e zaterdag van september, tenzij er 
schoolfeest is, het wereldkampioenschap 
Boerenstraatgolf plaats wat wordt georganiseerd door 
de voormalige VV OPP RC te W ₁. 

Dit jaar is de datum 12 september, vanaf 14 uur.  
 
Wij willen daarom iedereen de kans geven om zich op 
te geven voor het leukste en gezelligste 
sportevenement van het jaar. Een team moet bestaan 
uit minimaal 4 en maximaal 6 personen en de 
deelnemers mogen niet jonger zijn dan 16 jaar. 
Je kunt je team uitsluitend opgeven via het volgende 
mailadres: boerenstraatgolf@gmail.com. 
 
De open inschrijvingstermijn sluit op 6 september 
2015. Overigens hoeven de teams die vorig jaar 
hebben meegedaan zich niet op te geven, zij worden 
weer gewoon gevraagd. 
 
Nieuwsgierig geworden? Neem eens een kijkje op 
onze website: 
http://www.everyoneweb.com/boerenstraatgolf/. 
 
Regelmatig worden we door de jeugd gevraagd of ze 
ook mee mogen doen. Speciaal voor de jeugd van 
groep 5 t/m groep 8 en voortgezet onderwijs t/m 15 
jaar wordt er dit jaar dan ook een wedstrijd 
georganiseerd. 
Deze wedstrijd is de vrijdags voor de officiële 
wedstrijd. De aanvang zal rond 18.15 uur zijn.  
 
Wij willen daarom iedereen de kans geven om zich op 
te geven voor het leukste en gezelligste sport-
evenement van het jaar. 
De opgave voor groep 5 t/m groep 8 is per persoon 
en je wordt in een team geloot. De jeugd van het 
voortgezet onderwijs kan zich in teamverband (4-5 
pers) opgeven.  
 
Je kunt je uitsluitend opgeven via het volgende 
mailadres: boerenstraatgolf@gmail.com. Vermeld je 
naam en je leeftijd.   
 
Tot september! 
 
₁ Voetbal Vereniging Warga Oud Papier Recycling Club te 

Wergea 
 
 
 
 
 
 

 
WWS Knobbeltocht 2015 

 
 
 

 
 
 
Snein 27 septimber 2015 organiseare wy de 
jierlikse puzeltocht fan de Wergeaster Wetter Sport 
feriening. 
 
It is ús bedoeling der foaral in noflike, net te drege, 
mar o sa gesellige dei fan te meitsjen foar jong en 
âld. Lekker farre, in pear aardige opdrachten 
ûnderweis, mar ek tiid foar in kopke kofje, in hapke 
en in boarreltsje. 
 
Dus set dizze datum alfêst yn jim aginda en freegje 
famylje, freonen, kunde mei foar in gesellige dei op it 
wetter! 
 
In noflike simmerfakânsje tawinske, fan de Holmes, 
Folkert, Coba, Piet, Hettie, Sieb, Ypie 

 
  

 

8 





Merke 2015 
 
Bij tijd van schrijven zijn de eerste Ultra V stralen neergesijpeld op de uitgestrekte Wergeaster 
weide. Door deze vloedgolf aan hitte, het was tenslotte begin juli, is er een dusdanige kwikstijging 
teweeg gebracht waardoor menig hersenpan van de kommisje leden gevuld raakte met de 
gedachte aan het goudgele vocht van Alfredo l’heinekèn. Tijd voor de kommisje om weer wat van 
zich te laten horen.  
 
What’s going on Wergea?  
Met ons is alles uitermate cool, no stress, maar gewoon vet lekker.  
Na afloop van vier loodzware weken waarin menig deurbel doorgedrukt of gedemonteerd is door 
de negen kilometervreters van de kommisje, stonden de deuren van Bauke zijn farmhouse 
alweer uit elkaar gespreid om de leden één voor één naar binnen te zuigen. Nu denkt menig 
oplettend, doch achter de feiten aanslenterend merkefanaat: húh?! Watskebeurt? er waren toch 
een dozijn vlezige merkestrijders? Dat is correct en tevens juist, maar ook in de kommisje is er 
een tijd van spontaan komen en een tijd om een punt te zetten achter het eeuwige gejubel.  
Om het kort te houden, benoemen wij 4 afgeschreven lichamen, rijp en verdord. 
 
