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Leave minsken, 
 

Tige tank foar alle bliken fan meilibjen 
tidens it siikwêzen en nei it ferstjerren fan 
myn leave man, ús heit en pake 
 

Ype de Jong 
 
Jimme meilibjen hat ús tige goed dien. 
 
Ek wolle wy dokter De Groot en de 
meiwurkers fan thússoarch ‘Het Friese 
Land’ tanksizze foar de leafdefolle 

begelieding en fersoarging. 
 

 Joke de Jong – Bakker 
  Wopke en Bianca 
  Kees en Ellen 
   en pakesizzers 

 
Wergea, jannewaris 2016 

Rektifikaasje 

 
Hertlik tank foar it meilibjen dat wy ûnderfûn 
ha nei it ferstjerren fan ús leave mem, beppe 
en oerbeppe 

 

Akke Wijbrandi-Postma 
 
It hat ús tige goed dien! 

 
Famylje Wijbrandi 

Op it stuit, as harren wize dit op in beskaafde manier op te lossen, net alhiel liket te slagjen, troch de emoasjes, 
drank en ferskillende sjenswizen en dêrtroch mekoar sa goed as nei it libben stean, giet foar de safolste kear de 
tillefoan....................   it is de soan fan de Effings, Thomas, hy lit efkes witte dat hy oan it boartsjen is mei syn 

freon Floris en by him pankoeken iten giet.......... 
Dan krije je it besef dat de bern harren eigen problemen skoan sels en mei gâns mear beskaving oplosse kinne.  

It eindiget sa as it begûn.... mei in filmke wêr ‘t we sjogge hoe de ‘mannen’ pankoek bakke en ite. En noch 
wichtiger.... in protte wille ha! 
 
Mei grut respekt ha ik sjoen nei fjouwer spilers dy ‘t grutte lapen tekst ferwurkje moasten en op in wize spilen dy 
‘t yn de Fryske amateurtoanielwrâld mei de top mei kin. En dit alles ûnder de treflike lieding fan regisseur Bert 

Sinnema. Halbertsma, Sjapoo en lokwinske mei dit peareltsje dat taheake wurd oan de rike Halbertsmahistoarje! 
En dat it de muoite fan ‘t besjen mear as wurdich is, docht wol bliken oan de útferkochte- en ekstra foarstellings. 
En, as slachrjemme op de taart (as gebak...), hat de slútjûn-seleksjekommisje fan it STAF (stifting 
amateurtoaniel Fryslân) besletten dat Halbertsma op harren jierlikse slútjûn yn de Lawei te Drachten spylje mei. 
In skoandere beleaning wêr’t alles en eltsenien fan Halbertsma of mei anneks is alderferskuorrendste grutsk op 
wêze mei!    
              

Mathijs 

 

Oppas aangeboden! 
 

Hallo, Ik ben Fardau Breidenbach en ik ben 17 jaar oud. 
 
Zoekt u een oppas voor uw kinderen, dan ben ik beschikbaar! 
Ik loop stage op de basisschool hier in wergea in groep 1/2, en ik heb 

veel ervaring met kinderen 
 
Ik heb namelijk ook al eens eerder hier bij de basisschool stage 

gelopen, en bij een gastouderbureau. Ook heb ik al vaker op kinderen 
gepast. Oppasavonden in overleg. 
 
Bij belangstelling kunt u mij bellen op dit nummer, 058-2552738. 
 
Groet, Fardau. 
 

 

Jeften 
 
Sa is ’t en net oars, want as ’t 
oars wie wie ’t net sa… 
 
€     2,50: IJ.G.-P 
€   25,00: R.v.L.-G. 

€   37,50: J.O.M.  
€   22,50: E.L.vd V. 
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Pleatslik Belang Wergea 

 
 
Wij nodigen u uit voor het bijwonen 
van onze Algemene 

ledenvergadering. 
 
De algemene ledenjaarvergadering 

van Pleatslik Belang Wergea wordt gehouden op 
maandag  
14 maart 2016 in café ´s Lands Welvaren te 
Wergea. De vergadering begint om 20.00 uur. 

 
 
AGENDA 
 

1. Opening. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 

3. Notulen jaarvergadering d.d. 23 maart 2015. 

4. Jaarverslag  2015 

5. Verslag penningmeester. 

6. Verslag kascommissie (benoeming nieuw 
kascommissielid)  

7. Bestuursverkiezing:  
Aftredend: niemand 

Het bestuur stelt voor om Mieke Braams in het 
bestuur te benoemen.   
Tegenkandidaten kunnen zich, gesteund door 
minstens tien leden, tot een half uur voor de 
aanvang van de vergadering schriftelijk 
aanmelden bij de secretaris. 
 

8. Wergea foar de wyn 
 

9. Toeristisch Wergea: Ds Stoppelaardei (onder 
voorbehoud) 

 
10.  Bruggen in Wergea 

 

11.Verslag van:   
- Bidler bestuur 

- Stichting de Twa Tuorren 

- Havensbank 

- Dorpsbeheer 

- Groencommissie 

- Skatebaan 

12. (onder voorbehoud) Kulturele Haadstêd 2018, 
wat betekent dat voor Wergea?) 

13. Rondvraag. 

14. Sluiting. 

De pauze wordt op een gunstig ogenblik van de 
vergadering ingelast. 

De notulen van de jaarvergadering van vorig jaar (zie 
punt 3), het jaar- en financieel verslag (zie punt 4-5) 
zijn bij de secretaris te verkrijgen. De agenda, 
notulen en het jaarverslag staan op de website 
www.wergea.com  onder het kopje “Pleatslik Belang 
Wergea”. 
 

Nieuws van het Skoalfeest  
 
De werkgroep-Skoalfeest is druk bezig met de 
voorbereidingen voor het komende skoalfeest op 16, 
17 en 18 september 2016. 

 
In het najaar mochten we u daar al over berichten. 
Toen ook wierpen we de vraag op wie een leuke, 
nieuwe naam wist voor het feest, nu de relatie met de 
school in wezen niet meer bestaat. Daar zijn twee 
reacties op binnengekomen. Dank daarvoor. 
 

Om uiteenlopende redenen hebben we besloten om 
vooralsnog de oude naam te handhaven: Skoalfeest.  
 
Meer nieuws: 

 In mei/juni vragen we weer via een 
enveloppenactie om uw bijdrage voor dit 
feest. We zullen vrijwilligers benaderen voor 

het rondbrengen en ophalen van de 
enveloppen.  

 De route van de optocht is enigszins 

gewijzigd: de route is korter. Zoals het nu 
lijkt, worden de Hillebuorren en de 
Kooistrawei niet meer in de route opgenomen, 

maar de Gele Eker wel.  
 De optocht zal, zoals eerer gemeld, op 

vrijdagavond en zaterdagochtend 
plaatsvinden.  

 
De werkgroep Skoalfeest: 
Annie Boermans, Richard de Haan, Fokje Meinderts, 

Lútsje Engelsma, Sietie Sinnema, Geert Nauta, 
Piet Roersma 
  

 

Dorpsboomgaard 
 
In november 2015 bent u geïnformeerd 

omtrent onze Dorpsboomgaard in Wergea. 
Samen met de schoolkinderen van "De 
Twamester" hebben we toen op 21 
november een boomplantmiddag 
georganiseerd. 
 
Tijdens deze middag zijn er vele foto's 

gemaakt en was het een geslaagde 
middag. 
Om u als betrokkene/belangstellende op 
de hoogte te houden en om een beetje 
mee te gaan met de huidige tijd hebben 
we een heuse FACEBOOK-pagina gemaakt. 
Het facebookadres is: FRUITBOOMGAARD 

WERGEA. 
 
Op deze manier kunnen we de (meeste) 
mensen op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen van de Fruitboomgaard. 
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“Jaarconcert de Kriich” 
 
Yes, weer een concert van de Kriich, pak uw agenda er maar vast bij en noteer 19 maart!  
 

Het jaar 2015 hebben we afgesloten met het kerstconcert “ûnder de Kriich beam” en met een overvolle kerk 
te Warstiens was deze avond meer dan geslaagd. De Kriich bruist en dat laten we graag aan u zien.  
 
Het jaarlijkse concert van fanfare de Kriich staat voor de deur en geeft u de perfecte gelegenheid om 
(opnieuw) te komen genieten. Het belooft geen saaie avond te worden. Want de kriich zal u meenemen op 

een reis van Noord naar Zuid en hierdoor een concert vol variatie creëren. Om de avond nog aantrekkelijker 
te maken hebben we ook dit jaar een solist, Libbe Oosterman. 

