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Jeften 
 
Allikefolle is goed te dielen 
 
€   25,00: J.F.S. en T.W.S-J. 

 
 

 

 

Mocht de envelop voor de geldactie van het 
Skoalfeest in de week van 22-28 mei niet bij u 
opgehaald zijn en wilt u wel graag een bijdrage 
geven dan kunt u de envelop inleveren bij: 
Lutsje Engelsma, De Weinmakker 18 
of 
Fokje Meinderts, Narderherne 7 

 

De haven's-bank 
 
De haven's-bank behoort bij 't dorp, zooals de smidse en de herberg met "doorreed" er bij behooren. Zij staat 
in een laantje van acht dikke iepen, vol gaten, waaruit in 't voorjaar de strootjes steken van de 
spreeuwennesten, waarin hoogerop in een strampel (waar twee dikke takken samenkomen) de houtduif de 
takjes kruist tot haar nest. 
 
Met den rug leunt de bank tegen den lagen muur met 't ijzeren hek er op, rondom de kerk. De voorkant is 
gekeerd naar de vaart die dwars door 't dorp heengaat. Naar de ligplaats van de stoomboot heet 't daar: de 
haven. 's Winters is de bank opgeborgen, maar niet zoodra duikelen de kieviten weer over de greiden, bouwt 
de lijster 't nest in de linde voor de school, trompetten de narcissen en star-oogen de tulpen naar de lente-
zon, of de met namen en letters volgesneden bank staat op haar oude plaats. 
 
Uit: R.J. de Stoppelaar, "Waar de Greiden groenen en de wateren klotsen" 

 

Nieuws van Pleatslik Belang Wergea 
 
Bruggen 
‘It duorret even, mar dan hawwe jo ek wat!’ 
Het vervangen van de bruggen heeft, zoals voorzien, voor drie weken overlast 
gezorgd. Dat was onvermijdelijk. Desondanks kunnen we niet anders concluderen 
dan dat de hele klus dankzij de inzet van Rusthoven Machinefabriek zeer vlot is 
geklaard. Er is met man en macht gewerkt om de datum van openstelling te halen, 
en dat is op een paar uur na gelukt.  
 
Hoewel er achteraf uiteraard nog wel punten voor verbetering zijn aan te wijzen, 
zijn wij van mening dat de gemeente het hele proces zorgvuldig en vakkundig heeft 
begeleid. Informatie was tijdig beschikbaar via facebook of wergea.com of andere 
kanalen en de gemeente heeft geprobeerd zo vlot mogelijk te anticiperen op ontstane problemen.  
Aan een lang en moeizaam traject van besluitvorming – lang leek het erop dat de beweegbare bruggen voor 
Wergea verloren zouden gaan – is nu een einde gekomen. De feestelijke opening van de bruggen zal in juli 
plaatsvinden. In de volgende Havensbank wordt u daarover geïnformeerd.  
 
Vernielingen 
Van verschillende kanten bereiken ons berichten dat het aantal vernielingen in het dorp de laatste weken 
hand over hand toeneemt. We zijn daarover in gesprek met de gemeente en met de wijkagent. Uiteraard zijn 
derglijke vernielingen niet te tolereren! Wij zouden u willen vragen om ogen en oren goed open te houden en 
zo nodig de betrokkenen aan te spreken of een melding te doen bij de wijkagent.  
Namens Pleatslik Belang Wergea 
 
Geert Nauta, secretaris 
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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 



 

Listrinnen 2016 
 
Goeiedei Wergea! 
 
Mei de moanne juny begjinne de (merkbare) 
tariedings foar merke 2016 wer! 
 
Merkekommisje Wergea giet dan wer by de doarren 
lâns om jild op te heljen foar it bekostigjen fan alles 
wat der rûnom en op it merketerrein te rêden is, lykas 
de kermis, de (wetter)spultsjes, grutte buurten race 
(GBR) en mear! 
 