Daam Bruinsma 
Na 7 moddervette jaren van trouwe dienst, waren de laatste 2 puur op karakter.  
Want het was afzien voor deze uitgebloeide berenklauw. Doom, alias Daam, beter bekend als 
kommisjemoeder, nam zijn taken uiterst serieus en zorgde graag voor het nestelen der nieuwe 
zaadjes, klaar om het aloude ambacht van kommisjeman zich eigen te maken. Stoppen op zijn 
hoogtepunt zat er helaas niet in. Daam, het is mooi geweest, we begrijpen je keuze. Sla je 
vleugels uit en verlaat het merkenest, GENIET!  
Daam, bedankt voor 9 toffe jaren van zelfverrijking. Het was ons allen een waar genoegen! 
 
Robbie De Lange  
Deze altijd puik uitziende, gekapt en geknipte mooie man, geeft er na 9 merkejaren de brui aan. 
Ja, er is meer op de wereld Robbie, vooral doen. Na de aanschaf van Rob’s eigen villa 
Kakelbond, was het ook voor deze man welletjes geweest. Rob’s grote tuinverbouwing zorgde er 
voor dat hij het één en ander toch wat minder wist te combineren.  
Robbie, wij wensen jou het allerbeste, in principe. Maar laat ons dan ook met rust. 
Bedankt Rob, het hijsen zul je vast niet verleren! 
 
Wietse Wijbrandi 
Deze ongeschoren dude, van het alom vertegenwoordigde geslacht wijbrandi, heeft er voor 
gekozen om het ruime sop te verkiezen boven onze poel des doods. Wietse, met haar als een 
golfslagbad was een toffe aanvulling voor de kommisje. Chef-derrière des mobiles heeft besloten 
zijn eigen geul te bevaren. Wietse, houd koers! Wij blijven hier achter op onze flessenpost. Het 
zal niet meevallen, deze tegenvaller te verwerken. Voor jou dan. Jammer van deze muiterij.  
Wietse, de kommisje bedankt jou voor 4 jaren trouwe dienst! 
 
Dennis Pijl 
Na 4 jaren cursus aangaande het wel en wee van een goed lopende organisatie, heeft deze 
slungel ervoor gekozen om op eigen houtje verder te gaan en daarbij zijn kommisjeschap aan 
een kleerhanger te slingeren. Nadat deze man de nodige jaren ervaring op heeft kunnen doen 
aangaande het doen en laten van een SRV blokkendoos, vond hij het tijd om zelf de ultieme 
mobiel te bouwen. U begrijpt het wel, de na-aper(…) 
Dennis zijn vertrek ging ons niet in de koude kleren zitten. 
Laat ons maar zonder jasje achter, wij redden ons wel!  
De kommisje heeft toch wel wat gehad aan je beperkte expertise! 
Grapje toch, het was fun! Bedankt Dennis! 
 
 
 
 



*Snik, Snotter, Snif* 
Om deze depressie te boven te komen moest er gezocht worden naar nieuw benjaminwaardig 
materiaal. Compleet ‘at random’ zochten wij ons heil in de biologische sferen. Wat moesten wij 
anders? Abel Kooistra, een EKO keurmerk waardig MSC visje, bleek met het juiste sappige aas 
vrij gemakkelijk binnen te hengelen. 73 kg schoon aan de haak bracht ons genoeg vlees voor de 
merkemaanden. Deze van Warstiens afkomstige boerenzoon had wel kieuwen naar de functie 
van benjamin der kommisje, denkende dat het goed zou staan op zijn cv. *gniffel*. De kommisje 
verwelkomt deze Kooistra, zoon van Johannes en Jeltsje, in onze hechte k(n)udde.  
Zet ‘m op Abeltje en onthoud: druk nooit te nimmer op het groene knopje! 
 
Programma wergeaster merke 2015 
Wat hebben we hier? Een program-maatje meer 
 
Donderdag: 
Al steunend, puffend en kreunend, zal onze vertrouwde diesel-engine met energielabel G een 
poging wagen om Bauke zijn keurig onderhouden oprijlaan te verlaten. Hopelijk bereiken we 
Wergea tegen de avond. Mocht dit niet lukken, begin maar vast met hengelen. NIET 
VALSSPELEN! Pas na 19:00 zullen wij de geschubde onderwaterwezens gaan tellen en meten. 
Onder het mom van, als ze me missen, ben ik vissen, verwachten wij menig 50-plusser aan de 
druk bezwommen ‘Route des Poisons’. 
’s Avonds aansluitend in de tent, ach ja, ze behoeven weinig introductie: wonderduo Griet 
Wiersma en Minze Dijksma. Met hun kollossale charisma bezorgen zij de elitaire merkegangers 
op leeftijd het nodige vermaak. Voor de jonge kroegtijgers en ander grut tot een jaar of 49 is er 
muziek van zanger Jeen in des Lands’ Welvaren. 
 
