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Beste dorpsgenoten, 
 
Tijdens de jaarvergadering van onze 
buurvereniging “Tusken de Tuorren”, is het 
verzoek gekomen om auto’s niet op het trottoir te 
parkeren. 
 
De Kerkbuurt is een doorgaande weg en het 
trottoir wordt daardoor veel gebruikt door 
voetgangers. Tot deze voetgangers behoren o.a. 
jonge kinderen, mensen met rollator, kinderwagen 
en scootmobiel. 
 
Doordat gedeeltelijk de auto’s op het trottoir 
staan, zijn deze voetgangers gedwongen om de 
straat op te lopen. Hierdoor ontstaat een 
(levens)gevaarlijke situatie. 
 
Bij deze het vriendelijke verzoek om het trottoir 
niet meer als parkeerplaats te gebruiken.  
 
Wij rekenen op uw medewerking! 
 
Bestuur “Tusken de Tuorren”  

 

 
 
Op maandag 9 mei is er een informatieavond voor de buurtverenigingen. 
 
Op deze avond worden de buurtverenigingen bijgepraat over het programma van het Skoalfeest 2016 en wat de 
rol van de buurtverenigingen daarbij kan zijn. 
 
Als Skoalfeestcommissie is het ons doel om van het Skoalfeest weer een feest voor het hele dorp te maken.  
We hopen dit samen met de buurtverenigingen te kunnen realiseren en op deze avond kunnen we elkaar 
inspireren en stimuleren. 
 
Bent u geen lid van uw buurtvereniging? Dan is dit misschien het moment om u aan te sluiten zodat ook uw 
stem gehoord wordt bij het maken van de plannen. 
Heeft uw buurt/straat géén buurtvereniging? Meld dit dan bij de Skoalfeestcommissie. Zij zullen dan bekijken 
hoe e.e.a. bij u georganiseerd kan worden. 
 
In de week van  22-28 mei zal een enveloppenactie gehouden worden om geld in te zamelen voor het 
Skoalfeest. De enveloppen worden een week daarvoor door vrijwilligers huis aan huis verspreid. Voor het 
ophalen van de enveloppen zal een beroep gedaan worden op de buurtverenigingen. 
 
Skoalfeestcommissie: 
Lútsje Engelsma, Richard de Haan, Piet Roersma, Sietie Sinnema, Geart Nauta, Annie Boermans, 
Fokje Meinderts 
 

Sluiting Slagerij Kramer 
 
Beste dames en heren, 
 
Vanaf 30 april a.s. sluiten wij helaas de slagerij. 
 
In de afgelopen 5 jaar heb ik hier met veel plezier 
gewerkt. Het doet mij daarom zeer om te bevestigen 
dat we in die tijd geen financiële oplossing hebben 
gevonden. Graag hadden we de winkel willen 
vernieuwen om nieuwe klanten te winnen en 
daardoor rendabel te worden voor de toekomst. 
 
Voor onze sluiting hebben we vanaf donderdag 
28 april a.s. tot en met zaterdag 30 april een 
uitverkoop met korting tot 50%. Ik hoop deze week 
zo van iedereen afscheid te kunnen nemen en te 
bedanken voor alle jaren van vertrouwen. 
 
Voor de toekomst zoek ik nog een vaste aanstelling, 
maar we hebben inmiddels wel een fijn huisje 
gevonden richting Groningen. Voor al uw overige 
vragen of uitnodiging voor een kop thee, blijf ik 
bereikbaar via slagerijkramer@gmail.com. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Erika en David 
Slagerij Kramer 

 

 

Jeften 
 
It is noch net mistich yn ’t kammenet 
 
€   22,50: H.K. 
€   25,00: H.J.d.V. en T.d.V-A. 
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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 



 

  Rommelmerk! 
 
Graag uw speciale aandacht voor de jaarlijkse Rommelmarkt ten bate van ‘De Twa Tuorrenkommisje’. Deze 
zal zijn op zaterdag 7 mei vanaf middags 13.00 uur in en om De Bidler. We hopen daarbij op mooi weer en 
kooplustig publiek. 
 
Maar dan moet er natuurlijk wel handel zijn en daarvoor vragen wij zoals u dat gewend bent weer uw 
medewerking. Heeft u tweedehands goederen wat u wel kwijt wilt, dan kunt u dat op maandag 2 mei aan de 
kant van de straat zetten en word dan vanaf 18.30 uur opgehaald. Alvast bedankt! 
In de loop der jaren hebben we een grote groep vrijwilligers, die met grote inzet de rommelmarkt ieder jaar 
weer tot een succes maken en zonder deze mensen zou het schier onmogelijk zijn om een rommelmarkt te 
organiseren. Echter door vergrijzing en andersoortige omstandigheden loopt het vrijwilligersaantal een beetje 
terug en is er ruimte voor ‘nieuwe’ vrijwilligers. 
 
Wat het inhoudt, rommelmarktvrijwilliger? 
Maandagavond voorafgaand aan de rommelmarkt helpen met het verzamelen van de goederen. Men wordt 
ingedeeld in een route. Als de routes klaar zijn en de verzamelde goederen hun plek hebben gevonden op 2 
locaties, dan is er zoals ‘Wergeaster eigen’ even tijd voor een ‘lyts bierke’ of iets in die trant. 
Dan op de rommelmarktdag zelf, in de ochtend de verkoopbare goederen uitstallen en vanaf 13.00 exact 
wordt er een beroep gedaan op uw commerciële vaardigheden en verkoopt u de aangeboden goederen aan 
het hopelijk talrijk opgekomen publiek. Is uw zelfvertrouwen aangaande uw commerciële capaciteiten niet 
bovenmodaal, dan hoeft dat geen belemmering te zijn, daar u wordt bijgestaan door vele ervaren verkopers.   
Als de markt ten einde is gezamenlijk de boel opruimen, wat door medewerking van een grote 
afvalinzamelaar tegenwoordig nog maar een fluitje van een cent is. De niet verkochte goederen worden 
wederom door medewerkers van deze firma gesorteerd. Wat als verkoopbaar gekwalificeerd wordt, gaat naar 
de kringloopwinkel (dus de goederen die door de mensen worden aangeboden krijgen dan alsnog een goede 
bestemming!) en niet verkoopbare items worden afgevoerd. 
Is alles achter de rug, dan is er in de Bidler de vrijwilligersnazit, waar onder het genot van, kan worden 
nagepraat. Met als grote climax, de bekendmaking van de opbrengst. Dit bedrag is nog wel voorlopig, want 
soms komt er nog een ‘Leentsje’ met een geldbakje uit de keuken of heeft de penningmeester door het 
toepassen van een andere rekenmethode dan het juiste bedrag berekend. 
 
Kortom: als vrijwilliger van de rommelmarkt heeft u een leuke tijd met een groep enthousiaste en mooie 
mensen! 
 
Wilt u ook vrijwilliger worden, dan kunt u zich aanmelden op: theovdwerf@hetnet.nl. 
 
Namens het Bidlerbestuur & rommelmerkkommisje, 
Mathijs 

Ynstjoerd 
 
Yn de Havensbank lêz ik fan de Stoppelaardei op 9 juli o.s. As ik oan de man tink sjoch ik him altyd rinnen mei 
yn de iene hân in jojo en yn de oare in ‘wandelstok’ of paraplu. En dat wie gauris want altyd boarten wy efter 
it hûs fan Hylke en Jel Bergsma. Sels wennen wy op de helling by it wetter wêr it hast altyd kâld wie. 
 