Talentvol trompettist en o.a. bekend als dirigent van Bigband “Two Towers collective” Wergea. 
Hij zal samen met de Kriich de tweede helft van de avond verzorgen, dit gedeelte staat in het 
teken van Zuid-Amerika. Met latin, pakkende ritmes en opzwepende muziek sluiten wij de 
avond swingend af! 19 maart om 20.00 uur zullen de eerste muzikale klanken door de Bidler 
knallen, mis het niet! 
 

Tot dan, de Kriich!  

 

Yolanthe  
 
Op de lêste gearkomste fan de redaksje fan de 
Havensbank, ein desimber, waard my in kado oanbean, 

omdat ik oanjûn hie dat ik nei hast 25 jier redaksje-lid, 

stopje soe. 
 
Meastentiids krije je dan in kado-bon, in boarmasine, 
as in jildbedrach foar de earste oanset foar it keapjen 
fan túnstuollen en de frou in blomke. 
Mar nee, dizze kear hiene se wat oars betocht. 

Grieteke en ik moastten op 30 jannewaris om 16.00 
thús klear stean, om ….? 
Dus, der sit je dan yn de keamer, de kreaze  klean oan, 
te wachtsjen wat der barre soe dy sneontemiddeis. 
En der gongen wy. Mei hast de folsleine redaksje mei 
oanhang en âld-redaksjelid Jelle en syn frou, setten wy yn 3 auto's ôf. 
 

By Dronryp rekken wy fan de grutte dyk ôf, lokkich net nei it Planetarium tocht ik, mar as je dan troch Peins 
ride, dan tink je, dan mar it Planetarium en dan bliuwe wy entûsjast. 
Uteinlik waard der stoppe yn Skalsum, yn de “middle of nowhere”… Treastleas doarpke! 
Mar dan, der stiet dan Kookstudio “Kok in het Huis”. Doe hiene wy it yn de gaten. 

Itensiede!! Wy krigen as kado in “kookworkshop Proef de Winter”. 
Jolanda de Graaf hat der in pracht fan in itensierders-studio. Nei in wolkomstdrankje lei sy út wat de 
bedoeling wie dizze middei. Elts moast sels mar útsykje wat je meitsje woene en dan sjogge je fuortendaliks 

wa thús ek wol faak it iten makket. 
 
Ik wol gjin nammen neame, mar eine-boarst en harte-biefstikje (hert) bakke is dreger dan mar wat yn de sop 
omriede, is it net sa W.? Wat ha wy makke, tefolle om op te neamen. Ik neam in pear gerjochten: Reade sipel 
compôte, kastanje-sop mei spekjes, eine-boarst mei oesterzwam, eigen makke rosti ensf. 
Uteinlik rekken wy nei in goed oere mei syn allen oan tafel foar in 4 gongen diner dy't wy sels klearmakke 

hienen. It wie hearlik!! 
 
It waard tige gesellich, mei troch de drankjes dy't je sels mar pakke koenen, ús wol tafertrouwd. Op in stuit 
neamden wy ús gastfrou net mear Jolanda, mar Yolanthe, noch letter wie it Jo. Se fûn it bêst. 
Om 22.00 wiene wy wer yn Wergea en wy ha noch mei inkele minsken in moai skoft by ús thús sitten om 
alles noch efkes te “evalueren”. It begrip “evalueren” moat jim sels mar ynfulle. 
 

Wat in moaie dei, seinen Jelle en ik tsjin elkoar letter op de jûn. As tsjinprestaasje wolle Jelle en ik jimme as 

redaksje in foarstel dwaan. Tenei op de lêste gearkomste fan de Havensbank redaksje yn desimber, wolle wy 
de jûn mei “spul-eleminten” op ús nimme, want dat ha jim wol fertsjinne nei sa'n ôfskiedskado. 
 
Henk 
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ATTENTIE---ATTENTIE 
ATTENTIE 

 
De jierlikse knobbeltocht fan de 
Wergeaster Wettersport feriening 
wurdt dit jier hâlden op:  
 

Snein 5 juni 2016 
 
Dus set dizze datum alfêst yn 
jimme aginda! 
 
Dit y.f.m. it jubileumwykein van de 

Wergeaster Wettersport feriening! 
 

Groetnis fan  
Willy, Jelte, Anneke, Theo, 
Corrie en Hessel  

 

 

 

Priizen lotterij  Iepenloftspul “De Suvering” 
 

2 frijkaarten premjêre lot nr 2815 
2 frijkaarten premjêre  lot nr 823 
4 persoanen Vip-arrangemint frijkaarten premjêre  lot nr 2714 
2 persoanen Vip-arrangemint frijkaarten premjêre  lot nr 1861 
Pedikure behanneling Reintje Potijk  lot nr 2578 
Behanneling Nagelstudio Johanna Wuring  lot nr 2715 
Wergeaster Monopoly  lot nr 2152 

2 persoanen útstjoering Omrop mei lunch lot nr 1701 
2 frijkaarten Jimmy Costello  lot nr 2605 
4 tagongskaarten Finzenis museum  lot nr 2927 
6 tagongskaarten Finzenis museum  lot nr 2511 
 
Jildpriizen útbetelle yn helte Wergea Oereinbonnen en de oare helte kontant: 

 
€ 50,=  lot nr 2574 
€ 150,=  lot nr 1969 

€ 250,=  lot nr 2499 
 
Ha jo in priis wûn dan graach kontakt sykje mei Rinie Boermans, 058-2552869 / 06-23934558 
rinieboermans@gmail.nl.  

 
Kommisje Iepenloftspul 
 
 

Hoi minsken fan it goede libben,  
 
It wykein fan 26, 27 en 28 
febrewaris wie ús Caribbean wykein. 
Ha jo dizze dagen jeugd yn e koarte 

broek sjoen, dan is de kâns grut dat 
se ûnderweis wiene nei de soos! 
 

Mei de kachel op 30 graden en de soos fult mei 7 kub 
sân, wie it krekt in koarte simmerfakânsje! Mei freeds 
Desperado-day mei Tjeerd Abma, sneons sandy saturday 
mei Feestsdj Peter & sneins simmer yn szdrnzll mei it 

wolbekende Jeu de Soos! Wy sjogge werom op in 
fantastysk wykein!  
 
What’s next? 
12 maart ha wy St. Patricksday yn’e soos! 
St. Patricksday is in nasjonale feestdei yn Ierlân. It feest 

begjint op dizze dei al om 14:30 om de rugbywedstrijd 
Ierlân - Itaalje te sjen. Om 17.00 is er in Pubquiz. 
Opjefte foar dizze quiz graach yn 't foar fia de mail 
nei abel@szdrnzll.nl  
Dêrnei hawwe wy fanôf 20.00 oere live muzyk.  
Let op! Op dizze dei giet elkenien ien it grien ferklaait!  
 

Yn de ‘gewoane’ wykeinen is it de ôfrûne wiken trouwens 
hieltyd drokker! Hartstikke gesellich! Komst do allinne 
mei de themawykeinen by ús party machen? Besykje ek 
ris op in gewoane jûn in bierke te skoaren yn’e soos! 
Krekt sa gesellich! =)  
 
See you!  

It szdrnzll bestjoer 
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Wergea 600 jier 
 
It liket noch fier fuort, mar yn 2022 bestiet de namme Wergea, as in oare skriuwwize dêrfan, 600 jier. De 
namme Wergea komt mei ferskate staveringen foar yn midsieuske oarkondes en geskriften. Foar it earst as 

“Werraga” út 1422, letter as “Warraghae” út 1453, ta “Werregae” út 1543 en it lettere “Warrega”. Dizze 
namme stiet foar it begryp doarpsgebiet as parochybegrinzing. Letter dus Warga. By gemeentebeslút 
(Boarnsterhim) is mei yngong fan 1 jannewaris 1989 dit offisjeel Wergea wurden.  

De kadastrale namme Warrega, mei út de Napoleontyske tiid, wurdt no noch hieltyd brûkt. 
It earste part fan de namme Warrega soe yn ferbân brocht wurde kinne mei de lânnamme “warren”, itjinge 
betsjut “doarp fan de warren”. It twadde part stiet foar lânskip, as it Nederlânske gouw. 
De grinzen fan it doarp Wergea waarden al foar it jier 1300 fêststeld en de grûn binnen it doarp wie ferdield 
ûnder boerefamyljes. 
Wis, der binne spoaren fûn fan noch eardere bewenning, ja sels spoaren dy ’t werom geane nei it begjin fan 
ús jiertelling. 

 
Feestwike 
Mar wy, ûndersteande Kommisje Wergea 600 en oprjochte yn gearwurking mei Pleatslik Belang Wergea, 
beheine ús inkeld ta it ûntstien fan de namme. Om ’t men yn 1922 dit heuchlike feit oerslein hat, as der gjin 
weet fan hân hat, wolle wy dit yn 2022 fiere mei in dik wike feest en wol fan 19 augustus oant en mei 28 
augustus 2022. Want wêz earlik sa’n feestlikheid meitsje jo mar ienris yn jins libben mei. 
Wy besykje in sadanich program yn te klaaien dat der alle dagen, sawol oerdeis as jûns, wat te barren is. 