Vrijdag: 
Deze alweer tweede merkedag staat geheel in het teken van de GBR. Voor de groentjes in het 
merkedorp dat Wergea heet: Grote Buurten Race. Tijdens deze titanenstrijd zal gestreden 
worden om de eeuwige eer en roem, alsmede de bokaal der bokalen.  
Dit jaar heeft de kommisje ervoor gekozen om vrije teamformatie toe te staan mits dit team uit 6 
deelnemers bestaat en daarnaast minimaal twee vrouwelijke Sharapova’s bevat. De kommisje 
heeft gelijkheid tenslotte hoog in het vaandel staan. 
Volledig unaniem is er besloten de volgende spelen het predikaat GBR-waardig toe te kennen. 
Wij feliciteren: 

- Libbensechte Kroade 
- Slimenwand 
- Sek Yn’e Drek 
- Flucht Oer It Wetter 
- Gleufke Fulle 

 
De coaches van de vrije gevormde teams kunnen zich opgeven bij de Merkekommisje via 
info@merkekommisje.com of bellen/appen/smsen naar Klaas Wijbrandi via 06-21663160. 
Vermeld hierbij de naam van je team en de namen van de deelnemers. 
De vaste buurtcoaches kunnen een brief door hun bus verwachten. 
 
Zaterdag: 
Dit jaar heeft de kommisje besloten om de kindermiddag weer groots aan te pakken. Voor het 
jongste kroost t/m groep 5 staat om 13:30 uur rasentertainer Mitch Durbank klaar in 
Jeugdsociëteit SZDRNZLL. Dit jaar dus niet meer in de feesttent. Nadat deze entertainer zijn 
grappen en grollen over heeft weten te brengen zullen wij het grut middels de Jan Plezier, terug 
van weggeweest, op het merketerrein deponeren, alwaar zij een gratis rit in de hobbelende geit 
aangeboden krijgen. De ouders worden hier om 14:45 verwacht om de kind’ren weer op te 
vangen. 
Tevens om 13:30 uur organiseren wij dit jaar voor de oudere kinderen vanaf groep 6 leuke 
activiteiten op het ultra-shinende merketerrein. Kom allemaal en beleef een onvergetelijke 
middag!  

mailto:info@merkekommisje.com


Om 19:00 staat het ‘Spektakel Op, Onder of Door het Water’ waarschijnlijk grotendeels klaar bij 
de zwempoel van Nij Roorda aan de Leeuwarderweg bij Reinder en Jannie de Jong.  
 
Inschrijven kan per paar (man+vrouw) op de vrijdagavond in de feesttent bij de ex-
merkekommisje, te herkennen aan hun te heet gewassen rode polo’s.  
 
Zondag: 
Om de kater niet uit de boom te kijken gunnen wij de doordrenkte merke-idealisten enkele uurtjes 
extra slaap. Anders gezegd: rustdag. Tot 11:00 uur althans. Dan zeggen wij “dag, rust” en nemen 
we de ronde benen richting het sportveld waar al rond 10:00 uur de 1

e
 klas kaatspartij van start 

zal gaan. Nadat menig kaatsbal de lies in geslagen is, zullen uw toffe gastperen zich in 
mayonaise van het sportveld af laten bonjouren.  
15:00 start voor ons allen het matinee in de feesttent, waar Orkest Butterfly haar opwachting 
maakt. Ontpopt U en fladdert heen! 
Aansluitend krijgt deze middag nog extra lading door een optreden van 2 For The Show.  
 
Maandag: 
09:00 start de morningcall en wordt u onder ongekend LUID getoeter ingepalmd met de zwoele 
klanken van ‘De Kriich’. Tijd om als de sodebemestmieter uw nest (of die van een ander) te 
verlaten, aan te kleden en rapper dan rap in rap tempo te haasten naar het Rode Plein, alwaar 
10:00 het balgooien op de dikke dame van start gaat. Een meter bier voor de eerste klier in de 
tent! Omdat balgooien zonder muziek hetzelfde is als fris zonder drank , zal Rintje Kas incl. 21% 
orkest de tent vullen met toepasselijk melodij.  
Na dit ochtendmatinee gaan we van start met de 50+ spelletjes, te weten: 

- Rolje In Ein Hinne! 
- Ringelingelingelingelingelingelingeling 

 
Voor de eeuwige solisten staan er klaar: 

- Dikke dame XXL 
- Zaffelfuβball Deluxe 

 
Zoals vanzelfsprekend is 4 en 1/2

e
 dag gitaarij voor menig zich-zelf-respecterend merkeganger 

niet afdoende. Vandaar dat ook dit jaar besloten wordt met een rijtje hits uit het gehemelte van 
Gerrit Hemelpoortinga.  Tot zover.  
Megadoei. 
 