Mochten jo ús en dêrmei it doarpsfeest stipje wolle, 
hâld der dan rekken mei dat jo by ús net pinne kinne. 
It is dus yn algehiel doarpsbelang dat jo wat 
kontanten êfter de hân hâlde! 
 
Beneid nei alles wat der bart yn de oanrin ta de 
merke? Hâld dan ús facebookside yn de gaten. Ek ús 
site wurdt ynkoarten yn in nij jaske stutsen! 
 
Tankewol foar jo belangstelling, 
Merkekommisje Wergea 
 
F: www.facebook.com/merkekommisje 
S: www.merkekommisje.com 
 
 

  

 
Wy binne der hast klear foar.... 

 
De première fan it iepenloftspul "De Suvering" op 15 juny komt al gau neieroan.   
 
Dat wurdt aanst prachtich lokaasjeteater op ‘e âlde wettersuvering fan ‘e Frico. It terrein fan de suvering 
wurdt omtovere ta in sfearfolle entûraazje foar ús produksje “De Suvering" basearre op de Amearikaanske 
filmkomeedzje "O Brother, Where Art Thou" fan Ethan en Joel Coen. 
 
De spilers ûnder rezjy fan Theo Smedes, de Iepenloftband ûnder lieding fan Gerrit Hager, de bouwers, de 
naaiploech, de PR-ploech en alle oare meiwurkers, yn totaal san achtennjoggentich manlju/froulju,  sette de 
kommende wiken de puntsjes op de "i" en dan geane wy los! 
 
Jo binne fansels fan herte wolkom op  15, 17, 18, 22, 24 en 25 juny om dit allegear te belibjen! 
 
Kaartferkeap  
De foarferkeap is op 31 maaie fan 18.30 oant 19.30 oere yn Us Doarpshûs.  
 
Fanôf 1 juny begjint de kaartferkeap fia de website en reservearje kin dan ek elke jûn tillefoanysk tusken 
19.00 en 20.00 oere op tillefoannûmer 058-2551202. 
 
In kaartsje kostet €13,-, mar foar wa dat graach wol: in VIP-kaartsje is ek mooglik.   
 
Om al fêst yn ‘e stimming te kommen, sjoch op ús nije webside www.desuvering.nl foar in ympresje, nijtsjes 
en aktuele ynformaasje. 
 
Graach oant sjen!  
 

 
 
Kommisje Iepenloftspul Wergea 

Gezellige muzikale 
zomermiddag 

 

 
 

Trije Hûs Terras aan het water 
 
Big Band Two Towers Collective 
 
Zang: Christina de Boer en Jetze Koster 
Zondag 3 juli  2016 
Aanvang: 14.30 uur 
 
Vanaf 12.00 uur is er deze middag om het 
half uur een afvaart vanuit Grou naar Trije 
Hûs. 

 
        Oant sjen! 
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Na de optocht op zaterdagmorgen was er een culturele activiteit voor de kinderen en ’s middags waren er 
voor de kinderen spelletjes o
puzzeltocht. En dan ’s avonds nog een keer de optocht.
Op zondag was er altijd kaatsen.
 
In de loop van de jaren zijn er hier en daar wisselingen in het programma geweest maar wat alti
onderdeel is gebleven is de optocht. Aan de optocht werd alleen deelgenomen door kinderen. Tot en met het 
jaar 2000 was er ook altijd een ‘schoolwagen’. Dit was een praalwagen waarop de kleuters van Wergea een 
plaatsje hadden. In het jaar 2000 
 
Omdat veel ouders verplichtingen hadden in hun eigen buurt én met de schoolwagen is er voor de jaren 
daarna gekozen om de ouders de keuze te laten: of hun kind op de schoolwagen of meedoen met de bu
Dit heeft er in geresulteerd dat er vanaf 2008 geen schoolwagen meer is door gebrek aan deelnemers, de 
kinderen doen nu met de buurten mee.
 