It is wol de trochgeande dyk mar auto’s binne der noch net. Wie it ballerstiid dan brûkten we de garaazjedoar 
en mei topperstiid it trijehoekje modder tusken de beide diken om de top yn te setten. 
Is it hiel waarm dan sitte we mei de fuotten yn ‘e greppel ûnder de beammen lâns de dyk (binne dêr plante 
doe’t Bernhard en Juliana verloofden as trouden). 
 
Faaks wie der ek wol ris in sirkus. De weinen stienen dan yn it hellingslân. Hiene de hynders as kedden gers, 
de âlders en bern wiene de artiesten mei wat bisten. 
Mar ik waard siik en lei wiken yn ‘e bêdstee. As ik wer wat better bin kin ik wer nei bûten wêr Stoppelaar my 
seach en frege hoe it mei my wie. Ik wie hiel meager sei hy en waard nea wer better, dat ik moast alle dagen 
by him yn ‘e keuken in beker molke helje en in stik koeke by Anne. Mei Peaske moast ik yn de keamer komme 
wêr de frou, de dochters en dominee sitte. Dêr krij ik in hiel grut Peaske-ei weryn allegear lytse eikes sitte mei 
nei hûs. Ik sjoch der ek wer folle better út en kin sa wol fierder tochten hja. No dat tink ik ek wol dat ik ha 
harren tige betanke foar alles. 
 
Groet, 
Aaltsje Lautenbach 

 

3 

mailto:theovdwerf@hetnet.nl




 

Poadiumtigers en de dichterlijke 
frijheden 

 
It Halbertsma Jongerein Toaniel hat op 15 en 16 april  
trije ienakters opfierd, de ploech fan spilers en 
entûsjaste frijwilligers makke it ta in prachtige jûn. 
Sa’n 215 minsken ha de Bidler dit wykein besocht.  
 
Oan de ploech fan Patricia Buwalda en Berber de 
Boer, beide diene se de rezjy, de eare om te starten 
mei it stik “De stoartkoker”. Twa suskes, spile troch 
Anniek Terpstra en Femke Mud, hiene in gewoan leuk 
studintelibben. Plots feroare dat troch in ôgryslik 
minne ûnderfining fan ien fan de suskes. Troch 
sjantaazje slagge it harren net om it oan har sus út te 
lizzen en rekke se yn de swierrichheden. Har sus 
rûkte ûnrie, se kaam derachter wat der spile en krekt 
of ’t der plysjegenen yn har karakter trochsetten 
binne ha se as Sherlock Holmes in misdriuw oplost 
troch in feestje mei de buorlju te jaan yn de flat wer 
sy wenje. Lokkich hie Hanna gjin moard op har 
geweten. De ferskillende typkes soargen foar genôch 
laitsjen yn de seal. De susterrelaasje is knap delset 
troch it tekstfêst wêzen en de spile emoasjes. Mocht 
der ien west ha dy nei in dei swier wurkjen tocht hat 
om de eagen efkes ticht te dwaan dan is dit glânsryk 
mislearre want de doarbel koe men op it sportfjild wol 
hearre. Marije Terpstra, Mark Mud, Jan de Boer, 
Hedser Mud en beide earder neamde famkes wienen 
allen fertroud mei it poadium en de lol dy se mei 
elkoar hân ha strielde der ek fanôf.  
 
‘Moai wurk Durk’ waard nei it skoft opfierd.  
In útzendburo wêrfan jo witte dat it yn it deistich 
libben nea brea opleverje sil soarge foar ferbale 
traktaasjes. It spile him dus ôf op in útzendburo, wêr 
in aldersleaust memke roggelde as in slim siik 
persoan en behoarlik grof en asosjaal wie. Mar as de 
tillefoan oannaam waard dan seagen jo in oare kant. 
Dat gong sa, mei in ynleave resepsjestim:  ‘Binne jo 
berne mei twa linkerhannen en ha jo noch nea wat 
leard? Bjusterbaarlijk prachtich, dit wurdt by ús 
wurdeard. Ha jo oan in útkearing te min, mar oan 
wurkjen gjin sin? Wy kinne foar jo yn’t spier, sa ha jo 
ek wer jild foar bier. Koartsein: op syk nei in 
weardeleaze baan, by ús is altyd wat te dwaan!’ 
It illegale radioútzendstasjon waard daliks herkend en 
soarge foar in spektakel, Janna Veenstra sette dizze 
rol del en dat hat se echt hiel goed dien. We learden 
dit karakter bêst goed kinnen yn it koarte skofke tiid.  
Echt in reade tried ha ik net echt sjen kind mar de 
platte humor en hoe de humor oan elkoar linkt wie 
makke it in spektakel. Se hienen de seal op harren 
hân. Dat is bysonder knap want fertel jo mar ris in 
ferhaal wêrfan de oare net wit wêr it hinne giet, just 
jo heakje dan ôf en dat wie hjir net it gefal.  
It eindige abrubt mei in tillefoantsje fan de plysje. In 
famke fan 4 jier, de dochter fan de asosjale mem fan 
it útzendburo moast allinich ergens hinne rinne om’t 
har heit tefolle bier hân hie en har mem tsjin har sei, 
do kinst heus wol 10 km rinne ast 4 jier bist. Jim 
snappe wol wêr dat tillefoantsje oer gong.  
Se sille hjir mooglik minsken mei rekke hawwe mar 
oan de oare kant, it stik siet de hiele tiid grôtfol mei 
trochtochte humor en saken wêrfan je witte dat it nea 
foarkomme sil.  
 

As je dan in ploech entûsjaste  poadiumtigers de 
dichterlijke frijheden jouwe dan is dat wat jo yn 2016 
krije. 
 
Knap delstetten dus troch: Iris Wijnand, Lycke 
Wijbrandi, Agnes Wijbrandi, Sophie de Wit en Janna 
Veenstra. De rezjy wie yn hannen fan Aaltsje de Boer, 
Bas Stienstra en Hester Kooistra.  
 
Nei in koarte ombolling starte it stik ‘Skatteblomkes’. 
It iennige skattige oan dit stik is de titel. Hjirboppe 
waard sein dat it om in ferbale traktaasje gong. Dizze 
traktaasje gong noch efkes fierder troch. In stik wat 
gearfet wurde kin as de ôflevering van de 
telefyzjesearje Flodder wêryn sy yn Sonnedaal te 
wenjen komme mar dan mei in eigen draai der oan. 
Sa wie dizze ienakter krekt wat groffer en 
seksistysker. Jo moasten oplette want de grappen en 
groffe opmerkingen fleagen om de earen. Kees & 
Sjonnie sieten goed yn harren rol en Ma Flodder hie 
dan net itselde formaat mar wie al in aktrise fan 
formaat.    
Dit kreatyf ferbaal keunststikje is opsetten troch de 
spilers en rezjy. Spilers: Mees Pietersen, Anna 
Sinnema, Sterre Boermans, Pieter Gerbens en Bote 
Groen. De rezjy wie yn hannen fan Wietske Velde en 
Bauke van der Veen. 
 
De hiele jûn ademe in relakste en profesjoniele sfear  
út; sa prate Sietske de Boer it leuk oan elkoar fêst. 
De technyk wie manmannich beset en ûndersteunde 
alle stikken moai en sels it programmaboekje seach 
der strak út. Dat it de kweekfiver is fan jong 
akteartalinten is wol dúdlik. It bysondere oan it jier 
fan 2016 is dat alle regiseurs as jonge toanielspilers 
by Jongerein Toaniel Halbertsma start binne!  
 
Jacoba 
 

  

 

 
 
Wilt u  BIOLOGISCH TUINIEREN ? 
 