Reden foar eltsienien, Wergeaster as âld-Wergeaster, jong as âld, om dit by te wenjen. 

Hâld dêrta mei jimme fakânsjeplanning dizze dagen frij en bied sliepplak oan foar famylje as goekunde om 
utens dy’t dit feest bywenje wolle. 
 
Der sil ek in berop dien wurde moatte op in bulte frijwilligers om sa’n feestwike mei te organisearjen en wa 
wit klopje wy ek by jo oan. 

 
Jimme wurde de kommende tiid op ‘e hichte holden fan de fierdere ûntwikkelings, fansels fia De Havensbank 
mar ek op de noch te ûntwikkeljen website. 
Bring eltsenien om utens, Wergeaster as âld-Wergeaster, dy ‘t de Havensbank (noch) net lêze, op ‘e hichte 
fan dit grutte nijs. 
 
Binne der tips, suggesjes, as saken wêrfan jimme fine dat dy ek yn dizze wike plak fine moatte; lit it ús witte 

op e-mail: info@wergea600.nl , want it wurdt in feestwike foar ús allegearre. 
 
Annemarije de Groot 
Simen Pyt Hotsma 
Hans Sinnema 

Pity van der Vlugt  
en Jelle Dijkstra 

 

De Hartstichting zoekt vrijwilligers in Wergea 
 
Van 17 t/m 23 april 2016 vindt de jaarlijkse collecteweek van de Hartstichting plaats, de 
Hartweek. Om deze week tot een succes te maken, is de Hartstichting op zoek naar nieuwe 

vrijwilligers voor de collecte.  
 
Meld je aan 
Kan je goed organiseren, en wil je graag inzetten voor de Hartstichting? Meld je dan vandaag 

nog aan als vrijwilliger via vrijwilligers@hartstichting.nl of bel met 070 - 315 56 95. 
 
Wat doet de Hartstichting? 

Er zijn nu 1 miljoen hart- en vaatpatiënten in ons land. Aan hart- en vaatziekten overlijden per 
dag ruim 100 mensen. Dagelijks komen 1000 mensen met hart- en vaatziekten in het ziekenhuis 
terecht. De preventie, behandeling en genezing van de ziekte is de belangrijke missie van de 
Hartstichting. Wij strijden tegen hart- en vaatziekten, een van de belangrijkste doodsoorzaken in 
ons land, door financiering van onderzoek, voorlichting over een gezonde leefstijl en het 
realiseren van innovaties in de zorg. 
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Natuurnieuws 
 
Schaopedobbe 
Mids januari, op een mooie ochtend met een beetje 
sneeuw op de velden, zijn wij met vijf mensen een 

wandeling gaan maken op het stukje natuur dat 
tussen Elsloo en Appelscha ligt nl. de Schaopedobbe.  
 

 De Schaopedobbe 

 
Bij de ingang van het gebied staat een gedenkteken. 
Aan de andere kant van de weg, het lager gelegen 
gebied, stonden in de oorlog 5 barakken die een 
werkkamp vormde”DE LANd WEER”Joodse 
landgenoten, zo’n 200, werden hier te werk gesteld 

om een vliegveld te maken en de aandacht af te 

leiden van bestaande vliegvelden. Zelfs nagemaakte 
vliegtuigen stonden op de baan. De mensen werden in 
1944 naar kamp WESTERBORk overgebracht en nog 
later naar de vernietigingskampen. 
 
De Schaopedobb bestaat voornamelijk uit, heide, 

petgaten, moeras, bos, struiken, kleine vennetjes en 
zand, het ELSERVELD. 
Net op tijd werd de Schoapedobbe in de jaren dertig 
van de vorige eeuw behoed voor de grootschalige 
ontgining van de woeste heidegrond. Ooit keek je van 
hier uit over de heide tot aan Diever toe. Met de 
harde wind waaide veel zand weg en mede hierdoor 

kwam de Schaopedobbe 2 meter hoger te liggen. 
De naam van de Schaopedobbe is ontstaan doordat 
ieder jaar de schapen werden gewassen in deze plas 

voor de dieren geschoren werden, dit is in 1950 
gestopt. 
De Schaopedobbe ligt op keileem, een ondoor-
dringbare laag en houdt het regen water vast, terwijl 

de zanddeklaag rondom in de loop der eeuwen werd 
weggeblazen, zo bleef de Schoapedobbe achter.  
In 1960 kwam de ruilverkaveling waardoor het 
waterpeil drastisch omlaag werd gebracht, de sloten 
recht getrokken werden en hierdoor vele planten, 
libelles en vlinders verdwenen. 

 
Ook het leven van vele soorten planten en diertjes is 
verdwenen in de Schoapedobbe doordat de 
zonnebaars, een visje uit Noord-Amerika zich te goed 
deed aan de larven van insecten waardoor het leven 
helemaal verstoord werd en de zonnebaars heer en 
meester werd. Er is een poging gedaan om deze vis te 

verwijderen maar helaas bleven er eitjes in de grond 
en na het vullen van de dobbe kwamen deze weer tot 
leven.  
De dobbe is van 15 mrt tot 1 juli als broedreservaat 
gesloten. Helaas heeft dat het korhoender, die hier tot 
in de jaren ‘70 voorkwam, niet kunnen redden. 
De Zwarte berg midden in het natuurgebied is een 

naam van de twee forten, een plateau in de 
omgeving: een ronde pannekoek van bijna drie meter 
dikte en een halve kilometer in omtrek.  
 

Het is een bijzonder landschapselement dat zijn 

bestaan dankt aan het keileem waarop het ligt 
temidden van de kraaiheide, dopheide en struikheide. 
 
Hoe schraler de grond hoe groter de soorten rijkdom 

luidt het credo. Om die reden worden er stroken heide 
geplagd, het maaisel van het hooiland afgevoerd en 
de oevers van de dobbe opgeschoond. Sinds kort is 

daarbij ook de oudste beheersmethode weer van stal 
gehaald; een paar keer per jaar begraast een 
schaapskudde het terrein. Het resultaat is bijzonder. 
Zo is er ontdekt, waterweegbree, moeraswolfsklauw, 
zonnedauw en klokjegentiaan, dit zijn bedrijgde 
soorten en vele soorten vlinders, libelles, de 

levendbarende hagedis, de ader en de ringslang. In 
de winter kun je de klapekster en in de zomer de 
boomvalk tegenkomen. 
Nog iets 
vermeldingswaardig: aan de 
andere kant van de dobbe 
ligt een landweer. Dit was 

een plek van waaruit 

langstrekkende legers 
konden worden aangevallen 
en om passerende kooplui te beroven. 
Op de zandvlakte hierachter, liggen allemaal kleine 
stukjes ijzer afkomstig van het afval wat de boeren er 
vroeger hebben gedumpt. Door de zandverstuiving is 

dit nu bloot komen te liggen.  
  

Jeneverbes 
 
Er staat nog een 
jeneverbesboom. Voor 

verjonging dient er rondom 
de boom minimaal 2meter 
heide verwijderd te worden 
en voorzien van stuifzand. 

Als bessen daar op vallen moet de grond om worden 
gevroed, zodat de bessen onder het zand komen. 

Daarna is een koude en een warme periode nodig 

voor het ontkiemen. Ze beginnen rond hun 10 jaar te 
bloeien. De vrouwelijke bloemen worden pas na een 
jaar na de betuiving bevrucht. Dan ontwikkelen zich 
groene bessen die pas na 2 jaar rijp zijn. 
De ransuil, de bosuil, roodborttapuit, tapuit, geelgors, 
boompieper en boomleeuwerik hebben een voorkeur 
voor de jeneverbes boom. Zo ook het vlindertje 

jeneverbesspanner. 
 
In de directe omgeving is veel gezocht naar het 
klooster (Lux Mundi, ‘s werelds licht). Bij opgravingen 
bleek het om een boerenhoeve te gaan. Bij de 
Schaopedobbe zijn voorwerpen met een kruis en een 

romeins olielampje gevonden. Bij de opgraving zijn 
wel een pijpekop, vetpotje, speerpunten gevonden dit 
kan wijzen op rondtrekkende rendierjagers. 

De romeinen hebben de fazant en het konijn hier 
ingevoerd. 
Flora: De Schaopebodde is een reservaat met van 
oudsher veel bijzondere planten, welke ook nu nog 

aanwezig zijn.  
Rode lijst soorten zijn: valkruid, arnica, kl.zonnedauw, 
Klokjesgentiaan, wolfsklauw, moeraswolfsklauw, 
blauw, knoop, duitsviltkruid, stelelbrem, kruipbrem, 
kleintijm, bosdroogbloem, stijveogentroost, 
wateraardbei en drijvende water weegbree, 
zandblautje, snavelzegge en dubbelloof.  
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Klokjesgentiaan 

 
Aandacht soorten zijn: 
egelboterbloem, echte 
koekkoeksbloem, veenpluis, 

dwerg viltkruid, wateraardbei, 
waternavel, grote wederik, 
veldrus. 