Een ander, niet onbelangrijk deel van het Skoalfeest is het versieren van het dorp. Bijna elke buurtvereniging
heeft zijn eigen versiering. Vaak met verlichting en vlaggetjes. Tijdens het feestweekend een prachtig gezicht. 
 
Ik wil niet sentimenteel worden maar voorheen was het tijdens de avonden van het Skoalfeest een drukte van 
belang in het dorp omdat mensen me
lichtjes. We hopen als Skoalfeestcommissie dat die traditie een nieuw leven ingeblazen wordt!
 
Het Skoalfeest is in de loop der jaren uitgebreid naar 3 dagen. Op vrijdagmiddag de spelletjes
kinderen, op zondag geen kaatsen meer maar activiteiten in de buurten en in Domwier en Warstiens.
Ondanks de uitbreiding van dagen is het langzamerhand steeds rustiger geworden rondom het Skoalfeest. 
Niet elke buurt organiseert meer iets voor de k
verlichting/versiering. Bij de activiteiten die georganiseerd worden komen steeds minder mensen. 
 
Na het Skoalfeest van 2014 is er daarom aan de buurtverenigingen gevraagd of het feest nog bestaansrec
heeft. Daar werd heel stellig positief op gereageerd: het Skoalfeest moet blijven! 
 
De basisschool is na 2014 niet meer betrokken bij de organisatie van het feest. Er is een nieuwe 
Skoalfeestcommissie gevormd, die veel verenigingen en vrijwilligers in 
feest weer nieuw leven in te blazen. De buurtverenigingen zijn op 9 mei weer bijgepraat door de commissie 
want vanuit de buurten moet het feest weer gaan leven.
 
Wij als Skoalfeestcommissie hebben er alle vertrouwen in da
heel gezellig Skoalfeestweekend aan staat te komen!
 

 

Skoalfeest, wat is dat?

Hoe lang het Skoalfeest al besta
wisselbeker voor de mooiste p
spreken zo wie zo al van een lange traditie.

Het Skoalfeest werd altijd g
Wergea, vandaar ook de naam.
Het hoogtepunt van he
bestaat uit praalwagens, groepen
vrolijke bonte stoet. Een jury be
een prijs voor de mooiste praalwagen, de leukst
mooiste enkeling. H
stembriefje ook een stem uitbrengen voor de publieks
dezelfde categorieën.

Na de optocht op zaterdagmorgen was er een culturele activiteit voor de kinderen en ’s middags waren er 
voor de kinderen spelletjes op het sportveld. Tijdens de spelletjes konden de ouders meedoen aan een 
puzzeltocht. En dan ’s avonds nog een keer de optocht.
Op zondag was er altijd kaatsen. 

In de loop van de jaren zijn er hier en daar wisselingen in het programma geweest maar wat alti
onderdeel is gebleven is de optocht. Aan de optocht werd alleen deelgenomen door kinderen. Tot en met het 
jaar 2000 was er ook altijd een ‘schoolwagen’. Dit was een praalwagen waarop de kleuters van Wergea een 
plaatsje hadden. In het jaar 2000 waren dat er maar liefst 60, verdeeld over twee wagens. 

Omdat veel ouders verplichtingen hadden in hun eigen buurt én met de schoolwagen is er voor de jaren 
daarna gekozen om de ouders de keuze te laten: of hun kind op de schoolwagen of meedoen met de bu
Dit heeft er in geresulteerd dat er vanaf 2008 geen schoolwagen meer is door gebrek aan deelnemers, de 
kinderen doen nu met de buurten mee. 

Een ander, niet onbelangrijk deel van het Skoalfeest is het versieren van het dorp. Bijna elke buurtvereniging
heeft zijn eigen versiering. Vaak met verlichting en vlaggetjes. Tijdens het feestweekend een prachtig gezicht. 