Er is nog slechts één kavel vrij, maar deze is 
wel gefreesd, dus gereed voor zaaien en 
planten. 
 
Inlichtingen bij de penningmeester  van 
Túnwille, A. Strampel, De Turfskipper 10, 
tel. 255 21 07. 
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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 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) 
 
 



 

Terug naar de oorlogsjaren 
 
Na ruim 70 jaar hebben zich hier 2 bijzondere 
ontmoetingen plaatsgevonden. De eerste had 
eigenlijk zijn oorsprong in Dronrijp, maar Truus Mud – 
v/d Berg die niet lang na de oorlog naar Wergea 
verhuisde, omdat haar vader (Voor de oudere 
Wergeaster, nog steeds een begrip) Thijs v/d Berg 
hier een aanstelling kreeg bij de post, had een 
ontmoeting met een ‘hongerevacué’ uit Amsterdam, 
die destijds bij Thijs & Beth in Dronrijp in ‘de kost’ 
was.  
 
Mevrouw Mud had bezoek en het gesprek kwam op de 
oorlogsjaren. Gaande het gesprek zei ze: ik heb me al 
vaak afgevraagd hoe het met Paul gegaan is in zijn 
leven. Ze waren van dezelfde leeftijd en trokken veel 
met elkaar op. Het bezoek zei: misschien kunnen we 
hem via Internet vinden. Zo gezegd, zo gedaan…… en 
al snel werd Paul gevonden. Ook het telefoonnummer 
was snel achterhaald en zo kwam na 70 jaar het 
eerste contact. Paul die nu woonachtig is in Zeeland, 
heeft een dochter in het Drentse Vledder en komt 
daar regelmatig en zo was het idee al snel geboren 
om op een van die bezoekjes een paar kilometer door 
te rijden naar Wergea. En zo geschiede. Het was een 
bijzondere ontmoeting, waar vele herinneringen zijn 
opgehaald. 
 

 
Truus Mud-v.d. Berg en Paul 

 
In dezelfde periode kreeg ik een telefoontje van 
mevrouw Wartena uit Warten, die tijdens een 
vakantie een echtpaar ontmoette, waarvan de vrouw 
in het laatste oorlogsjaar in Wergea is geboren als 
dochter van een hongerevacué.  
Mevrouw Wartena heeft met medeweten van 
desbetreffende mevrouw ons het volgende 
toegezonden. 

 

Toevallige ontmoeting op camping 
brengt evacué terug naar haar 

geboorteplek in Wergea 

 
Vorige zomer stonden we met onze caravan op een 
camping bij Ootmarsum. Na een regenachtige dag 
kwamen we ’s avonds bij de visvijver in gesprek met 
een echtpaar uit Kwakel. Zij hoorden natuurlijk gelijk 
dat wij uit Friesland kwamen en vroegen ons naar de 
plek waar wij woonden. 
 
 

Janneke en Frans (zo heten ze) waren gelijk 
geïnteresseerd. Janneke was nl. in de gemeente 
Idaarderadeel geboren volgens haar paspoort. Bij 
navraag bij haar ouders werd daar niet erg op 
ingegaan, die tijd moest vergeten worden. 
Wel kwam Janneke te weten dat haar moeder als 
evacué uit Limburg in de oorlog terecht was gekomen 
bij een broer en zus Katharinus en Feikje Boekema  
in Wergea. Maar verdere informatie kreeg ze niet. 
Ze zijn al wel een paar keer in Wergea geweest, 
navraag gedaan, maar nooit de plek gevonden waar 
ze is geboren. 
 
Ik heb haar aangeboden om te proberen iets voor 
haar te kunnen betekenen. Ik ben begonnen bij de 
RK. Kerk. Heb daar een uittreksel van het 
geboorteregister gevraagd. Daarin stond ze inderdaad 
vermeld. 
Na diverse telefoontjes met verschillende mensen 
kwamen wij er achter dat de plek waar zij is geboren 
op de Wartensterdyk 8 moest zijn. Via Google maps 
kwamen wij erachter waar dit huis staat (thans 
bewoond door de fam. Mous). Door de vele bomen 
rond dit huis is het zomers vanaf de weg bijna niet te 
zien. Wij wisten niet eens of daar nog een huis stond. 
 
Op een avond zijn we op de fiets gestapt en hebben 
bij de fam.Mous aangebeld. Zij wisten weinig van de 
voorgeschiedenis van het huis.  
Wel vertelden ze ons dat fam. Mud daar ook heeft 
gewoond. Met mevr. Mud had ik ook al tel. contact 
gehad en die wist van de broer en zus Boekema. 
Dus deze plek was zeker de plek waar Janneke was 
geboren. We hebben toen ook nog een foto van het 
bankje (geschonken door de evacués) gemaakt. 
 
We hebben via de mail Janneke en Frans op de 
hoogte gebracht en de foto van het bankje 
meegestuurd. In de mail hebben we hen uitgenodigd 
om een dag naar Warten te komen om de plek te 
bezoeken. 
 
Zaterdag 19 maart zijn ze dan bij ons geweest. 
Eerst koffie gedronken en toen op naar de fam. Mous. 
We werden heel hartelijk ontvangen. Voor Janneke 
een bijzondere ervaring, al was er alleen de voorgevel 
nog van het oude huis. Maar toch de plek waarheen 
haar moeder destijds ,hoogzwanger van haar, was 
gevlucht vanuit Limburg en dus haar geboorteplek. 
Een emotionele ervaring! 
 
We wisten inmiddels ook dat het beroemde bankje in 
de winteropslag stond. We hebben contact met Hielke 
en Annigje de Boer gezocht en die waren zo 
vriendelijk om met ons naar Domwier te gaan. Douwe 
en Hielke hebben het bankje van de zolder getakeld, 
achter op het erf gezet en zo konden ze toch ook nog 
even plaats nemen op dit bankje. Dit maakte bij 
Janneke veel emoties los. 
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We willen iedereen bedanken voor de informatie die 
we hebben gekregen en de behulpzaamheid om de 
voor Janneke zo belangrijke plek te vinden. 
 
Een paar dagen later kreeg ik een brief van Janneke. 
Ze was erg blij dat ze haar geboorteplek had gevon-
den, maar vond het ook allemaal erg indrukwekkend. 
Ze probeert het nu allemaal een plekje te geven. 
 
Waar een toevallige ontmoeting al niet toe kan 
leiden!! 
 
Alie en Douwe Wartena 
 

 

Van Noord naar Latin 
 
Dat wie de titel fan de kleurige flyer dy troch de bus 
foel as oankundiging fan it donateurskonsert fan 
fanfare De Kriich.  
 
De ôfrûne jierren wiene wat ús persoanlik 
oanbelanget net altiten heechsteande jûnen. Mar 
hawar, jo sjogge jo doarpsgenoaten omraak spyljen 
mei in soad entûsiasme en de neisit is gesellich, dus 
wat wolle jo noch mear sa ticht by hûs. De flyer joech 
yn elts gefal it idee: dit wurdt in noflike jûn.  
 
Lang om let gongen wy tegearre rjochting de Bidler. 
Om 20.00 oere iepene foarsitter Hans Scholtanus de 
jûn en yntrodusearre ladyspeaker Marije Greven, de 
partner fan solist Libbe Oosterman. De Kriich sette 
útein mei de tradisjonele mars, dizze kear Prestige fan 
P. Riedeman. We krigen der suver nocht oan. Se 
spilen it dak derôf en Hidde waande him efkes yn 
eardere tiden as lyts jonkje as it korps troch de 
buorren gong. Wat in begjin, tochten we noch. Wurdt 
dit echt in topjûn? Mar doe it programma fierder 
gong, wie de gong derút: drege, trage stikken. 
Hoewol, it wie moai om te sjen hoe as Aaltsje en 
Femke harren fan skruten trompettisten ûntjûn 
hawwe ta wiere solisten. 
 