 
Valkuil is een overblijfsel uit de 
laatste ijstijd. Wordt gebruikt op 
open wonden. Kleine zonnedauw 

is een vleesetende plant. De kleverige bladeren gaan 
dicht als er kleine insecten op gaan zitten en de 

insecten worden dan verteerd. Klokjesgentiaan vinden 
wij in oude karresporen op vochtige heideterreinen en 
op blauwgras terreinen, het gentiaanblauwtje vlinder, 
legt aan de onderkant van de bloem zijn eitjes.  
 
Reptielen en amfibiën 
 

  Adder 
 
De adder is nu duidelijk teruggelopen en de ringslang 
komt ook minder voor. De pad, heikikker, bruine 
kikker in mindere mate, terwijl de groene kikker veel 
vookomt. De levendbarende hagedis is hier ook 

aanwezig. De eitjes worden uitgebroed in de buik en 
komen als kleine hagedisjes tevoorschijn. Leven in 
kleine muizeholletjes en eten wormen en kleine 
insecten.  
Voor de kleine salamander vrees ik het ergste 
vanwege de zonnebaars die hier aanwezig is. Zeker 

de aanwas van dikkopjes en kikkervisjes, libellen en 

andere waterdiertjes zullen door de zonnebaars in 
aantal teruglopen. 
Gunstig voor de slangen en amfibiën zijn de plassen 
die aangebracht zijn. Ook libellen en planten 
profiteren hiervan.  
 

                   Kiekendief 
 
Op het einde van onze 
wandeling zagen wij 
nog de blauwe 
kiekendief die mooi 
over het land zweefde, 

ook de specht liet van 
zich horen. Verder waren er nog de gele trilzwam 
paddestoel, platte tonderzwam, oesterzwam die groeit 

pas in deze tijd en dus kun je die nu plukken voor een 
lekkere saus. 
 
Ik wie moandei 8 febrewaris efkes nei De Deelen om 

te sjen wat der rûnspoeke oan fûgelguod en dan 
stuitsje je somtiden op aardige saken. Ik ried it 
parkeerterrein op en dêr stie in wite bal, gau stil stean 
bliuwe en de fearrekiker derby, it bliek in Grutte Wite 
Reager te wezen. Stom tafalich stie der ek in man mei 
in auto.  

Die hie in grut fototastel by him en wie al foto’s oan it 

meitsjen. Dit bliek in freon út Lippenhuzen te wêzen, 
ek in natuerman wêr ‘t wy faak it fjild mei yn geane. 
Wy hawwe tegearre de saak wat bepraten en kamen 
ta de konklúzje dat it mei dizze reager net goed wie. 

 
 
Ik sei tsjin Jan, sa hiet 

dizze man, ”At ik der no 
hinne rin moast in pear 
foto’s meitsje en dan sjogge 
wy wol wat der bart. Ik koe 
him op 5 meter naderje, 
dat wie net goed, hy fleach 

noch tweintich meter en doe rekke der wer yn de 
ûnderwâl. Wy hawwe doe tegearre oerlein wat sille wy 
dwaan en doe kamen wy ta de konklúzje dat it sa wol 
goed wie. Dus gjin biste-ambulânse. Miskien moat dit 
wat mear yn ús maatskip barre. 
 

Sneintemoarn 14 

febrewaris waarden 

Sjoerdtje en ik wekker en 
it waar wie súterich. Wy 
wisten dat wy nei Jildou 
har jierdei moasten. 
Earst mar in bakje kofje 
en efkes prate oer 

Halbertsma dat wy de foarige jûns sjoen hine, yn de 
eardere blommesaak fan Anne en Paula. Dit wie hiel 
bysûnder, wat dy fjouwer jonge minsken dêr 
delsetten, bêst foldien. Mar ja dan moatte wy noch 
wol nei de Golle. Ik tocht wy geane mei de auto, mar 
Sjoerdtsje tocht mar mei de kuierlotten, elk in 

paraplu. Sa sein sa dien. Sa no en dan luts de noard 
easte wyn der aardich oan. Mar wat wie ik bliid dat wy 
te gean gongen, yn de Wergeaster feart swom in 
Roodkeelduiker (Lytse Seeduker) 
 

Dizze soart komt hast 

nea yn binnen sleatten 

fan Fryslân foar. Ik fûn it 
al bysûnder dat ik him yn 
desimber yn it 
Lauwersmar gebiet 
seach. Dit is in fûgel dy 
bried heech yn de 

toendra, dat is boppe yn Skandinavië en boppe yn 

Ruslân. Op de wêromreis nei hús sei ik tsjin 
Sjoerdtsje” wy rinne der efkes lâns miskien is hy der 
noch”. Dat wie net it gefal. Sa is it yn de natuer, dy lit 
him net stjoere. 
 
In moai foarbyld is, wat Sjoerdtsje tsjin Sigrid sei, dat 

is it âldste famke fan Wigle en Johanna, ”moast ris 
sjen wat in prachtich fûgeltsje as dêr yn ‘e beam sit”. 
It antwurd wie dúdlik en klear ”As beppe gek mei 

fûgeltsjes is, hoef ik dat net te wêzen….”. 
 
S. en S. de Groot  
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Wêr binne se bleaun, 

dy eigensinnige typen? 
 
Eartiids hie elts doarp of eltse stêd wol in stik of 

wat  âldere minsken, dy’t boppe it fermidden 
útstutsen weryn sy ta holden. Net om’t sy manager 
wiene, ict’er of captain of yndustry, mar gewoan, 

sleauwei, om’t se in eigen wize fan libjen hiene. Wat 
in oar dêr fan sei of tocht koe harren neat skele. It 
wiene faak ferstannige minsken dy’t op de iene as 
oare wize net meigien wiene yn it sok fan de 
maatskappij dy’t as kredo hie: sa sille jo libje en net 
oars. 

 
Folkert Hoekstra 
Sa hiene wy hjir te uzes foar en flak nei de twadde 
wrâldkriich Folkert Hoekstra, alias de Hinnedokter. 
Sybren van der Vlugt hat mei syn lêzings oer dizze 
ferneamde doarpsgenoat al gâns súkses hân, dat hy 
sil it my grif net kwea ôf nimme dat ik Folkert hjir 

noch yn in pear rigels ‘ten tonele‘ opfier. 

 
De Hinnedokter en syn hûn Jikke wiene ûnskiedber 
mei elkoar ferbûn. Dit gie sels safier dat Jikke jûns by 
it baaske op bêd kroop, ûnder it Dútsk lekken en de 
oerklaaide tekken. Sa hiene se moai wat waarmte oan 
elkoar. Mar ek krigen se op dizze wize al gau besite 

fan allerhande libbenguod dat sa noflik net wie en 
wêr’t se ek net om frege hiene. Folkert syn suster, 
dy’t op ‘e Nije Hoek wenne en mei Tette Langhout, de 
skilderbaas, troud wie, makke har somtiden wol 
soargen oer har broer. Se wie in bêste frou en op in 
dei sei se tsjin har man: ‘Tette, oars moast ús Folkert 

hjir sneon-te-jûns mar komme ta in waarm miel, oars 
bliuwt dat der faaks wol by’. ‘Dat moat altyd wêze’, 
sei Tette, ‘jou him mar berjocht’. Op de ôfsprutsen tiid 
sieten beide minsken al oan tafel, yn ôfwachting fan 
de komst fan Folkert en Jikke. ‘Hy is let’, seine se tsjin 
elkoar, ‘mar ja, it is no ienris ús Folkert’. Op it lêst nei 

bûten, en ja, dêr kamen de Hinnedokter en syn 

trouwe maatsje al oan. Mar wêr’t se rûnen waarden 
se beselskippe troch in tsjustere wolk fan miggen, 
flieën en luzen , koartwei, alles wat de Skepping ús op 
dit mêd yn ‘e rin fan de ieuwen mar taskikt hie. ‘Kom 
der mar gau yn, it iten stiet al klear’. Mei syn 
fjouweren giene se de keamer yn, it migge-en 
luzeguod bliuw geduldich by de tichte foardoar 

wachtsjen. Oait soe Jikke ommers wer nei bûten 
komme. Doe’t it iten dien wie sei Tette: ‘Folkert, do 
hast Jikke jûns by dy op bêd. Dat moast sels wite, 
mar it hellet wol allegear ûnrant oan. Sjoch, ik ha wat 
foar dy’. Hy gie nei de wurkpleats en kaam werom 
mei in plat doaske. ‘Sjoch, dit is D.D.T , dat moast 

goed tusken de tekkens en op Jikke spuitsje, dan hast 
fan de hûneflieën gjin lêst mear’. De oare wyks tsjin 
iterstiid, dêr kamen Folkert en Jikke wer oan op ‘e 

Nije Hoek. ‘En, hat it guod al holpen?’, frege Tette. ‘Ik 
sil it dy sizze’ sei Folkert, ‘foardat ik dat guod der yn 
spuite sprongen se sa wat op dizze hichte’ en hy 
meneuvele mei de hân sa’n bytsje in meter fan de 

flier ‘mar sûnt ik dat spul fan dy brûk springe se 2 
kear sa heech. Se jowe har net del, se wurde der 
nefffens my allinne mar fleuriger fan…….!  
 