Ik wil niet sentimenteel worden maar voorheen was het tijdens de avonden van het Skoalfeest een drukte van 
belang in het dorp omdat mensen met hun kinderen door het dorp liepen/fietsten om te genieten van de 
lichtjes. We hopen als Skoalfeestcommissie dat die traditie een nieuw leven ingeblazen wordt!

Het Skoalfeest is in de loop der jaren uitgebreid naar 3 dagen. Op vrijdagmiddag de spelletjes
kinderen, op zondag geen kaatsen meer maar activiteiten in de buurten en in Domwier en Warstiens.
Ondanks de uitbreiding van dagen is het langzamerhand steeds rustiger geworden rondom het Skoalfeest. 
Niet elke buurt organiseert meer iets voor de kinderen wat betreft de optocht, er is niet overal meer 
verlichting/versiering. Bij de activiteiten die georganiseerd worden komen steeds minder mensen. 

Na het Skoalfeest van 2014 is er daarom aan de buurtverenigingen gevraagd of het feest nog bestaansrec
heeft. Daar werd heel stellig positief op gereageerd: het Skoalfeest moet blijven! 

De basisschool is na 2014 niet meer betrokken bij de organisatie van het feest. Er is een nieuwe 
Skoalfeestcommissie gevormd, die veel verenigingen en vrijwilligers in 
feest weer nieuw leven in te blazen. De buurtverenigingen zijn op 9 mei weer bijgepraat door de commissie 
want vanuit de buurten moet het feest weer gaan leven.

Wij als Skoalfeestcommissie hebben er alle vertrouwen in da
heel gezellig Skoalfeestweekend aan staat te komen! 

 

 

Skoalfeest, wat is dat?                                                                           

Hoe lang het Skoalfeest al bestaat, weet ik niet precies maar de 
wisselbeker voor de mooiste praalwagen stamt uit 1958 dus we
spreken zo wie zo al van een lange traditie.

Het Skoalfeest werd altijd georganiseerd door de scholen in
Wergea, vandaar ook de naam. 
Het hoogtepunt van het feest is altijd de optocht geweest. Deze
bestaat uit praalwagens, groepen en enkelingen en is altijd een
vrolijke bonte stoet. Een jury beoordeelt de deelnemers en er is
een prijs voor de mooiste praalwagen, de leukst
mooiste enkeling. Het publiek kan door middel van een
stembriefje ook een stem uitbrengen voor de publieks
dezelfde categorieën. 

Na de optocht op zaterdagmorgen was er een culturele activiteit voor de kinderen en ’s middags waren er 
p het sportveld. Tijdens de spelletjes konden de ouders meedoen aan een 

puzzeltocht. En dan ’s avonds nog een keer de optocht. 

In de loop van de jaren zijn er hier en daar wisselingen in het programma geweest maar wat alti
onderdeel is gebleven is de optocht. Aan de optocht werd alleen deelgenomen door kinderen. Tot en met het 
jaar 2000 was er ook altijd een ‘schoolwagen’. Dit was een praalwagen waarop de kleuters van Wergea een 

waren dat er maar liefst 60, verdeeld over twee wagens. 

Omdat veel ouders verplichtingen hadden in hun eigen buurt én met de schoolwagen is er voor de jaren 
daarna gekozen om de ouders de keuze te laten: of hun kind op de schoolwagen of meedoen met de bu
Dit heeft er in geresulteerd dat er vanaf 2008 geen schoolwagen meer is door gebrek aan deelnemers, de 

Een ander, niet onbelangrijk deel van het Skoalfeest is het versieren van het dorp. Bijna elke buurtvereniging
heeft zijn eigen versiering. Vaak met verlichting en vlaggetjes. Tijdens het feestweekend een prachtig gezicht. 

Ik wil niet sentimenteel worden maar voorheen was het tijdens de avonden van het Skoalfeest een drukte van 
t hun kinderen door het dorp liepen/fietsten om te genieten van de 

lichtjes. We hopen als Skoalfeestcommissie dat die traditie een nieuw leven ingeblazen wordt!