Oer kwaliteit sprutsen, De Kriich mei wiis wêze mei de 
sopraansaxofoniste: wat in prachtich lûd. Ek is it 
altiten in aardichheid om nei de slachwurkers te sjen. 
Se hawwe it bytiden smoardrok mei hinne en wer 
drave tusken alle ynstruminten. It lêste nûmer foar it 
skoft wie fan Jacob de Haan. Dizze muzyk leit De 
Kriich it bêst en eltsenien spile wer frij en folút.  
 

Nei in pear gleskes yn it skoft en hjir en dêr ris de 
mienings hearre begong diel twa. It earste nûmer, 
Tequila fan C. Rio, waard mei in firtuoas begjin 
prachtich spile: fleurich en ritmysk. Dêrnei folgen 
ferskate nûmers mei gastspiler Libbe Oosterman, yn 
Wergea ferneamd as dirigint fan Bigband Two Towers 
Collective. Dizze man kin dochs ferskriklik goed 
trompet blaze en it wie prachtich om te sjen hoe moai 
De Kriich lykas altiten fol entûsiasme meispile. We 
sille der earlik yn wêze, de stikken wiene in swiere 
hap. Op de ien as oare wize geane jo nei sa’n jûn ta 
om noflik nei de muzyk te harkje en dat hoecht wat 
ús oanbelanget net te dreech te wêzen. En ja, ús 
ladyspeaker Marije … It is altiten knap om dêr te 
stean, mar se wie net sterk. We hiene it idee dat se 
der net op klear wie (miskien wie se te let benadere?) 
en se frege yn ús optyk te faak om ekskúses foar de 
drege wurden dy ‘t by de muzykstikken hearden. Doe 
krigen we ek noch Libbe en Freonen mei de Latin 
party: in entûsiast ploechje minsken dy De Bidler fan 
de stuollen krige.  
 
Nei ôfrin spile de band Chameleon dy einliks foar in 
lege Bidler stie. Jammer dat safolle minsken fuort nei 
hûs gongen, foaral ek de leden fan De Kriich. 
Wy komme ek foar jim! 
 
Koartsein: it wie net hielendal ús 
jûn, mar de ferwachting wie miskien 
te heech. 
 
Takom jier, Kriich, meie jim der 
wat mear in feestje fan meitsje 
mei wat mear nûmers mei gong 
en swing. 
 
Hidde en Ida 
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Kruiwagenactie Wereldwinkel 
 
Al weer drie jaar komen we bij u aan de deur op een 
doordeweekse avond in plaats van op een zaterdag, 
en dat bevalt ons  - en hopelijk u ook- zo goed,  
dat we dat ook dit jaar weer doen, en wel op 

woensdagavond 18 mei!! 
    

Vanaf 18.00 uur zullen onze kruiwagens die avond 
door het dorp rollen.  
 
Op maandag 30 mei (als ook de actie in Warten 
geweest is) gaan we in het buitengebied langs, maar 
dan met een volgeladen aùto in plaats van met een 
kruiwagen. 
 
Natuurlijk bent u ook altijd van harte welkom in onze 
winkel: Kerkbuurt 6  in Wergea (t.o. de Attent-
supermarkt), zaterdags van 10.00 uur  – 15.00 uur 
 
Hebt u door de week eens snel wat nodig, neem dan 
contact op met : 

- Joukje v.d. Meij, de Marren 49 Wergea   
2551965   peterenjoukje@gmail.com 

- Fokje Hoekstra,  Hoofdstraat 66 Warten  
2552271    hoekstra@nedsight.nl  

- of ons winkelmailadres:   
wereldwinkelwergeawarten@hotmail.com  

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

Nieuws van de Beeldhouw-

werkplaats Binnen-ste-buiten  
  
Ook de Beeldhouwwerkplaats gaat vrolijk en vol 
energie het Lente- en Zomerseizoen tegemoet. 
  
Er zijn weer enkele leuke AKTIES: 
Voor MOEDERDAG: Geef een CADEAUBON cadeau. Nu 
een bon ter waarde van € 20,- voor € 10,- te 
besteden bij alle aktiviteiten in de Werkplaats. 
 
Tot en met 7 mei te verkrijgen en de bon is een half 
jaar geldig. Kom je met (Schoon) Moeder/Mem op een 
derde Zaterdagworkshop op 21 mei, 11 juni, in juli of 
augustus (tijdens de Zomerworkshops) dan 50% 
korting voor moeder. Dit is een éénmalige aanbieding. 
  
 
 
 

In de maanden juli en augustus organiseren we 
enkele ZOMERWORKSHOPS op do., vrij., en zat. 14, 
15 en 16 juli van half 10 tot half 5. Het is mogelijk om 
je aan te melden voor 1 of 2 of 3 dagen. Zie verder 
de website. 
  
De cursussen en het Open Atelier gaan door t/m de 
maand mei. Vanaf half september starten we weer. 
  
Aktiviteiten op afspraak blijven gewoon doorgaan, 
zoals kinderfeestjes, groepsuitjes e.d. 
  
Wij wensen iedereen een vrolijk voorjaar, een 
uitbundige zomer en mooie aktiviteiten toe. 
  
Met een Beeldende Groet van de 
Beeldhouwwerkplaats Binnen-ste-Buiten te 
Wergea, Heleen en Margot 
  
www.binnen-ste-buiten.nl 
e. margottubben@zonnet.nl; 
margottubben@gmail.com 
tel. 06-15446642 
Fricoweg 36 
9005 PC Wergea 
 

 

  Slotavond de Nifelsouder 
 
Dit jaar waren wij de stagiaires bij de Nifelsouder. 
Britt Nijenhuis hielp elke donderdagavond en Aline 
Wassenaar hielp elke vrijdagavond. Ook dit jaar 
organiseerde de Nifelsouder een slotavond in het 
dorpshuis van Wergea om dit seizoen voor de 
kinderen af te sluiten. 
 
Die avond had elke leider een groepje kinderen 
waarmee ze die avond de spelletjes langs gingen. 
Ook was er een leuke quiz voor de kinderen en voor 
de leiders. Toen de quiz was nagekeken, werd 
bekend gemaakt wie er de beste was in zijn/ haar 
leeftijdscategorie. Die mocht dan één van de leuke 
prijsjes uitzoeken. Aan het einde van de avond deden 
we traditioneel de bingo. Wanneer iemand bingo had, 
werd de bingo gecontroleerd en als het geen valse 
bingo was, mocht hij of zij ook een prijsje uitzoeken. 
 
We hopen dat alle kinderen het naar hun zin hebben 
gehad.  
 
Wij vonden onze Maatschappelijke stage erg leuk bij 
de Nifelsouder en hopen dat de kinderen het ook 
gezellig hebben gehad met ons als stagiair en 
misschien tot volgend jaar!  
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  Hoi SZDRNZLL maten,  
 
It bernefeest op 9 april foar de basisskoalle bern wie hiel gesellich! 
Mei de soos fol 16.000 ballenbakballen wie it lykas in gigantische ballenbak. 
Dernei wie foar de âldere bern in studentenbal. Ek dit feest wie beregesellig!  
 
What’s next?  
Dan stiet it folgende feest alwer op de planning! Carnaval op 30 april! 
Kom yn dyn leukste carnavalsoutfit om hielendal los te gean op de hits 
fan Feest DJ Maarten!  
 