Mar wa’t no tinke mocht dat Folkert mar in frjemd, 
ûnferskillich mantsje wie, slacht de planke in ein mis.  
 

It wie in man mei in grut ferstân, belêzen en 

redenryk. Hy wie gâns leauwich en gie eltse snein nei 
de Katolike tsjerke. Doe’t Jikke âlder en minder 
waard, en hy it bist net mear allinne litte woe, ferstie 
Folkert him mei Pastoar Schweigmann. Of Jikke 

sneins ek mei nei ‘t tsjerke mocht. Hy krige permisje 
fan Pastoar op betingst dat Jikke rêstich wêze soe en 
dat se perfoarst net blaffe mocht. En foar wûnder, 

Jikke hat al dy tiid, dy’t har noch jûn waard, sa rêstich 
as in âld skoech njonken har baas yn de bank sitten. 
Mannich tsjerkegonger hie hjir wol oan. Ek bûten de 
tsjerke hold Folkert him oan de gebrûken fan syn 
leauwen. Sa sei hy foar it iten steefêst it Onze Vader 
op, allinne ien sin sloech hy oer: Geef ons heden ons 

dagelijks brood. Want, nei eigen sizzen:  hy mocht 
gjin bôle. 
 
Us heit koe goed mei him. Doe’t hy Folkert, yn 1942, 
dan ek fertelde dat hy trouwen gie mei in frommiske 
út de Wâlden, sei dizze optein: ‘Sjouke, ik kom 
nergens mear, mar op jimme brulloft bin ik de 

seremoanjemaster’. En hy hold wurd.  

 
De âld Runestâl (no de Jeugdsoos) hat de hiele jûn 
skodde op syn grûnfêsten. Folkert prate, song, 
fertelde sterke ferhalen, die keunstjes, dûnse dat it 
klapte, en wat al net. ‘Nea ha ik moaier jûn hân’, sei 
hy nei ôfrin tsjin Sjouke. En dat wie fan wjerskanten. 

 
Muoike Wok 
Us heit kaam út in húshâlding mei sân bern. Fjouwer 
binne yn Wergea bleaun, trije hawwe harren heil 
socht om utens. Ien fan dizzen wie muoike Wok, dy’t 
mei Jelle de Boer troud wie en har yn Ljouwert nei 

wenjen sette. It wie no fuort net in strjitte fan 
kwizekwânsje wêr’t it jonge pear yn te lâne kaam:  
It Hoeksterpad, wêr’t se it sicht hiene op de grutte 
maresjeseekazerne en ,justjes fierder, op de hege, 
grauwe tuorren fan de Gasfabryk oan de Bleeklaan. In 
ein fierder, rjochting de Tunen, wie de Amelandsteeg 

dêr’t jûns wol mear as ien soldaat foar in skoftke wei 

waard. 
 
Omke Jelle wurke by de Dienst Uitvoering Werken, 
koartwei de ‘duw’ neamd. Dat muoike Wok hie oerdei 
it ryk allinne. Wol moast se noed stean foar har âldste 
soan Gooitzen dy’t noch yn ‘e hûs wie en omtinken 
nedich hie. Mar de measte wille belibbe se oan Tetsje, 

in oanfallich hûntsje, wêr’t sa te sjen alle 
raseigenskippen oan foarby gongen wiene. ‘No moast 
ris sjen wat ik Tetsje leard ha’ sei muoike doe’t ik 
werris by har wie. Se gie nei de kast en helle dêr in 
pûde mei weiten koekjes út, Bruintje Beer wie yn dy 
tiid wakker yn de moade. Se rôp: ‘Tetsje, kom ris by 

de frou’. Mar Tetsje hie it lûd fan de pûde mei koekjes 
allang heard en stie al gobjend foar muoike Wok. 
Dizze pakte in Bruintje Beer mei de linkerhân en hold 

dy Tetsje foar. ‘Fan Hitler’, sei se. It bist flybke gâns 
en sloech wakker mei de sturt, mar kaam net oan de 
delikatesse fan muoike. Doe gie it koekje nei de 
rjochterhân. ‘Fan Churchill’, wie no it boadskip. As in 

raket skeat Tetsje no op it koekje ta, dat yn in sucht 
en in skeet wei waard yn it dochs al grouwe hûneliif.   
 
Muoike Wok mocht graach lêze. Har favorite hâlding 
wie op twa stuollen foar it rút. Dêr hie se it measte 
ljocht.  
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It wie gjin lichte kost wat se lies: Gejaagd door de 

wind, het geslacht Björndal, Jane Eyre, dé klassikers 
út de 19e ieu. Op in moarn sei Gooitzen, dy’t as regel 
by muoike oan it fuottenein siet: ‘Moeke, moeke het 
gaten in ‘e soalen. Moeke mut om nije skunen út’. Dat 

muoike die fuort en daliks de jas oan en gie de stêd 
yn om skuon.Oeren letter kaam se wer thús en sei 
grutsk tsjin har soan: ‘Gooitzen, nou must ris kieke. 

Het moeke geen moaie skunen kocht’? Har soan 
beseach de skuon nochris goed en sei doe: ‘ Maar 
moeke het ûngelikense skunen kocht, kyk, in brunen 
met in gesp en in swarten met in fiter’. Doe’t ien fan 
har susters har dêr letter ek op attindearre, wie it 
antwurd. ‘Ik sil ek nei dy djoere winkels op ‘e 

Voorstreek en de Nije Stêd gean. En boppedat, dan is 
de linker wer te krap en dan de rjochter wer te rom. 
De keapman yn de Sacramentstrjitte is myn  adres. Ik 
sykje krekt sa lang oan’t se beide goed passe, en at 
de iene dan brún is mei in gesp en de oare in swarten 
mei in fiter, dêr jou ik neat om. At ik mar noflik rin’. 
Muoike Wok, in prachtich, eigensinnich minske, dat 

har fan de wrâld om har hinne neat oanluts. 

 
Wiebe Sinnema 

 
NIEUWS van beeldhouwwerkplaats 

BINNEN-ste-BUITEN 
  

Hoe kom je de Voorjaarsvakantie door? Voor Pakes, 
Beppes, Heiten, Memmen, Muoikes, Omkes en Bern 
 
LEUKE ACTIE: 
Kom met uw (klein)kinderen een morgen of middag 
aan de slag met ‘zachte’steen, zoals mergel of 

speksteen om een beeldje of sieraad te maken in de 
werkplaats te Wergea. 
 
Kosten: 2 personen € 19,- 4 pers. € 37,50 incl. 
consumptie en materiaal. 
Datum: 

 Woensdagmiddag 2 maart van 14 tot 16 uur 

(= vol) 
 Woensdagmorgen 2 maart van 10 tot 12 uur 

(nog enkele plaatsen vrij) 
Interesse en opgave: www. binnen-ste-buiten.nl of 
via tel., mail of app 
  
VOOR JONGEREN vanaf ong. 10 jaar: 

Workshop kennismaken met steen, klei of was. 
Datum: Donderdagmiddag 3 maart van 14 tot 16 uur 
Kosten: € 10,- p.p. incl. consumptie en materiaal. 
Interesse en opgave: www. binnen-ste-buiten.nl of 
via tel., mail of app. 
  

Op zoek naar een leuk cadeautje? Er zijn beeldhouw-
setjes te koop om zelf thuis een beeldje te maken, 
incl. steen en gebruiksaanwijzing. Setje speksteen 

€ 12,-, setje zachte mergel € 4,-. 
  
Al plannen voor de ZOMERVAKANTIE? 
In juli en augustus organiseren we driedaagse 

ZOMERWORKSHOPS beeldhouwen/boetseren met klei 
of was. 
Data: 

 do., vrij. en zaterdag 14, 15 en 16 juli 
 do., vrij. en zaterdag 18, 19 en 20 augustus 

Je kunt voor één, twee of drie dagen inschrijven. 

Interesse? Zie ook de website.  