Het Skoalfeest is in de loop der jaren uitgebreid naar 3 dagen. Op vrijdagmiddag de spelletjes
kinderen, op zondag geen kaatsen meer maar activiteiten in de buurten en in Domwier en Warstiens.
Ondanks de uitbreiding van dagen is het langzamerhand steeds rustiger geworden rondom het Skoalfeest. 

inderen wat betreft de optocht, er is niet overal meer 
verlichting/versiering. Bij de activiteiten die georganiseerd worden komen steeds minder mensen. 

Na het Skoalfeest van 2014 is er daarom aan de buurtverenigingen gevraagd of het feest nog bestaansrec
heeft. Daar werd heel stellig positief op gereageerd: het Skoalfeest moet blijven!  

De basisschool is na 2014 niet meer betrokken bij de organisatie van het feest. Er is een nieuwe 
Skoalfeestcommissie gevormd, die veel verenigingen en vrijwilligers in het dorp heeft ingeschakeld om het 
feest weer nieuw leven in te blazen. De buurtverenigingen zijn op 9 mei weer bijgepraat door de commissie 
want vanuit de buurten moet het feest weer gaan leven. 

Wij als Skoalfeestcommissie hebben er alle vertrouwen in dat er met dit vernieuwde programma weer een 

 

Winnaar 2014: de Kerkbuurt

 

                                                                           

weet ik niet precies maar de  
raalwagen stamt uit 1958 dus we 

spreken zo wie zo al van een lange traditie. 

eorganiseerd door de scholen in 

altijd de optocht geweest. Deze 
en enkelingen en is altijd een 

oordeelt de deelnemers en er is 
een prijs voor de mooiste praalwagen, de leukste groep en de 

oor middel van een 
stembriefje ook een stem uitbrengen voor de publieksprijzen in 

Na de optocht op zaterdagmorgen was er een culturele activiteit voor de kinderen en ’s middags waren er 
p het sportveld. Tijdens de spelletjes konden de ouders meedoen aan een 

In de loop van de jaren zijn er hier en daar wisselingen in het programma geweest maar wat altijd een vast 
onderdeel is gebleven is de optocht. Aan de optocht werd alleen deelgenomen door kinderen. Tot en met het 
jaar 2000 was er ook altijd een ‘schoolwagen’. Dit was een praalwagen waarop de kleuters van Wergea een 

waren dat er maar liefst 60, verdeeld over twee wagens.  

Omdat veel ouders verplichtingen hadden in hun eigen buurt én met de schoolwagen is er voor de jaren 
daarna gekozen om de ouders de keuze te laten: of hun kind op de schoolwagen of meedoen met de buurt. 
Dit heeft er in geresulteerd dat er vanaf 2008 geen schoolwagen meer is door gebrek aan deelnemers, de 

Een ander, niet onbelangrijk deel van het Skoalfeest is het versieren van het dorp. Bijna elke buurtvereniging 
heeft zijn eigen versiering. Vaak met verlichting en vlaggetjes. Tijdens het feestweekend een prachtig gezicht.  

Ik wil niet sentimenteel worden maar voorheen was het tijdens de avonden van het Skoalfeest een drukte van 
t hun kinderen door het dorp liepen/fietsten om te genieten van de 

lichtjes. We hopen als Skoalfeestcommissie dat die traditie een nieuw leven ingeblazen wordt! 

Het Skoalfeest is in de loop der jaren uitgebreid naar 3 dagen. Op vrijdagmiddag de spelletjes voor de 
kinderen, op zondag geen kaatsen meer maar activiteiten in de buurten en in Domwier en Warstiens. 
Ondanks de uitbreiding van dagen is het langzamerhand steeds rustiger geworden rondom het Skoalfeest. 

inderen wat betreft de optocht, er is niet overal meer 
verlichting/versiering. Bij de activiteiten die georganiseerd worden komen steeds minder mensen.  