Ook de merkekommisje staat open voor ideeën, suggesties of opmerkingen vanuit het dorp. 
Daarom staat er dit jaar op zondagmiddag en maandag een melkbus klaar, zodat u uw 
geschreven ideeën kan aanleveren. 
 
En dan nu, de prijsvraag van tweeduizendvijftien: 
 
Hoefolle wille hat Jan fân syn plezier? 
 
De prijzen die hiermee te verdienen zijn: 
1

e
 prijs: een diner voor twee bij restaurant Trije-Hûs, Grou (incl. vervoer en eventuele oppas). 

2
e
 prijs: Een geheel verzorgde BBQ aangeboden door en met de Merkekommisje. 

 
Het programma van merke 2015 in het kort: 
 
Donderdag 30 juli 
16:30 Opening Merke 
19:00 Vissen voor de 50

+ers
 

20:30 50+ avond 
 
 
 



Vrijdag 31 juli 
19:00  Grote Buurten Race 
 
Zaterdag 1 augustus 
13:30 Kindermiddag 
19:00 Spektakel Op, Onder, of  Door het water 
 
Zondag 2 augustus 
0:00 Rustdag  
10:00 1

e 
 klas kaatspartij op het sportveld 

 
Maandag 3 augustus 
09:00 Morningcall 
10.00  Matinee + Balgooien op de Dikke Dame 
15:00 Spelletjes 
 
PROGRAMMA VAN DE FEESTTENT: 
 
Donderdagavond (50+): Aanvang 20.30 uur  GRIET WIERSMA & MINZE DIJKSMA 
Vrijdagavond:   Aanvang 21:00 uur LIEVER LIVE 
Zaterdagavond:  Aanvang 21:00 uur NEW YORK 
Zondagmiddag:  Aanvang 15:00 uur BUTTERFLY/    
       2 FOR THE SHOW 
Maandagochtend:  Aanvang 10:00 uur RINTJE KAS EN ORKEST 
Maandagavond:  Aanvang 18:00 uur GERRIT POORTINGA 
 
Daarnaast organiseren Douwe en Roelie van Ús Doarpshûs dit jaar op zaterdagavond vanaf 
21:00 een avond voor de niet-tentgangers met muziek van wergeaster duo DIE TWA. 
 
Uiteraard geldt ook tijdens de wergeaster merke de regel NIX<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 vernieuwde website: www.merkekommisje.com  
Like  ons op Facebook!! www.facebook.com/merkekommisje  
Voor op-, aanmerkingen en ideeën: info@merkekommisje.com, trek aan onze merkestok. 
Geschreven ideeën kunnen in de melkbus, zoals vermeld. 
 
Alle door de (ex) merkekommisje georganiseerde activiteiten zijn voor een ieder op eigen risico! 
 
Tot op de merke, 
De Merkekommisje 
     
Wytse Kooistra 
Bas Stienstra     
Auke Stuiver     
Wietze de Vries 
Rick Heida 
Ruurd Sinnema 
Remmelt Wartena 
Klaas Wijbrandi 
Abel Kooistra 

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


 

talentjes wonen. Prachtige kransen worden er 
gewonnen. Mooi om te zien hoe blij de jeugd is met 
zo’n mooie prijs. 
 
Voorheen werd dit maandblad gevuld met de vele 
uitslagen van de gespeelde partijen. Natuurlijk gaat 
ook K.V. Het Oosten me
seizoen hebben wij een eigen facebookpagina, waarop 
alle prijswinnaars met foto worden geplaatst. Neemt u 
ook eens een kijkje? 
 
U kunt ons vinden (en “liken”) als u zoekt op KV Het 
Oosten. Wie weet zijn we binnenkort “vrienden”!
Iedere dinsdagavond vanaf 19.00 uur is er 
competitiekeatsen voor de leden vanaf 14 jaar. We 
merken helaas dat er iedere week maar weinig 
mensen op af komen. Dit vinden wij erg jammer. We 
hebben genoeg seniorenled
oproep, kom allemaal gezel
dinsdagavond! We spelen 1 partij, dus bang voor 
spierpijn hoeft u niet te zijn. 
 