Elke derde zaterdag van de maand is er een 
DAGWORKSHOP. De eerstkomende workshop is op 
zaterdag 19 maart. Vervolgens op 16 april, 21 mei, 11 
juni e.v. Vrije intekening, leuke mogelijkheid om 

kennis te maken met beeldhouwen/ boetseren. 
  
Bent u nieuwsgierig, wat er allemaal gebeurt, hoe het 

er uitziet, wat voor mogelijkheden er allemaal zijn? 
Loop eens binnen, kom eens kijken. Elke dinsdag-
middag Cursus en elke donderdagmorgen Open 
Atelier! 
  
Tot ziens in de Beeldhouwwerkplaats Binnen-ste-

Buiten, Fricoweg 36 te Wergea 
e. margottubben@zonnet.nl 
tel. 06-15446642 www.binnen-ste-buiten.nl 
 
 

 
 
Op zaterdag 9 april 2016 organiseert de bv Sport, 

samen met het dorpenteam en het beweegteam van 
het CIOS een beweeg- en gezondheidsmarkt van 
10.00 – 12.00 uur in sporthal de Twine in Grou. 

Doel van deze markt is om deelnemers beweegtesten 

te laten doen en informatie te verstrekken om het 
gebied van gezondheid en bewegen. Ook willen de 
deelnemers een vragenlijst laten invullen, om de 
behoefte te peilen op beweeg- en gezondheidsgebied. 
Het is dan natuurlijk de bedoeling hier in de toekomst 
iets mee te doen.  

Voor deze markt zijn wij nog op zoek naar beweeg- 

en gezondheidspartners, die een stand willen 
bemannen om informatie te verstrekken of om een 
workshop te geven. Wij hebben heel veel beweeg- en 
gezondheidspartners uit Grou, Wergea, Warten, 
Wirdum, Reduzum en Jirnsum al benadert via brief of 
email, maar mocht u nog mee willen doen, dan kunt u 
zich voor 10 maart a.s. nog aanmelden. Op dit 

moment hebben zich al 10 beweeg- en 
gezondheidspartners gemeld, die deel willen nemen, 
actief of via een info-stand. 

Verder willen we met deze oproep ook alvast de 
mensen uitnodigen om deze markt te gaan bezoeken, 
hier volgt volgende maand via een flyer nog meer 
informatie over. Deze markt is voor alle volwassenen, 
die hun gezondheid willen testen en wat meer willen 

weten over bewegen en gezondheid. Deze markt is 

voor iedereen gratis te bezoeken! 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
buurtsportcoach Elske Tolsma, via 
mail  e.tolsma@bvsport.nl of telefonisch op nummer 
06-46275830.  
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Teatsen in 2016: de succesformule! 
 
2015 Was het jaar van het schaap (het achtste dier in de Chinese Dierenriem) maar bijna 
vanzelfsprekend ook weer een erg geslaagd teatsjaar. Overigens zijn er wat wel wat 

gelijkenissen te bedenken tussen een schaap en een teatser. Schapen zijn ongeneeslijke 
romantici met een artistieke inslag die eerbied hebben voor cultuur en natuur, hetgeen ook 
over menig teatser gezegd kan worden gezien het gezellige verloop van onze teatsdagen! 
 
Deze gezellige teatsdagen waren ook in 2015 een succes. Het Wergeaster èn het Wrald 

Kampioenskip zijn inmiddels een vast onderdeel van de sportzomer voor menig liefhebber. 

Dat stemt ons goed en daarom presenteren wij ook dit jaar met gepaste trots onze nieuwe 
data: 
 
Wergeaster Kampioenskip: 26 juni 2016 
Wrald Kampioenskip: 27 en 28 augustus 2016   
 
Voorafgaand aan het Wergeaster kampioenskip is er zoals gebruikelijk 1 keer de 

mogelijkheid om een balletje te slaan: woensdag 22 juni. We leggen vanaf 19.00 uur 
gezamenlijk velden, onder het motto: “vele handen maken licht werk”. Ditzelfde geldt 
uiteraard ook voor het Wrald Kampioenskip, maar daarover in een volgende Havensbank 
meer nieuws. 
 
Voor meer informatie en opgave kun je terecht op www.teatsen.nl 
Tot ziens op het Wergeaster sportpak! 
 

1966 – 2016 Jubileumfestiviteiten 

zaterdag 4 en zondag 5 juni a.s. 
 
Dit jaar bestaat WWS 50 jaar en dat willen we uitgebreid vieren 

met veel verschillende activiteiten in, op en om het water rond 
de verenigingshaven. 

 
We kunnen alvast een tipje van de sluier oplichten: van Klompkesilen tot Micro Magic varen, van 
bungeeroeien tot flyboarden; op zaterdag van 11.00- 17.00 is er van alles te doen. Daarna is er een BBQ en 
feest met livemuziek! Op zondag is er een gezamenlijk ontbijt in de haven en varen we uit voor de jaarlijkse 
Knobbeltocht. Zet deze data alvast in de agenda! 
 
Als je mee wilt doen aan het Flyboarden, “vliegen” boven het water, moet je vooraf een plek reserveren: 

zaterdag van 11.00-17.00 uur zijn er 4 sessies á 5 personen. Elke sessie duurt 1,5 uur die begint met een 
instructie waarna iedere deelnemer 15 minuten aan het flyboarden is. In totaal zijn er dus 20 plekken. Kosten 
zijn € 50,- p.p. en vol = vol!! Opgave per mail: ageeth.hodes@upcmail.nl.  
 
Binnenkort komt in de Havensbank het volledige programma! 
 

Graag tot ziens en groeten van de jubileumcommissie van WWS 
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Gymnastiekvereniging UDI Wergea 

 

Het is al weer een tijdje geleden dat wij een stukje in 
de Havensbank schreven. Toch is het wel leuk om een 
update te geven van onze vereniging! 
 
Op maandagmiddag zijn er 3 groepen gymnastiek, 
deze krijgen les van juf Elske en juf Miranda. 

Het is ontzettend leuk om te zien hoe enthousiast de 
groepen zijn. De jongste groep (jongens en meisjes) 
van 3 en 4 jaar zijn spelenderwijs al leuk aan het 
"voorbereidend" gymen. Er wordt door deze groep 
tikkertje gedaan, gedanst, geschommeld en gerend 
volop vertier. 

 

De 2 groepen die daar op volgen zijn al druk bezig 
met oefenen voor de onderlinge wedstrijden. De 
onderlinge wedstrijden zullen dit jaar plaatsvinden in 
Wirdum en wel op 23 april. Er wordt dan gestreden 
tussen Grou, Wergea en Wirdum, allen op eigen 
niveau. 
Schrijf deze datum vast in uw agenda, want voor de 

jeugd is het erg leuk als heit/mem, pake en beppe en 
misschien zelfs de buren komen kijken. 
 
Op woensdagmiddag trainen de jongens in de leeftijd 
van 5 t/m 8 jaar. Zij doen vaak een spellen circuit, 
waarbij veel toestellen aan bod komen. Na afloop 

spelen ze vaak nog even met de bal. Ook deze 
jongens zijn al aan het voorbereiden voor de 
onderlinge wedstrijden. Meester Gregor geeft deze 
jongens de ruimte om zich zowel lichamelijk als 

geestelijk, bijvoorbeeld in een spel te ontwikkelen. 
 
Vervolgens komen op woens- en vrijdag de 

keurjongens trainen. Deze groep krijgt ook les van 
meester Gregor. Wat een gedreven groep, de jongens 
komen binnen en beginnen met hun eigen warming 
up. Meester Gregor zet de spullen klaar en de jongens 
beginnen aan hun oefeningen. Maar wat een precisie 
wordt er gevraagd. Hoofd omhoog, tenen bij elkaar, 
kin op het borst en noem maar op. Meester Gregor is 

niet gauw tevreden, maar de jongens snappen precies 
wat er van hen gevraagd wordt en strijden om de 
juiste oefening voor elkaar te krijgen. 
 
De jongenskeur groep is niet een grote groep. Mocht 
u in uw familie of vriendenkring jongens weten die het 

leuk vinden om te gymnastieken en misschien zelfs 

wel een stapje hoger willen, neem dan vrijblijvend 
contact met ons op. Het zou leuk zijn om deze 
jongens 3 gratis proeflessen aan te bieden zodat zij 
zelf kunnen ervaren hoe leuk keur is. 
 
De eerste keurwedstrijden voor jongens zijn inmiddels 

geweest, zij turnen landelijk, de wedstrijden zijn soms 
ver weg maar de jongens zijn zo enthousiast en doen 
goed mee. 
 

Volg ons op facebook: UDI, dan zie je dat Damian de 

eerste wedstrijd een eerste plak heeft behaald. 
Gefeliciteerd Damian! 
 