Na het Skoalfeest van 2014 is er daarom aan de buurtverenigingen gevraagd of het feest nog bestaansrecht 

De basisschool is na 2014 niet meer betrokken bij de organisatie van het feest. Er is een nieuwe 
het dorp heeft ingeschakeld om het 

feest weer nieuw leven in te blazen. De buurtverenigingen zijn op 9 mei weer bijgepraat door de commissie 

t er met dit vernieuwde programma weer een 

Winnaar 2014: de Kerkbuurt 
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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) 
 
 



 
Goeiedei mar wer,  
 
Op de 30e bleek dat der gewoan Carnaval fierd
kin yn april. Wy begongen
wêrby der wer ferklaaide jongerei
oanwêzich wie, super! Dêrnei in feestje foar de âldere 
jongerein. Feest DJ Maarten makke der wer in 
gesellich topfeest fan!  
Op sneon 14 maaie hiene wy
koe wer hielendal losgean
Michael Fortera. It wie gesellich!
 
Dochs hiene dizze jûnen in
as bestjoer krigen spitigernôch ferskillende berjochten 
te hearren oer in searje
doarp. Wy as bestjoer betreure soksoarte saken hiel 
erch!! Hâldt it doarp gewoan hiel!

What’s next?   
*21 maaie: Donateursjûn
organisearre wurdt foar de donateurs fan
Mochten jo ús misrûn wêze by it
wolle jo noch donateur wurde? Fanôf 20:00
der noch altyd de mooglikheid om donateur te wurden 
by de doar. De donateursjûn
begeliede troch it übermuzikale
der Werff. Dit belooft lykas
te wurden.  
 
*24, 25 & 26 juny: Sluitingsweekend! Alwer it lêste 
wykein dat de soos iepen is, wy hawwe in fantastysk 
programma foar jimme makke:

Freed: feestbeest Jerick
Sneon: DJ Lexie 
Snein: heechst wierskynlik
 
Dan noch efkes in húshâldlik puntsj
wy dat it gesellich is om nei slútingstiid noch efkes nei 
te praten mei in groepke, mar wy wolle jimme by 
dizze fersykje om dit net op strjitte te dwaan.
Pak dyn fyts, gean lekker nei hûs en praat/feest dêr 
rêstich fierder. 
Sa hawwe de buertbewenners der gjin lêst fan.
Alfêst dank! 
 
Oant safier, oant SZDRNZLL

 
Natoernijs 
 
Wij zijn in een stukje natuur geweest dat wil je niet 
weten, zo mooi. Je hoeft er niet voor naar het 
buitenland, onvoorstelbaar, zeer apart.
 
Het Kleibosch 
Dit ligt tussen Leek en Roden en staat vol met bos 
annemonen. Het is een bijzonder bos op een
bijzondere bodem. 

 

dat der gewoan Carnaval fierd wurde 
ongen mei de basisskoalle edysje 

rby der wer ferklaaide jongerein yn de soos 
oanwêzich wie, super! Dêrnei in feestje foar de âldere 

Maarten makke der wer in 
 

maaie hiene wy ‘Clubnight’. De jongerein 
elendal losgean op de club nûmerkes fan 

Fortera. It wie gesellich!  

Dochs hiene dizze jûnen in teleurstellende ôfrin. Wy 
as bestjoer krigen spitigernôch ferskillende berjochten 
te hearren oer in searje fernielings rûnom en yn it 

betreure soksoarte saken hiel 
it doarp gewoan hiel!   