Hjir heart fansels ek wer in bernecarnaval by! Dit begjint om 19.00 oere en einiget rún 21.00 oere. Alle 
basisskoalle bern dy’t sin hawwe om te kommen binne fan herte wolkom!  
 
Derneist hawwe wy op 21 maaie ús jierlijkse Donateursjun. Foar de donateurs is der op dizze jûn 
fanselssprekkend gjin yntree. It bestjoer sil ien de wyken foar dizze jûn wer fanatyk har bêst dwan om by alle 
donateurs yn it moaie Wergea lâns te gean. Ha jo ús mist mei it donateursrinnen, mar jo wolle dochs graach 
donateur wurde/bliuwe? Dan kinne jo altyd donere op de jûn sels. Of in mailtsje stjoere nei 
bestuur@szdrnzll.nl.  
 
Groetnis, 
It szdrnzll bestjoer 

 

 

 

Geef een kind een kans en geef u op! 

 
Open staan voor de noden van anderen is ons Nederlanders niet vreemd. We geven gul bij akties en is onze 
hulp nodig of wordt deze gevraagd dan staan we vooraan. Grenzen bestaan dan niet. Nee is niet te koop.  
 
Al meer dan 50 jaar zorgt Europa Kinderhulp er voor dat plm. 1500 kinderen uit Europa tweeënhalve week  
vakantie kunnen vieren in Nederland. Kinderen die  niet gewend zijn aan rust en regelmaat zoals dat voor 
onze kinderen heel normaal is. Begrepen worden en dat er naar je geluisterd wordt is voor hen geen 
vanzelfsprekendheid. Hiervoor doet Europa Kinderhulp een beroep op u. Europa Kinderhulp vraagt geen 
financiële bijdrage maar uw aanmelding als gastgezin. 
 
In de regio Friesland  zijn we op zoek naar families die een kind uit Frankrijk, Duitsland, België of Nederland 
een rustperiode willen geven. Even uit de rauwe, troosteloze werkelijkheid naar een arm om de schouder of 
een aai over de bol.  
 
De periode die de kinderen in Friesland zullen verblijven is per land verschillend. Voor de Duitse kinderen is de 
periode, net als vorig jaar, tweeënhalve week. Voor de kinderen van de Franse groep (Croix Rouge)geldt een 
vakantie van 2 weken terwijl de Nederlandse kinderen 10 dagen bij hun gastouders zullen verblijven.   
 
Data van de verschillende kinderreizen in Friesland: 
Franse kinderen:  9 juli - 22 juli en 23 juli - 11 augustus   
Duitse kinderen:  11 juli - 29 juli, 15 juli - 1 augustus en 18 juli - 5 augustus 
Belgische kinderen: 18 juli - 5 augustus 
Nederlandse kinderen: 25 juli - 3 augustus 
 
 
Meer informatie vindt u op www.europakinderhulp.nl. U kunt ook een mail sturen naar 
friesland@europakinderhulp.nl. Voor telefonische informatie kunt u contact opnemen met Joke de Vries, 058-
2573612, 0644016461. 
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Natoernijs 
 
It is in kâlde en wiete maart moanne, de boeren kinne 
mar amper it lân yn te keunstdong struien of te 
jarjen. De ljippen kamen ek mar dreech oan it aai- 
lizzen ta, yn ferbân mei nacht froast. Der hat him fan 
de maitiid hiel wat ôfspile oer it aaisykjen, in protte 
minsken oerstjoer en de kranten fol. Harm hat de 
minsken op de foto set, dy oan it neisoargjen wienen 
want dit moat wat him betreft ek ophâlde. Ik tink as 
er it rêde koe, woe hy de boeren ek op it hiem hâlde 
om harren wurk te dwaan. Mar miskien krijt Harm 
gelyk. Der komme no in protte dikke ljipaaien. Alles 
bliuwt lizzen. Hy tinkt dat we dan sterke piken krije, 
dat is syn gedachtegong. As dat sa is hawwe wy it 
oare jier der in protte ljippen by. Ofwachtsje. Mar wer 
binne de ljippen dit jier? Op de maislânen en swarte 
grûn. 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
De fûgelwrâld bliuwt in frjemde saak, nim no de 
Lytsemar, it lân fan Klaas Finnema. Ferline jier in 
protte fûgels en no hast neat. En der is oan it lân  
neat feroare, ra ra hoe kin soks. De skiere goes hat 
der op dit stuit in beduchte fijân by. De foks. Minsken 
dy, t yn de natuer gebieten oan it aai prikken binne, 
komme lege nêsten en deade guozzen tsjin. Dit mei 
noch hinne gean as er de aaien fan de greidefûgels 
mar lizze lit. 
 
Tongersdei 7 april wie in kâlde dei 10 graden. Ik tocht 
mar efkes by de Himpensermar sjen, de mûne draaide 
moai. It wie Lolke syn kollega dy ‘t by de mûne wie. 
By de sodze (plasdras) fan Reinder de Jong wie it 
allegear fûgels, foaral skriezen. As dy hjir allegear oan 
de lêch komme, kriget Wergea de grutste skrieze krite 
fan Fryslân, mar dit moatte wy ôfwachtsje. Yn de mar 
like it wat minder dan ik tocht hie. Dat akelige reidlân 
yn it midden docht der ek gjin goed ta. Der sitte in 
protte guozzen yn en der hongen 10 swarte krieën 
boppe, dêr joue de guozzen neat om. Mar der gongen 
my wat te min ljippen efteroan. De skriezen wienen 
hast sa drok wol. Der wienen begjin maart mear 
ljippen as op dit stuit. 
 
Bygeande foto hat 
Sjoerdtje by ús yn de tún 
makke. In pearke nuete 
einen skarrelje hjir alle 
dagen om. 
Boppe harren hinget in 
einekoer fan Lolke. Se 
sjogge der wol nei mar se 
hawwe der noch net in aai 
yn lein. 

Mar it kin ek wol in lette ein wêze. Se binne net 
allegear tagelyk oan de lêch. 
 
Ik bin ôfrûne winter mei in nije hobby begongen: 
Guozzenûmers en sifers ôflêze. 
 
In protte minsken yn myn kennissenkring wienen hjir 
al in oantal jierren mei dwaande. It giet noch net sa 
maklik. It moat mei in kiker of in teleskoop barre. Mar 
it moaie fan dit barren is, as je se ynbringe yn de 
kompjûter kin je de hiele libbensloop neigean.  
 
Hjirby in foto fan twa skiere guozzen JRT en JSV, man 
en frou lit sjen hoe as it der yn it fjild útsjocht, mar 
der is in grut ferskaat oan kleurringen, letters  en  
sifers. Alle guozzen hawwe ringen om ‘e hals útsein 
de paugoes (brandgans) dy hat de ring om de poaten. 
Dizze ringen kin men allinnich mar yn hiel koart gers 
ôflêze. 
 

  
 
Blesgoes KBJ mei swarte halsban is ringe 21-12-2007 
yn Eemnes. Ik wie de lêste dy ‘t him dit jier sjoen hat  
op 16-3-2016 yn de Deelen. Dizze is dus goed 9 jier 
âld, hy is yn syn libben 47 kear sjoen, is no wer 
ûnderweis nei syn briedgebiet. Hy is al yn Gdansk  
boppe yn Polen, dat wie de leste melding. 
 