Wat staat er op het programma?
 
Zaterdag 11 juli, 10 uur Regiowedstrijd jeugd Grou
 
Zondag 2 augustus, 10 uur KNKB heren 1
Wergea 
Sponsor: Vakgarage vd Z
autobedrijf 
 
Dinsdag 11 augustus, 19 uur Start 2
competitiekeatsen senioren
 
Zaterdag 15 augustus, 10 uur Regiowedstrijd jeugd 
Huizum 
 
Maandag 17 augustus, 19 uur start 2
jeugd 
 
Zaterdag 22 augustus, 9 uur dorpsp
en niet leden Wergea 
Sponsor: Loek’s Schilderbedrijf
 
Zondag 23 augustus, 9.30 uur Dorpspartij senioren 
leden en niet leden 
Sponsor: Jan en Wietse Veenstra, rijdende winkels
 
Dinsdag 25 augustus, 19 uur Finale competit
Sponsor: Slagerij Kramer
 
We wensen iedereen alvast een hele fijne 
zomervakantie toe! 
 

 
Er wordt volop 
gekeatst op de Friese 
velden. Zo ook in 
Wergea. Als u goed op 
de gevels van de 
woningen in het dorp 
let, is te zien waar de 

talentjes wonen. Prachtige kransen worden er 
gewonnen. Mooi om te zien hoe blij de jeugd is met 

Voorheen werd dit maandblad gevuld met de vele 
uitslagen van de gespeelde partijen. Natuurlijk gaat 
ook K.V. Het Oosten met de tijd mee. Sinds dit 
seizoen hebben wij een eigen facebookpagina, waarop 
alle prijswinnaars met foto worden geplaatst. Neemt u 

U kunt ons vinden (en “liken”) als u zoekt op KV Het 
Oosten. Wie weet zijn we binnenkort “vrienden”! 

dere dinsdagavond vanaf 19.00 uur is er 
competitiekeatsen voor de leden vanaf 14 jaar. We 
merken helaas dat er iedere week maar weinig 
mensen op af komen. Dit vinden wij erg jammer. We 
hebben genoeg seniorenleden, dus bij deze de 

om allemaal gezellig keatsen op 
We spelen 1 partij, dus bang voor 

spierpijn hoeft u niet te zijn.  

Wat staat er op het programma? 

Zaterdag 11 juli, 10 uur Regiowedstrijd jeugd Grou 

Zondag 2 augustus, 10 uur KNKB heren 1e klas 

Sponsor: Vakgarage vd Zweep en Jelle Talsma 

Dinsdag 11 augustus, 19 uur Start 2e helft 
competitiekeatsen senioren 

Zaterdag 15 augustus, 10 uur Regiowedstrijd jeugd 

Maandag 17 augustus, 19 uur start 2e helft training 

Zaterdag 22 augustus, 9 uur dorpspartij jeugd leden 

Sponsor: Loek’s Schilderbedrijf 

Zondag 23 augustus, 9.30 uur Dorpspartij senioren 

onsor: Jan en Wietse Veenstra, rijdende winkels 

Dinsdag 25 augustus, 19 uur Finale competitiekeatsen 
lagerij Kramer 

We wensen iedereen alvast een hele fijne 

Het bestuur
 

Terugblik op het Wergeaster en 
vooruit kijken naar het WK
 
Zondag 14 juni werd het Wergeaster Kampioenschap 
gespeeld. 2 x 11 partuur stond er vrijdag op de lijst 
toen de loting werd verricht. Dat beteken
jammer wij dit als Kommisje ook vonden, dat er een 
poule van 3 moest worden gecreëerd. De teatser
pakten het echter sportief op en om 9.30 werd er op 
elk veld geteatst. Dat er dan sommige teatsers wat te 
laat komen, de één een half uur en de ander een 
anderhalf uur, werd door de Kommisje voor deze keer 
door de vingers gezien. Na een zware dag, de 
finalisten speelden namelijk 6 wedstrijden, werden de 
volgende prijzen uitgedeeld.  
 
3e prijs dames: partuur Jelstje
Hedda Miedema 
 
2e prijs dames: partuur Gerda Pol
 
1e prijs dames: partuur Sybrich Annema
 
3e prijs heren: partuur Hendrik Fridsma en partuur 
Roel Hartmans 
 
2e prijs heren: partuur Harry Kooistra
 
1e prijs heren: partuur Daniel van Dale
 
Tijdens de geslaagde nazit en een flinke braadworst 
kwamen de eerste parturen voor het WK al weer 
binnen stromen.  
 