Donateursjûn! Dit is in jûn dy spesjaal 
organisearre wurdt foar de donateurs fan SZDRNZLL. 

wêze by it donateursrinnen, of 
nateur wurde? Fanôf 20:00 oere is 

der noch altyd de mooglikheid om donateur te wurden 
donateursjûn wurdt dit jier muzikaal 

übermuzikale duo/trio Weima & Van 
lykas elk jier wer in gesellige jûn

*24, 25 & 26 juny: Sluitingsweekend! Alwer it lêste 
wykein dat de soos iepen is, wy hawwe in fantastysk 
programma foar jimme makke:  

Freed: feestbeest Jerick 

Snein: heechst wierskynlik ‘de Suskes’  

shâldlik puntsje: fansels begripe 
wy dat it gesellich is om nei slútingstiid noch efkes nei 
te praten mei in groepke, mar wy wolle jimme by 
dizze fersykje om dit net op strjitte te dwaan. 
Pak dyn fyts, gean lekker nei hûs en praat/feest dêr 

uertbewenners der gjin lêst fan. 

Oant safier, oant SZDRNZLL 

Wij zijn in een stukje natuur geweest dat wil je niet 
weten, zo mooi. Je hoeft er niet voor naar het 
buitenland, onvoorstelbaar, zeer apart. 

en Leek en Roden en staat vol met bos 
Het is een bijzonder bos op een 

Kleibosch is een van de rijkste loofbossen van Drente. 
Dit komt door de potklei in de bodem. Deze ligt soms 
direct aan het maaiveld en soms wat dieper. De 
potklei is zo goed als ondoorlatend
erg nat is. Bovendien levert de potklei mineralen aan 
de planten. Al met al geeft dat een heel bijzonder 
milieu. Eigenaar van dit stukje natuur is
Landschap.” 
 
   
 
 
 
 
 
 
De wandeling erom heen is 2 km. Ook hoorden wij 
vele vogels zingen zoals de zwartkop, deze hadden wij 
nog niet gehoord. Dit vogeltje zingt een heel helder 
liedje. De man heeft een zwarte kop en het vrouwtje 
een bruine kop. De specht was ook aanwezig
deze vogel waren er genoeg oude dode bomen om 
een nest in te maken. Naast het Kleibosch loopt een 
oud karrenspoor dat vroeger de hoofd
1884 zijn er verharde wegen aangelegd.
pelgrimspad op die oude weg. De schelp van de 
pelgrim stond op het bord er naast
 
De bloei van de anemoon duurt maar even, zo 
ongeveer 14 dagen. Er moeten ook nog zeldzaame 
bosviooltjes bloeien, maar die hebben wij helaas niet 
gezien. Deze viooltjes bloeien aan de rand van de 
poeltjes in de nattigheid. Daar waar het wate
door de bodem wil zakken doordat het keileem daar 
tegen de oppervlakt zit. Wel waren er oranje tipjes, 
een vlinder die op het eind van zijn vleugeltjes een 
oranje stukje heeft en verder wit van kleur is. Het is 
maar een klein vlindertje. Het oranje 
daar rond vanwege de bloeiende
dat is een waard plant d.w.z. op die plant leggen deze 
vlindertjes hun eieren. Heb je judaspenning in je tuin 
dan heb je kans dat er een oranjetipje rond vliegt, 
want ook op deze bloem legt d
 
Peazumermieden 
Op 22 april zijn wij naar de Peazumermieden geweest. 
Het was opkomend water dus de vogels waren niet zo 
ver van de kust. Wandelend over de zomerdijk,
is een paar meter lager dan de Deltaweg, hebben wij 
naar de vogels en alles wat zich aan ons openbaarde
gekeken. 
J. de Boer had een deskundige meegenomen die daar 
regelmatig rondleidingen verzorgt en ons heel veel 
over het gebied kon vertellen.
De rotganzen waren ook aan de kust. Er zijn drie 
soorten rotganzen, de ganzen die
zwartbuik rotgans. Eind mei, bij een gunstige wind, 
gaan de ganzen terug naar het schiereiland Tajmyr.
 