Der is ek in blesgoes PTU ringe op 26-2-2004 yn 
Kollemerpomp, dizze hat Anneke Zeinstrra ôflêzen op 
18-3-2016 yn Earnewâld. Dizze goes is dus goed 12 
jier âld. Dit binne in pear foarbyldsjes mar der rinne 
yn ús lân hûnderten merkte guozzen om. Der binne 
yn de winter in protte leafhawwers mei oan ‘e gong. 
En der kin op dizze wize ek in protte ûndersiik dien 
wurde. 
 
De neisoarch is wer folop oan de gong mar der reitsje 
no al in protte nêsten leech. Dat is in minne saak, de 
earste ljippen sitte al mear as 14 dagen te brieden. 
Sa ek yn Piet Zwart syn krite fan de 6 nêsten wiene 
dêr 4 nêsten leech, de doppen leine om it nêst hinne.  
 
Ek Auke en Nyske wiene by Hendrik Schuurmans 
aaien kwyt. Mar yn dizze krite sitte wol aardich wat 
fûgels. Wy hâlde it ferfolch yn ‘e gaten jim hearre 
letter mear. 
 
Sietse en Sjoerdtje  
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 Drokte op de wettersuvering... 
 
 Al jierren is it stil op de âlde wettersuvering  fan ‘e Frico. Mar dat is no wol 
 oars! Dêr is al in skofke allegear drokte, mei grutte masjines en folle mankrêft 
 is in part fan it terrein ûnder hannen naam, paden binne wer frijmakke en in 
frachtwein fol platen en balken is der hinne tôge. De bouploech fan it Iepenloftspul is al drok dwaande mei de bou 
fan in grut dekor en de kontoeren wurde ûnderwilens goed sichtber.  
De froulju fan de kostúms hawwe it hiele winterskoft  oan ‘t ûntwerpen en naaien west, mei as resultaat al rekken 
fol prachtige klean foar de 24 spilers.  
 
De earste rippetysje op lokaasje, ûnder rezjy fan Theo Smedes, hat al plak fûn op 'n tige sinnige snein, 10 april. 
Foar in grut part fan ús Wergeaster meiwurkers in grut aventoer, want hast nimmen hat ea op de âlde 
wettersuvering fan ‘e Frico west en se seagen harren dan ek de eagen út. 
Wat in unike lokaasje foar ús produksje “De Suvering" basearre op de 
Amearikaanske filmkomeedzje "O Brother, Where Art Thou" fan Ethan 
en Joel Coen.   
Mar sûnder live muzyk fansels gjin Wergeaster Iepenloftspul.....  
De Iepenloftband hat al in hiele searje suvere nûmers yn petto dy’t de 
panne útswinge. 

 
Kinne jo no hast net mear wachtsje om kaarten te keapjen foar in 
foarstelling op 15, 17, 18, 22, 24 en/of 25 juny? Dat kin meikoarten!   
 
De foarferkeap is op 31 maaie fan 18.30 oant 19.30 oere in Us Doarpshûs. De kaartferkeap begjint fanôf 1 juny. 
 
En wolle jo alfêst wat wille foarôf?  Sjoch ek www.desuvering.nl.  
 

 
Kommisje Iepenloftspul Wergea 
 

 

 

 

Hempensermeerpolder in beeld 
 
Staatsbosbeheer, eigenaar en beheerder van de Hempensermeerpolder, en de Monumentenstichting 
Boarnsterhim, eigenaar van de Himpensepoldermole, hebben het initiatief genomen om een verkenning te 
starten naar de mogelijkheden om de beleving van dit unieke gebied te vergroten.  
 
De Hempensermeerpolder, met de bijbehorende karakteristieke molen, vormt de schakel tussen Wergea en 
Leeuwarden. De ontsluiting voor wandelen en varen is echter beperkt. De geschiedenis en betekenis van het 
gebied is bij weinigen bekend. De “Beleving” van het gebied is heel beperkt. 
 
Om die reden heeft de Monumentenstichting Boarnsterhim de startnotitie “Hempensermeerpolder in beeld” 
opgesteld waarin de cultuurhistorische- en natuurwaarden van de droogmakerij worden beschreven en een 
aantal mogelijke maatregelen en voorzieningen worden geduid. Deze moeten gezien worden in het licht van 
het vergroten van de beleving door mensen, met respect voor de kwetsbare natuurwaarden van het gebied.   
 
In het rapport zijn al verschillende maatregelen en 
voorzieningen aangegeven om als basis kunnen 
dienen voor verder overleg en uitwerking. 
 
Op de website www.monumentenstichting.nl is in het 
menu “Wergea Himpenserpoldermole - Brochure en nieuws” 
het volledige rapport met maatregelen en voorzieningen 
opgenomen.  
 
De inwoners van Wergea worden uitgedaagd om bij Pleatslik 
Belang Wergea en/of bij Toeristisch Wergea nog meer ideeën 
en suggesties aan te leveren die in uiteindelijke het projectplan 

opgenomen kunnen worden. 

Foto Sake Tijsma 
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  De Cabaretpoel, Vier keer leuk! speelt in De Bidler 
 
Cabaretliefhebbers opgelet! Deze voorstelling mag u niet missen.  
Op zaterdag 21 mei speelt De Cabaretpoel, Vier keer leuk! in De Bidler in Wergea. 
 
In De Cabaretpoel spelen vier nieuwe aanstormende cabarettalenten elk een voorstelling van ongeveer 25 
minuten. U ziet finalisten en prijswinnaars van diverse cabaretfestivals. De Cabaretpoel, een nieuw initiatief 
voor aanstormend cabarettalent om zich aan het publiek te presenteren. Het is een soort reizend 
cabaretfestival, maar dan zonder competitie-element. 
 
Een avondje Cabaretpoel is een echte belevenis. Het is een zeer afwisselende avond met vier uiteenlopende 
cabaretgenres. Vier cabaretvoorstellingen voor de prijs van één, met voor elk wat wils. Op deze avond spelen: 
 
Robin Koek won in 2014 met cabaretduo Claas & Koek de publieksprijs op het Utrechts Cabaret Festival. Nu 
gaat hij solo verder. Gloednieuwe fiets, Alpen als ultieme uitdaging. Twaalf uur op de fiets, twaalf uur lang 
reflectie. Vrienden die verhuizen, kinderen krijgen, tuinmeubels kopen, maar hij gaat voor het avontuur, de 
passie, uitdagingen. Wat kan het leven veel brengen als je niet de makkelijkste weg inslaat. De grote vraag is 
echter, met wie deel je het? 
 
Kitty Goemaat is de winnaar van het Leeuwarder Cabaret Festival 2014. Onder het motto “Lang leve de 
Positiviteit!” zingt ze positieve liedjes die ze zelf begeleidt op ukelele en gitaar. Met haar energie en 
spontaniteit legt ze gemakkelijk contact met de zaal. Kitty is op weg naar haar geluk. Maar ze kan wel wat 
hulp gebruiken bij het vinden van de juiste balans. 
 
Fabian Franciscus vertelt een verhaal over schapen, struisvogels en mensen met verlangens. Het is niet dat 
schapen zijn uitgerust voor een heel breed takenpakket. Of quasi-interessant kunnen lullen over hun alsmaar 
voortschrijdende carrière. Ze hebben maar verstand van enkele specifieke zaken, de rest doen ze vooral op 
gevoel. Ze zullen ook nooit interessant doen over dingen die ze niet echt begrijpen, zoals 'datasmog', 
bankenlobby's of een geslachtsneutrale opvoeding. Dat is echter ook het begeerlijke aan deze witte wollige 
wezens; ze weten precies wat ze weten. En andersom. Fabian won in 2013 het Leeuwarder Cabaret Festival. 
 