Dit WK vindt plaats op 15 en 16 augustus.
je opgeven via www.teatsen.nl of via Koen Wielinga. 
 
Vanzelfsprekend hebben we weer al
getrokken om dit weekend weer een feest voor 
iedereen te maken. Zoals een springkussen, een 
heuse DJ show ‘s avonds en mooi weer.
Dit evenement is de ideale afsluiter van de 
schoolvakantie. Dus net stinne, mar hinne
 
De Fryske Teatskommisje 
 
 
 

 

 

Terugblik op het Wergeaster en 
vooruit kijken naar het WK 

Zondag 14 juni werd het Wergeaster Kampioenschap 
x 11 partuur stond er vrijdag op de lijst 

n de loting werd verricht. Dat betekende, hoe 
jammer wij dit als Kommisje ook vonden, dat er een 
poule van 3 moest worden gecreëerd. De teatsers 
pakten het echter sportief op en om 9.30 werd er op 
elk veld geteatst. Dat er dan sommige teatsers wat te 

komen, de één een half uur en de ander een 
anderhalf uur, werd door de Kommisje voor deze keer 
door de vingers gezien. Na een zware dag, de 
finalisten speelden namelijk 6 wedstrijden, werden de 

 

prijs dames: partuur Jelstje Kerkstra en partuur 

prijs dames: partuur Gerda Pol 

prijs dames: partuur Sybrich Annema 

prijs heren: partuur Hendrik Fridsma en partuur 

prijs heren: partuur Harry Kooistra 

prijs heren: partuur Daniel van Dalen 

Tijdens de geslaagde nazit en een flinke braadworst 
kwamen de eerste parturen voor het WK al weer 

15 en 16 augustus. Je kunt 
je opgeven via www.teatsen.nl of via Koen Wielinga.  

Vanzelfsprekend hebben we weer alles uit de kast 
getrokken om dit weekend weer een feest voor 
iedereen te maken. Zoals een springkussen, een 
heuse DJ show ‘s avonds en mooi weer. 
Dit evenement is de ideale afsluiter van de 
schoolvakantie. Dus net stinne, mar hinne! 

 

9 



juni/juli 

Leeuwarderweg 3 
9005 NB 
Wergea 
058-2551186 

Allen een fijne zomer met weer de 
nieuwste trends op kleur en knipgebied. 

Namens de Salon. 



 

  En de winnaar is: De Marren/Terp (sponsor: Sinnema Gardens) 

 
Afgelopen zaterdag is wederom het Hein Hoogeveen buurtenvoetbaltoernooi gehouden. Onder een fraai 
zonnetje met een verfrissend windje werd er om 15.00 afgetrapt door de dertien teams, waaronder eentje 
van Meinte Boersma en zijn nieuwe vrienden uit Wirdum. Uit de drie poules kwamen de 4 kwartfinalisten 
naar voren. De Foudering tegen De Marren en Wirdum tegen Rondom de Kearewear . De laatste wedstrijd 
werd na een lange penalty reeks beslist in het voordeel van Wirdum. 
 
In de finale tussen De Marren/Terp en Wirdum werd er hartstochtelijk gevoetbald maar deze eindigde 
uiteindelijk in 1-1. Ook hier moesten penalty’s de winnaar bepalen. 
Met de beste actieve keeper van Wergea onder de lat, had De Marren hier een groot voordeel. 
En inderdaad, het team van De Marren/Terp stapte als winnaar van het veld. Het team met onder andere de 
(goed ingekochte) spits van het eerste, het talent van het eerste, het scorend vermogen van het vierde, 
werd bij aanvang van het toernooi al getipt als winnaar. En ze hebben het waargemaakt. Bij de 
prijsuitreiking door 
sponsor Hein Sinnema van Sinnema Gardens werd de prestigieuze schaal uitgedeeld aan de mascotte van 
het team, de flink aan zijn knie geblesseerde Gerben van IJs. 
Hierna werd het nog een gezellige middag en avond in en rond de kantine. 
 