Woensdagavond Sh'Bamm les van juf Elske, hier 

kunnen we je eigenlijk weinig over te vertellen...... dit 
moet je ervaren! Als je 1 keer bent geweest, wil je 
het zeker niet meer missen. Dansen en bewegen op 

muziek met heel veel enthousiasme!! 
 
Een erg leuke gezellige groep, waarbij jong en oud 
mee kan dansen en bewegen. 
 
Op donderdagmiddag tot slot nog de meisjeskeur, 

met als trainsters Nathalie en Miranda. Om 16:00 uur 
wordt er begonnen met de jongste groep, wat een 
enthousiasme kennen die meisjes. De jongsten zijn 5 
jaar maar wat een talent!! Ontzettend knap van de 
trainers wat deze meiden al kunnen laten zien op hun 
eerste wedstrijd 20 februari in Stiens. Op het moment 
van dit schrijven hebben ze deze wedstrijd nog niet 

gehad, dus of er prijzen zijn gewonnen weten we niet. 

Maar het laten zien van hun oefening is al een 
prestatie op zich!! Goed gedaan meiden. 
 
De tweede groep keurmeisjes zijn meisjes vanaf ca. 9 
jaar. Ook hier zit nieuw talent tussen! Dit jaar is er 
een totaal nieuwe oefenstof verplicht gesteld door de 

KNGU. Voor alle meiden hard werken, maar de les 
wordt altijd gezellig afgesloten met een leuk spel. 
 
Wij zijn ontzettend trots op deze levendige vereniging 
UDI wergea! 
 

Noteert u vast in uw agenda: 

 20 maart LENTEFEEST in de gymnastiekzaal in 
Wergea 

 11 april jaarvergadering in het dorpshuis 
 23 april onderlinge wedstrijd voor de 

gymnastiek jongens en meisjes 
 
Kom op zondag 20 maart as in de gymnastiekzaal te 
Warga en vier samen met gymnastiekvereniging UDI 
de lente. 
Vanaf 14.30 uur is het feest in de gymzaal. Entree per 

kind € 3,50. 
 
Tijdens de gezellige middag kunnen de kinderen een 
spelparcours afleggen en alle kinderen winnen 
uiteindelijke een leuke prijs. 
 
Voor de ouders/verzorgers/grootouders kunt u 

genieten van een hapje en een drankje 
Tijdens deze middag kunt u tevens loten kopen en 
deelnemen aan het prijzenrad! 
 

Alle opbrengst van de lotenverkoop komt de 
gymnastiekvereniging UDI ten goede. 

 
Komt allen jong en oud op deze middag. Neem je 
nichtje, neefje en al je vriendjes mee! 
Kom in beweging samen bij UDI op het 
lentefeestje! Jij komt toch ook? 
 
Meer informatie over Gymnastiekvereniging UDI? 

www.udi-warga.com of volg ons op facebook.   
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Sportquiz VV Warga 5 maart a.s. om 19 uur 
Welke voetballer schoot in 1978 in de slotfase van de 
reguliere speeltijd van de WK voetbalfinale Nederland 
Argentinië op de paal? Wie is de laatste Wergeaster 
PC-winnaar? Hoe vaak is Sven Kramer 
wereldkampioen allround geworden? In welk jaar 
wonnen de volleybalheren olympisch goud? 

 
Vragen die zomaar voorbij kunnen komen op de 
tweede sportquiz van de VV Warga. Op zaterdag 5 
maart vanaf 19 uur in de sportkantine zullen de 
quizmasters Hylke Tholen en Emiel de Vlas jou door 
de sportgeschiedenis heen leiden, uiteraard 

ondersteund met legendarische sportbeelden, door 
middel van toegankelijke vragen. 
 
Onder het motto van twee weten meer dan één is 
deze sportquiz voor duo’s, je kunt je dus opgeven als 
duo. 
 

Heb je niemand kunnen vinden? Dan kun je je ook 
individueel opgeven. Je geeft je op door te mailen 
naar acvvwarga@gmail.com of door je ter plekke op 
te geven, dit kan tot 19 uur en wie weet wordt jij de 
opvolger van Atze Boersma en Koen Wielinga! 
 
Graag tot zaterdag 5 maart! 

 
 

 
 

 
Februari 2016. Het 
kaatsseizoen staat 

weer voor de deur. 
De agenda begint 

steeds meer vorm te krijgen en de eerste 
vergaderingen zijn geweest. In de volgende editie van 
dit maandblad leest u meer over de planning van de 
wedstrijden voor de jeugd en de senioren. 
Hierin is ten opzichte van voorgaande jaren weinig 

veranderd.  
 
De grootste verandering dit jaar vind plaats op 
“merkesnein”. Een jarenlange traditie van heren 1e 
klas is in 2015 tot een einde gekomen. Door een 

terugloop in deelname, maar ook zeker door geluiden 

uit het dorp hebben wij besloten om deze dag een 
andere invulling te geven. In plaats van een heren 1e 
klas partij organiseren wij dit jaar een dames 
hoofdklasse partij op zondag 14 augustus. Op de 
“merkesnein” willen we graag een partij voor het dorp 
realiseren. 
 

 
 

Om dit zo goed mogelijk te organiseren is er een 

werkgroep opgericht. Naast bestuursleden van de 
kaatsclub en 2 merkekommisjeleden, hebben we nog 
een aantal enthousiastelingen bereid gevonden om 
met ons mee te denken. 

 
De eerste vergadering is inmiddels achter de rug. En 
hieruit zijn erg leuke ideeën gekomen. Belangrijkste 

punt is dat het vooral een gezellige dag moet worden 
voor het dorp. Iedereen kan en mag meedoen. Naast 
het feit dat we lekker sportief bezig zijn, staat 
gezelligheid die dag voorop.  
 
We proberen de dag zo in te delen dat we rond 15 uur 

gezamenlijk richting het merke terrein kunnen gaan 
om lekker matinee te vieren. 
 
Later dit jaar volgt uiteraard inhoudelijke info over 
deze dag, maar iedereen die dit jaar niet op vakantie 
is met de merke, kan zondag 7 augustus omcirkelen 
in de agenda. 

 

Wij hebben er zin in en hopen dat we met elkaar een 
nieuwe traditie voort kunnen zetten op de 
“merkesnein”! 
 
Het bestuur 
 

 

Tennisvereniging Warga 
 
Wil je graag sporten wanneer het jou uitkomt en mag 

het niet te veel kosten? Dat kan bij tennisvereniging 
Warga! De tennisbanen zijn de hele week 
beschikbaar, dus meld je eerst aan, schrijf je dan in 
op de baan en je kunt een balletje slaan! 
 
Contributie per jaar: 
4 t/m 11 jaar €  20,00    

12 t/m 18 jaar €  38,50 
Vanaf 18 jaar €  75,00 
 
Meld je aan bij Hester Strampel  
(hester@tvwarga.nl of 058-2553313) 
 

Wanneer je lid bent van de vereniging kun je ook 
deelnemen aan de tennislessen. Dit jaar starten de 
tennislessen voor junioren en senioren op maandag 
11 april. Er wordt 12 weken les gegeven. Het lesgeld 
voor senioren bedraagt 100 euro exclusief 6 euro 
ballengeld. Het lesgeld voor junioren bedraagt 50 
euro exclusief 6 euro ballengeld. 

 
Wil je graag je vaardigheid verbeteren of wil je 
gewoon gezellig met anderen tennissen onder 
begeleiding, geef je dan op voor tennisles! 

Dat kan bij tennisleraar Hans Smedema voor 7 april. 
(hansenanjo@knpmail.nl of 0511-432961) 
 

Jaarvergadering Tennisvereniging 
Tevens houden wij maandag 21 maart om 20:00 uur 
de jaarlijkse ledenvergadering in Us Doarpshûs. Alle 
leden en potentiële leden zijn van harte welkom. Op 
deze vergadering zullen wij u ook de nieuwe 
bestuursleden voorstellen. 