Hiske Schipper is sinds kort docent Nederlands en is daardoor beland in een geheel nieuw universum met 
heel veel pubers die alleen in een voorzetselvoorwerp geïnteresseerd zijn als je het als seksspeeltje kunt 
gebruiken, bijzonder excentrieke collega's, bij wie je vaak al kunt ruiken welk vak ze geven en ouders die hoe 
dan ook altijd gelijk hebben. En dan moet Hiske haar leerlingen uitleggen hoe de wereld in elkaar zit. Hiske 
won in 2011 het Groninger Studenten Cabaret Festival. 
 
Laat uzelf verrassen door het talent van de toekomst. Wie weet ziet u wel de toekomstige Theo Maassen of de 
nieuwe Youp van 't Hek. In ieder geval ziet u vier keer iets nieuws! 
 
Meer informatie vindt u op www.cabaretpoel.nl. 
 
Voorstelling: De Cabaretpoel, Vier keer leuk! 
zaterdag 21 mei, De Bidler, Wergea. 
Aanvang: 20.00 uur 
Reserveren via tel. 058 2552844 (Hendrik Fridsma) of via http://www.kulturelekommisjewergea.nl 
 
 
 

       
Hiske Schipper             Fabian Franciscus         Kitty Goemaat                         Robin Koek 
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Warga 1 kampioen KNVB 4e klasse A!!



Warga 1 kampioen KNVB 4e klasse A!!



APRIL 

Leeuwarderweg 3 
9005 NB 
Wergea 
058-2551186 

 



 

  We Zijn Los! 
 
Op 18 april zijn de trainingen voor de jeugd begonnen. Onder 
begeleiding van een aantal enthousiaste trainers wordt er weer 
lekker gekeatst in Wergea. De trainers zijn goed voorbereid. 
Vooarafgaand aan de trainingen hebben zij een informatieavond 

gehad over het invulling geven van een goede kaatstraining. 
Veel positieve geluiden hebben we hierover teruggekregen. 
In het rode boekje en het schema hieronder kan iedereen zien wanneer de ledenpartijen op het 
programma staan. We hopen dit jaar weer op veel opgave. Met name bij de senioren. Voor vragen of 
opmerkingen hierover staan wij altijd open. Op dinsdag 10 mei om 19.00 uur begint het “Potsjekeatsen” 
iedere dinsdagavond gezellig met elkaar een (1) partij keatsen. De punten worden opgeteld en aan het 
einde van het seizoen worden de prijzen verdeeld. Iedere week meedoen is niet verplicht. De 
gezelligheid staat voor op! Dit jaar is deelname gratis.  
 
Eind maart hebben we onze jaarlijkse paaseitjes actie gehouden. Alle eitjes zijn verkocht! De opbrengst 
was ruim 550 euro. Met deze opbrengst kunnen we nieuwe materialen aanschaffen. Onze dank daarvoor. 
Maar ook de vrijwilligers die de eitjes deur aan deur verkocht hebben willen we enorm bedanken! Zonder 
jullie hulp kan deze jaarlijkse actie niet worden gehouden. Dankjewel! 

     

di 10 mei 19.00 start Slagerij Kramer competitiekaatsen senioren 

di 17 mei 19.00 Slagerij Kramer competitiekaatsen senioren 

di 24 mei 19.00 Slagerij Kramer competitiekaatsen senioren 

zo 29 mei 10.00 Bouwcombinatie Kooistra en Hartmans jeugdleden partij 

     

di 31 mei 19.00 Slagerij Kramer competitiekaatsen senioren 

          

di 7 juni 19.00 Slagerij Kramer competitiekaatsen senioren 

wo 8 juni 13.00? Schoolkampioenschap basisscholen Gemeente Leeuwarden 

zo 12 juni 10.00 Astrid Bekerpartij voor de jeugd 

di 14 juni 19.00 Slagerij Kramer competitiekaatsen senioren 

zo 19 juni 10.00 KNKB kaatsen Welpen Jongens en Meisjes / A+B klasse 

di 21 juni 19.00 Slagerij Kramer competitiekaatsen senioren 

di 28 juni 19.00 Slagerij Kramer competitiekaatsen senioren 

          

vr 1 juli 17.30 Profab jeugdleden partij 

ma 4 juli 18.00 Diploma kaatsen jeugd 

di 5 juli 19.00 Slagerij Kramer competitiekaatsen senioren 

zo 10 juli 13.00 Teije en Rika de Boer bekerpartij voor senioren 

ma 11 juli 18.00 Ouder-kind kaatsen 

di 12 juli 19.00 Slagerij Kramer competitiekaatsen senioren 

za 16 juli 13.00 Axtra partij - Federatie Mid-Fryslân kaatsen d.e.l. jeugd 

          

zo 7 augustus 11.00? De Merkekeatspartij voor senioren 

zo 14 augustus 10.00 KNKB kaatsen Dames Hoofdklasse 

di 23 augustus 19.00 Slagerij Kramer competitiekaatsen senioren 

di 30 augustus 19.00 Slagerij Kramer competitiekaatsen senioren 

          

za 3 september 9.00 Loek's Schilder dorpspartij voor de jeugd 

zo 4 september 9.30 Familie Veenstra dorpspartij voor senioren 

di  6 september 19.00 Slagerij Kramer competitiekaatsen finale 

 

 

12 



ATTENT, SUPER IN DE BUURT! 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Tennisevent TV Warga 

voor jong en oud 
 
Pak jullie agenda en noteer:  
Datum: 20 mei 
Tijd: 18.00 uur  
Plaats: tennisbaan  
Binnenkort lees je meer op de posters in het dorp! 
 

 
 
 
 

Fairtrade-certificaat voor  “eerlijke” 

ondernemers 

De eerste ondernemers en organisaties in de 
gemeente Leeuwarden kregen dinsdag 12 april  een 
Fairtrade-certificaat van wethouder Harry van der 
Molen. Na de uitreiking werden ze getrakteerd op een 
fairtrade borrel. De ondernemers voldoen aan de 
voorwaarden die horen bij de titel Fairtrade 
gemeente, een titel waarnaar gemeente Leeuwarden 
op weg is. Dit zijn ofwel de criteria voor Fair Trade 
ofwel de criteria voor Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO). Van deze groep komen zes 
ondernemers/organisaties uit Grou, Irnsum en 
Warten.  
 
Op de foto Jouke de Jong van Jumbo Grou, Sake 
Janse van dorpshuis It Kattehûs Irnsum en Jacob 
Nauta van activiteitenboerderij de Wartenster met een 
FairTrade certificaat, omdat zij Fair Trade producten 
verkopen of gebruiken. 
De biologische melkveehouderij Bouma in het Hoflân, 
Hotel Restaurant Oostergoo en Meester Ledverlichting 
in Grou voldoen aan de criteria van het MVO. De 
respectievelijke eigenaren Sybrand en Jolanda 
Bouma, Marcel Oost en Edwin Meester ontvingen het 
MVO certificaat. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De ondernemers tonen hun Fairtrade-certificaat. 
In het midden wethouder Harry van der Molen en 

schuin achter hem Jacob Nauta 

De werkgroep Fairtrade Leeuwarden, waarin ook 
wereldwinkel Wergea-Warten vertegenwoordigd is, 
hoopt dat er in de komende tijd nog vele 
ondernemers en organisaties zullen volgen! Natuurlijk 
om de titel Fairtradegemeente binnen te halen, maar 
waar het vooral om gaat is dat Fairtrade op die 
manier steeds bekender en daardoor “gewoner” 
wordt! 