De activiteitencommissie met Jan Willen Sinnema, Emiel de Vlas en Aukje Sinnema had het weer perfect 
geregeld. Alleen jammer dat de tv gesaboteerd was. Op onverklaarbare wijze weigerde de tv dienst en kon 
de Champions League finale niet gevolgd worden. Maar elk nadeel heb zijn voordeel, er werd nu in plaats 
van rustig tv kijken, gezellig gekletst en geouwehoerd. Jan Willem, Emiel en Aukje, hartelijke dank. Ook wil 
ik onze hamburger bakkers Roelof Heida en Albert Koster bedanken. De scheidsen, de EHBO-er (hoefde 
gelukkig maar één keer in actie komen), Maickel vd West en Krikke. En natuurlijk onze trouwe sponsor van 
het Hein Hoogeveen toernooi, Hein Sinnema van Sinnema Gardens. 
 
Tot de volgende keer, Auke Piet v.d. Meulen 
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Willem Pool 
 

Oer de Barten 9  9003 MZ  Warten 
info@wpbouw.nl   www.wpbouw.nl 

         tel: 06-20811234   fax: 058-2894712 



 

  

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

2015 
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 

 

Nieuws van de Wergeaster Reed en STG de Pinguins 

 

Komende winter schaatsen? Nu opgeven! 
 
De zomer is net bezig en nu aan schaatsen denken? Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het 
komende winterseizoen. Het belangrijkste is misschien wel het werk aan de kunstijsbaan in Leeuwarden. 
Deze Elfstedenhal, zoals die zal heten, zal naar verwachting in september de deuren kunnen openen. En als 
de voortekenen niet bedriegen, zal deze hal weinig onderdoen voor Thialf. Er komt zelfs klimaatbeheersing, 
zodat het volgens zeggen aangenaam schaatsen zal zijn. Het eerste ijs heeft er al gelegen en dat leek goed. 
 
De afgelopen jaar was er geen natuurijs, zodat de Wergeaster Reed tot rust was gedoemd. Bij de Pinguins, 
de schaatsclub in onze omgeving, kan echter wel geschaatst worden.  Voorheen schaatsten de Pinguins 
vrijwel allemaal in Thialf, maar doordat zij in een wijde cirkel uit Grou en omgeving komen, zal voor velen 
de Elfstedenhal ook een aantrekkelijk alternatief zijn, zeker voor de Wergeaster leden. Daarom is besloten 
om in beide hallen trainingen te verzorgen. En dat kan op alle niveaus! Er zal altijd wel een niveaugroep 
zijn waar je in past. Voor de volwassenen kan dit van trimmer tot gevorderde wedstrijdrijder. Aarzel dus 
niet om je op te geven. 
 
 Ook de jeugd kan op alle niveaus kan bij de Pinguins terecht. In Leeuwarden 
 zal het jeugdschaatsen verzorgd worden op de ijshockeybaan. Daar worden 
 de schaatsbeginselen bijgebracht. Als uit een test blijkt dat de pupil 
 voldoende vorderingen heeft gemaakt, mag hij/zij naar de 400 meterbaan 
 en mag er ook aan wedstrijden worden meegedaan. 
 
 Voor de Elfstedenhal is het afwachten hoe groot de belangstelling is. De 
 verwachtingen zijn hoog gespannen. Wil je deze winter ook schaatsen, geef 
 je dan tijdig op! Dat geeft ons als club, samen met de baancommissie, de 
 mogelijkheid om in september alles gereed te hebben. 
 
Thialf wordt gerenoveerd en zal wat later openen. Het is dan natuurlijk wel een topbaan! Hier verzorgen de 
Pinguins ook trainingen. Je mag kiezen waar je wilt trainen: Thialf of Elfstedenhal. Hou echter goed in de 
gaten wanneer je je moet opgeven, het liefste nu al.  
 
Wil je meer weten? Kijk dan op de site: http://www.depinguins.nl/. Hier kun je je ook opgeven als lid. 
Opgeven als lid kan ook via: bestuur.ledenadministratie@depinguins.nl . 
 
Wil je meer informatie? Bel dan met Gerrit Nijboer, tel. 255 29 24 
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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 







 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Colofon 

 
Juni / Juli 2015, 55e jaargang nr. 6 en 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) 
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 
(VERVALLEN PER 01-06-2015!!) 
 
ING Bank: NL08 INGB 0003 6560 00 
 
T.n.v. Havensbank, Wergea 
 
Familiebericht: 
Kosten € 5. Dit bedrag graag bij het inleveren 
van het bericht betalen. 
 
Volgende Havensbank verschijnt op vrijdag 
28 augustus 2015. 
 