We zien u graag op 21 maart in Us Doarpshûs!  
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Dorpsagenda 
 

26-02 t/m Carribean weekend jeugdsoos "SZDRNZLL" SZDRNZLL 
28.02.2016  

05.03.2016 Sportquiz V.V.Warga Kantine V.V. Warga  
19.00 uur  
09.03.2016 Soos en Meer Betty Kooistra Us Doarpshûs  
14.00 uur  verhalen met beeld over de natuur 

09.03.2016 Vergadering Pleatslik Belang Us Doarpshûs  
19.30 uur  
09.03.2016 Jierfergadering Wergeaster Wetter Sport Us Doarpshûs  
20.00 uur  
11.03.2016 Schutjassen Loterijclub "Risico" Café Lands Welvaren  
19.30 uur  
12.03.2016 St. Patricksday jeugdsoos "SZDRNZLL" SZDRNZLL 

12.03.2016 Bijeenkomst voor Wergeaster leden van de Us Doarpshûs  
10.00 t/m   PvdA en andere belangstellenden 
12.30 uur. 
12.03.2016 B.C. Castelein biljarten "Maatpartij" Café Lands Welvaren  
14.00 uur  
12.03.2016 Hollandse avond schutjas partij Kantine V.V. Warga  

19.30 uur  

14.03.2016 Schrijfavond Amnesty International De Frissel  
19.00-20.00 uur  
14.03.2016 Najaarsvergadering Pleatslik Belang Café Lands Welvaren 
20.00 uur  
14.03.2016 Jaarvergadering "Us Doarpshûs" Us Doarpshûs  
20.00 uur  

19.03.2016 Klaverjassen "De Krakers" Café Lands Welvaren 
19.45 uur  
19.03.2016 Concert "De Kriich" De Bidler  
20.00 uur  
23.03.2016 Soos en Meer Samen eten Us Doarpshûs  
12.30 uur  
26.03.2016 Concert LAE De Bidler  

20.00 uur 
29.03.2016 B.C. Castelein biljarten "Mixtoernooi" Café Lands Welvaren  
19.00 uur  

01.04.2016 Filmkafe Bagdad Us Doarpshûs 
20.30 uur  
02.04.2016 Slotavond Klaverjassen "De Krakers" Café Lands Welvaren  
19.45 uur  

05.04.2016 B.C. Castelein biljarten "Mixtoernooi" Café Lands Welvaren 
19.00 uur  
06.04.2016 Vergadering Pleatslik Belang Us Doarpshûs  
19.30 uur  
08.04.2016 KKW Tryater De Bidler 
20.00 uur  

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

A. Kerkstra           Tel.     : 058-2551202 

 
 

 
 Inleveren kopij (tot 18.00 uur) en vergaderdata: verschijningsdata: 
Maart: woensdag 16 maart zaterdag 26 maart 
 

April: woensdag 20 april zaterdag 30 april 
 

Mei: woensdag 18 mei zaterdag 28 mei 
 
Juni / Juli: woensdag 6 juli zaterdag 16 juli 

(zomereditie) 
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Colofon 

 
Februari 2016, 56e jaargang nr. 2.  
 

De Havensbank wordt gratis verspreid in 
Wergea, Warstiens en Eagum. 
 
 
Klachten over de bezorging? 
Bel Henk Wielinga, 255 23 35. 
 

 
Redactie:  
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. 
 
 
Rekeningnummer: 
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 
26 maart 2016. 
 

 
Kopij uiterlijk 

woensdag 16 maart 2016 a.s. vóór 
18.00 uur inleveren! 

Kerkdiensten maart 2016 

 
St Martinusparochie 
Di. 1 maart 19.00 uur euch. P. Stiekema 
Za. 5 maart 19.30 uur comm. S. Boukema,  

  wo.co. 

Di. 8 maart 19.00 uur euch. P. Stiekema 
Zo. 13 maart 09.30 uur euch. P. Stiekema 
Di. 15 maart 19.00 uur euch. P. Stiekema 
Za. 19 maart 19.30 uur euch. J. de Wolff 
Di. 22 maart 19.00 uur euch. P. Stiekema 
Do. 24 maart 19.00 uur euch. J. de Wolff 
 Witte Donderdag 

Vrij. 25 maart 15.00 uur Kruisweg, werkgr. Lit. 
Vrij. 25 maart  19.00 uur comm. S. Boukema 
 Kruishulde Goede Vrijdag 
Za. 26 maart 23.00 uur Paaswake, Wytgaard 
Zo. 27 maart 09.30 uur Hoogfeest van Pasen 
Di. 29 maart 19.00 uur euch. P. Stiekema 
 

Contactpersoon: Jan Meinderts, (058) 255 15 65 
 

Preekrooster PKN gemeente Wartengahe 
6 mrt 09.30 uur Warstiens ds. J. Room- 
   Huizenga 
13 mrt 09.30 uur Warten ds. W. Tinga 

20 mrt 09.30 uur Warstiens ds. A. Buizer 
24 mrt 19.30 uur Warstiens ds. A. Buizer, 
 Witte Donderdag, H.A., m.m.v. Ynspiraasje 
25 mrt 19.30 uur Warten ds. A. Buizer, 
 Goede Vrijdag, m.m.v. Ynspiraasje 
27 mrt 09.30 uur Warten ds. A. Buizer, 
 Pasen, m.m.v. Ynspiraasje 

 
Contactpersoon: Janneke de Ruiter, (058) 843 55 39 
 
Kerkdiensten Doopsgezinde gemeente Mid-Fryslân, 
Grou 
6 maart 10.00 uur Sneinskoallelieding 

 Bloemengroet en Sneinsbrochje 

13 maart 10.00 uur Ds. H. Klinkvis 
20 maart 10.00 uur Palmpasen 
21 maart t/m 19.30 uur ds. P. Lindeboom 
26 maart Stille week 
27 maart 10.00 uur ds. P. Lindeboom 
 Pasen 

 
Contactpersoon: Jeltje Kooistra, (058) 255 12 92 
 
Kerkdiensten van de gereformeerde pkn. kerk 
Warten-Wergea-Warstiens 
6 maart 09.30 uur ds. P. Boomsma, H.A. 
9 maart 19.30 uur ds. P. Boomsma,  

 Bidstond, Fryske Tsjinst 
13 maart 09.30 uur ds. P. Boomsma 
20 maart 09.30 uur ds. P. Beintema 
24 maart 19.30 uur ds. A. Bouman, H.A. 

25 maart 19.30 uur Kerkenraad, 
 Goede Vrijdag 
26 maart 19.30 uur Kerkenraad,  

 Stille Zaterdag 
27 maart 09.30 uur ds. L. Oost, Pasen 
 
Contactpersoon: Botina v.d. Hoek-v.d. Meulen 
g.v.d.hoek9@kpnplanet.nl  
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Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ , Wergea-
Warstiens 
Bij overlijden kunt u contact opnemen met onze bode 
Anna Bijlsma.  
Telefoonnummer 0511- 521336/06 53931149 of 06 
10330337 .   
Mailadres: info@uitvaartzorgbijlsma.nl 
 
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. 
 
School 
OBS de Twamêster, 255 25 57. Info en aanmelding 
Janke Sietsma. 
 

Peuteropvang 

Peuteropvang Ukkepukkeplak 
Info en aanmelding SISA: 088-0350400 
 
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 eerste woensdag van 
de maand: 10.30 - 11.30 uur. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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  

Kiki de Jong: Fysiotherapeut 

 
Praktijk voor osteopathie 
Iedere werkdag 06-14112182 of (058) 2551885  
Philip Schippers: C.O.-(M).R.O. 
 
Praktijk voor Ismakogie cursussen. 
Deelname groepen volgens afspraak op ma- en woe. 

avond 
(058) 2552300 Dirkje Swierstra - de Jong: Ismakogie 
docent 
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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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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 





                                                                                                      
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 uitvaartvereniging bestaat al sinds 1924. In de 
beginjaren deed men aan “rou en trou yn eigen doarp”. Het was de 
burenplicht om de overledene 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. In combinatie met het lidmaatschap 
van de vereniging kan Twenthe maatwerk leveren.  
 

De bode van onze vereniging is mevr. Anna Bijlsma,  
tel. 0511‐ 521336/06 53931149 of 06 10330337 .   
Mailadres: info@uitvaartzorgbijlsma.nl 
 

Voor contact met onze vereniging ‘De Laatste Eer’:  
mevr. I Hoogwater, tel. 058-2552437.  
Mailadres:  delaatsteeer@wergea.com 
 
Telefoonnummers van  uitvaartverzekering Twenthe vind je op de 
polis; het algemene nummer is 053-4312732 (www.twenthe.nl) 
 
 







februari 

Leeuwarderweg 3 
9005 NB 
Wergea 
058-2551186 

 



ATTENT, SUPER IN DE BUURT! 



 
 

Willem Pool 
 

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

         tel: 06-20811234   fax: 058-2894712 



Sinds 1992 de grootste Europese leverancier 
van gereviseerde voorzetapparatuur voor hef-

trucks.  
Jarenlange ervaring, deskundigheid en  

vakbekwaamheid. 
 

De Axtra Green Forklift Attachments 
zijn gebaseerd op hergebruik, dus groen en 

duurzaam 
 

Axtra Voorzetapparatuur BV 
Fricoweg 3a 

9005 PC Wergea 
Tel. 058-2553011 

info@axtra.nl / www.axtra.nl 

In- en verkoop, verhuur, reparatie, service, onderdelen 















Toanielferiening Halbertsma Wergea

‘God fan ‘e slachting’



Toanielferiening Halbertsma Wergea

‘God fan ‘e slachting’