Zoekt u meer info, kijk dan ook eens op de 
facebookpagina’s van “Fairtradegemeente”(landelijk), 
”FairFryslân” (provincie) en “Fairtrade Leeuwarden”!!  
 
 

  

Vervolg KV ‘t Oosten 
 
De oproep aan onze (ouders van) leden om eens vrijwilliger te zijn tijdens de wedstrijden heeft al vele 
reacties opgeleverd. Hier zijn we erg blij mee! Binnenkort ontvangt iedereen een mail met hierin de 
indeling. Leest u dit stukje en denkt u, ik wil ook wel eens helpen bij een kaatswedstrijd? Bijvoorbeeld 
in de kantine, als scheidsrechter/lijnrechter of als kransenmaker. Neem dan even contact op met 1 van 

de bestuursleden of stuur een mailtje naar info@kvhetoosten.nl. 
 
Het bestuur 
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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 
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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 



 

 

Dorpsagenda 
 
02.05.2016 Ophalen verkoopbare artikelen Rommelmarkt Gehele Dorp 

17.30 uur  

07.05.2016 Rommelmarkt                          Rondom de Bidler  

13.00 uur  

09.05.2016 Schrijfavond Amnesty International De Frissel  

19.00-20.00 uur  

10.05.2016 Start Slagerij Kramer competitiekaatsen senioren Sportcomplex Wergea  

19.00 uur  K.V.'t Oosten 

11.05.2016 Soos en Meer "High Tea" Us Doarpshûs  

14.00 uur  

11.05.2016 Bloemenactie t.b.v. UDI Volleybal Gehele Dorp  

17.30 uur  

11.05.2016 Vergadering Pleatslik Belang Us Doarpshûs  

19.30 uur  

17.05.2016 Slagerij Kramer competitiekaatsen senioren K.V.'t Oosten 

19.00 uur  Sportcomplex Wergea  

18.05.2016 Kruiwagenactie "Wereldwinkel" Gehele Dorp  

18.00 uur  

20-05-2016 Tennisevent TV Warga voor jong en oud Tennisbaan 
18.00 uur 

21.05.2016 KKW Cabaret “Comedy train” De Bidler  

20.00 uur 

21.05.2016 Donateursavond jeugdsoos "SZDRNZLL" SZDRNZLL 

24.05.2016 Slagerij Kramer competitiekaatsen senioren K.V.'t Oosten 

19.00 uur  Sportcomplex Wergea  

25.05.2016 Soos en Meer "Samen eten" Us Doarpshûs  

12.30 uur  

29.05.2016 Bouwbedrijf Hartmans-Kooistra jeugdledenpartij Sportcomplex Wergea  

10.00 uur  

31.05.2016 Voorverkoop Iepenloftspul "De Suvering" Us Doarpshûs  

18.30-19.30 uur  

31.05.2016 Slagerij Kramer competitiekaatsen senioren K.V.'t Oosten 

19.00 uur Sportcomplex Wergea  

04.06.2016 50-jarig jubileum Wergeaster Wettersport feriening WWS Verenigingshaven 

en 05.06.2016 WWS 

05.06.2016 WWS Puzzeltocht op het water 

07.06.2016 Slagerij Kramer competitiekaatsen senioren K.V.'t Oosten 

19.00 uur  Sportcomplex Wergea  

08.06.2016 Schoolkampioenschap kaatsen basisscholen gemeente Leeuwarden 

13.00 uur  Sportcomplex Wergea  

11.06.2016 Seizoen afsluiting V.V.Warga (met o.a. buurtenvoetbal) 

14.00 uur  Sportcomplex Wergea  

15.06.2016 "Première" Iepenloftspul "De Suvering"  FRICO zuivering Wergea  

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

A. Kerkstra           Tel.     : 058-2551202 
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Hekkemiedepaad weer in bloei! 
 
Geniet deze zomer weer van de bloemenpracht bij de 
Hekkemiedebrêge. 
 
Op zondag 22 mei rond 11 uur worden de 
bloembedden weer ingezaaid. 
Dit is een initiatief van de St. Martinusparochie. 
Bezoekers van de kerk fietsen (of gaan met de auto) 
na afloop van de viering naar de betreffende plek. 
 
Ook zullen er weer een aantal gedichten op de route 
geplaatst worden als inspiratie voor gesprek. Wilt u 
ook meehelpen of komen kijken: voel u welkom, de 
koffie staat klaar! 
 
Namens de Rode Mantel groep 

 
  

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

April: woensdag 20 april zaterdag 30 april 

 
Mei: woensdag 18 mei zaterdag 28 mei 

 

Juni / Juli: woensdag 6 juli zaterdag 16 juli 

(zomereditie) 
 

Augustus woensdag 17 augustus zaterdag 27 augustus 

 
September woensdag 21 september vrijdag 30 september 

 

Oktober woensdag 19 oktober zaterdag 29 oktober 
 

November woensdag 16 november zaterdag 26 november 

 

December woensdag 21 december zaterdag 31 december 
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Colofon 
 

April 2016, 56e jaargang nr. 4.  
 

De Havensbank wordt gratis verspreid in 

Wergea, Warstiens en Eagum. 

 
Klachten over de bezorging? 

Bel Jacoba de Wolff, tel. 06 - 2008 1466 

 
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 

28 mei 2016. 

 
Kopij uiterlijk woensdag 18 mei 
2016 a.s. vóór 18.00 uur inleveren! 

Kerkdiensten mei 2016 

 
St Martinusparochie 
Zo. 8 mei 09.30 uur Wo.Co. G. Kamsma 
Di. 10 mei 19.00 uur euch P. Stiekema 
Za./Zo. 14/15 mei Geen viering 
Di. 17 mei 19.00 uur euch. P. Stiekema 
Zo. 22 mei 09.30 uur euch. P. Stiekema/ 
  P. Vermaat 
Di. 24 mei 19.00 uur euch. P. Stiekema 
Za. 28 mei 19.30 uur Wo.Co. T. de Wolff 
Di. 31 mei 19.00 uur euch. P. Stiekema 
 
Contactpersoon: Jan Meinderts, (058) 255 15 65 
 
Preekrooster PKN gemeente Wartengahe 
1 mei 09.30 uur Warstiens ds. H. Post 
8 mei 09.30 uur Warten ds. A. Buizer 
15 mei 09.30 uur Warstiens ds. A. Buizer 
  Pinksteren m.m.v. Ynspiraasje 
22 mei 09.30 uur Warten ds. J. van Doorn 
29 mei GEEN DIENST 
 
Contactpersoon: Janneke de Ruiter, (058) 843 55 39 
 
Kerkdiensten Doopsgezinde gemeente Mid-Fryslân, 
Grou 
1 mei 10.00 uur Lit.com Sneinsbrochje 
8 mei 10.00 uur zr J. Boonstra-Duyff 
15 mei 10.00 uur br P. Lindeboom 
  Pinksteren 
22 mei 10.00 uur zr M . Prins 
29 mei 10.00 uur br C. Nijkamp 
 
Contactpersoon: Jeltje Kooistra, (058) 255 12 92 
 
Kerkdiensten van de gereformeerde pkn. kerk 
Warten-Wergea-Warstiens 
1 mei 09.30 uur ds. B. Hovinga 
5 mei 09.30 uur ds. A. Bouman 
  Hemelvaartsdag 
8 mei 09.30 uur ds. J. van der Veen 
15 mei 09.30 uur ds. A. Bouman 
  Pinksteren 
22 mei 09.30 uur ds. A. van Harten-Tip 
29 mei 11.00 uur ds. J. Kroon 
 Voorbereiding H.A. 
 
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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