Kopij uiterlijk woensdag 19 augustus a.s. 
vóór 18.00 uur inleveren! 
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Dorpsagenda 

 
30.07.2015 - 03.08.2015 Dorpsfeest "Merke" Gehele Dorp  

02.08.2015 KNKB kaatsen Heren 1e Klas Vrije formatie  Sportcomplex Wergea  

10.00 uur  "K.V.'t Oosten" 

06.08.2015 Oudpapier Twamêster - V.V.Warga Gehele Dorp  

17.00 uur  

11.08.2015 Slagerij Kramer competitiekaatsen senioren  
19.00 uur "K.V.'t Oosten" Sportcomplex Wergea  

12.08.2015 Oefen mogelijkheid "Teatsen"Sportcomplex Wergea  

19.00 uur  

15.08.2015 Wereld kampioenschappen "Teatsen" Sportcomplex Wergea  

12.00 uur  

16.08.2015 Wereld kampioenschappen "Teatsen" Sportcomplex Wergea  

09.00 uur  

18.08.2015 Slager Kramer competitiekaatsen senioren 
19.00 uur  "K.V.'t Oosten" Sportcomplex Wergea  

19.08.2015 Vergadering Pleatslik Belang Us Doarpshûs  

19.30 uur  

22.08.2015  Loek's Schilder dorpspartij jeugd kaatspartij Sportcomplex Wergea  

09.00 uur  "K.V.'t Oosten" 

23.08.2015 Familie Veenstra dorpspartij kaatsen senioren Sportcomplex Wergea  

09.30 uur  "K.V.'t Oosten" 

25.08.2015 Slager Kramer competitiekaatsen senioren Finale 
19.00 uur "K.V.'t Oosten" Sportcomplex Wergea  

01.09.2015 Kabaret foarstelling "Op Potret" fan HympHamp-theater 

20.15 uur Wergea Teaterskip Bald´r  

02.09.2015 Het Friese Land "Soos en Meer" Spelmiddag Us Doarpshûs  

14.00 uur  

03.09.2015 Oudpapier Twamêster - V.V.Warga Gehele Dorp  

17.00 uur  

06.09.2015 Bigband Two Towers Collective Trije Hûs  

14.00 uur  

09.09.2015 Vergadering Pleatslik Belang Us Doarpshûs  

19.30 uur  

11.09.2015 Jeugd "Boerenstraatgolf" Kantine V.V. Warga  

18.30 uur Groepen 5,6,7 en 8 lagere school en 12 t/m 15 jaar 
12.09.2015 WK Boerenstraatgolf Gehele Dorp  

14.00 uur  

16.09.2015 Het Friese Land "Soos en Meer" Samen eten Us Doarpshûs  

12.30 uur  

18/19/20.09.2015 Openingsweekend SZDRNZLL SZDRNZLL 

 

27.09.2015 Puzzeltocht WWS Op het water  

09.00 uur  

 

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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Mail: info@petrareen.nl 
Tel: 06 21477982 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 augustus 2015 

 
St Martinusparochie 
1 aug. 19.30 uur euch. J. de Wolff 
9 aug. 10.00 uur euch. J. de Wolff 
15 aug. 19.30 uur com. S. Boukema 
23 aug. 10.00 uur euch. J. de Wolff 
30 aug. 10.00 uur Wg. Liturgie 
 
Contactpersoon: Jan Meinderts, (058) 255 15 65 
 
Preekrooster PKN gemeente Wartengahe 
2 aug. 09.30 uur Warstiens dhr. T. de Jong 
  Samen met Reduzum 
9 aug. 09.30 uur Reduzum da. J. van Doorn 
16 aug. 11.00 uur Friens ds. G. Knol 
 H.A. samen met Reduzum, koffie voor de dienst 
23 aug. 09.30 uur Warten da. J. van Doorn 
 
Contactpersoon: Janneke de Ruiter, (058) 843 55 39 
 
Kerkdiensten Doopsgezinde gemeente Mid-Fryslân, Grou 
9 aug. N.n.b. 
16 aug. N.n.b. 
23 aug. 10.00 uur ds. H. Klinkvis 
30 aug. 10.00 uur zr. B. Bosscha 
 
Contactpersoon: Jeltje Kooistra, (058) 255 12 92 
 
Kerkdiensten van de gereformeerde pkn. kerk Warten-
Wergea-Warstiens 
Zo. 2 aug. 11.00 uur ds. J. Kroon 
Zo. 9 aug. 09.30 uur ds. A. Elverdink 
Zo. 16 aug. 09.30 uur ds. P. Beintema 
Zo. 23 aug. 11.00 uur ds. J. Kroon 
Zo. 30 aug. 09.30 uur mevr. Stellingwerf-Vinke 
  Voorbereiding H.A. 

 
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.  
 

15 