Dit ligt in het noorden van Rusland en is groter dan 
Duitsland. Eerst vliegen de ganzen naar de Wittezee 
en vetten daar nog wat op en trekken dan verder
Tajmyr zo’n goeie 5000 km. 
Bij gunstige wind, beslist geen ooste
vertrekken de ganzen. Zij zijn met de brand
laatsten die vertrekken. Eind september begin 
zijn de ganzen weer terug langs de kust van 
Denemarken tot en met Frankrijk en Engeland.

 

 

is een van de rijkste loofbossen van Drente. 
Dit komt door de potklei in de bodem. Deze ligt soms 
direct aan het maaiveld en soms wat dieper. De 

tklei is zo goed als ondoorlatend waardoor het hier 
erg nat is. Bovendien levert de potklei mineralen aan 
de planten. Al met al geeft dat een heel bijzonder 
milieu. Eigenaar van dit stukje natuur is “Het Drents 
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een bruine kop. De specht was ook aanwezig. Voor 
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nest in te maken. Naast het Kleibosch loopt een 
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1884 zijn er verharde wegen aangelegd. Er liep een 

. De schelp van de 
pelgrim stond op het bord er naast aangekondigd. 

De bloei van de anemoon duurt maar even, zo 
Er moeten ook nog zeldzaame 
maar die hebben wij helaas niet 

gezien. Deze viooltjes bloeien aan de rand van de 
poeltjes in de nattigheid. Daar waar het water niet 
door de bodem wil zakken doordat het keileem daar 
tegen de oppervlakt zit. Wel waren er oranje tipjes, 
een vlinder die op het eind van zijn vleugeltjes een 
oranje stukje heeft en verder wit van kleur is. Het is 
maar een klein vlindertje. Het oranje tipje fladerde 
daar rond vanwege de bloeiende pinksterbloemen en 

op die plant leggen deze 
vlindertjes hun eieren. Heb je judaspenning in je tuin 
dan heb je kans dat er een oranjetipje rond vliegt, 
want ook op deze bloem legt dit vlindertje eieren. 

Op 22 april zijn wij naar de Peazumermieden geweest. 
Het was opkomend water dus de vogels waren niet zo 
ver van de kust. Wandelend over de zomerdijk, deze 
is een paar meter lager dan de Deltaweg, hebben wij 

els en alles wat zich aan ons openbaarde 

de Boer had een deskundige meegenomen die daar 
rondleidingen verzorgt en ons heel veel 

over het gebied kon vertellen. 
De rotganzen waren ook aan de kust. Er zijn drie 

zen die hier zijn zijn de 
zwartbuik rotgans. Eind mei, bij een gunstige wind, 
gaan de ganzen terug naar het schiereiland Tajmyr.  

Dit ligt in het noorden van Rusland en is groter dan 
Duitsland. Eerst vliegen de ganzen naar de Wittezee 

at op en trekken dan verder naar 

Bij gunstige wind, beslist geen oostenwind, 
e ganzen. Zij zijn met de brandgans de 

Eind september begin oktober 
zijn de ganzen weer terug langs de kust van 

nemarken tot en met Frankrijk en Engeland.  
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In januari komen ze weer in grote getale terug in 
Nederland.  
 
Aan het einde van de weg zagen wij dat er een 
opening in de dijk was waardoor het zoute water zo 
naar binnen kon komen. 
Zo is in 1973 daar een gedeelte van de zeedijk weg- 
geslagen door een flinke storm, er lag een dijk om de 
golven te breken 
maar dit mocht niet 
baten. De kwelder 
werd hierdoor brak, 
d.w.z. zout water 
kwam binnen en 
hierdoor zie je zout 
minnende planten 
bloeien in dit 
gebied.  
        
In Peazens wonen de boeren die in het gebied met 
elkaar een stal buitendijks bouwden en daar de koeien 
van mei tot september lieten grazen. 
In Moddergat woonden de vissers, hier is in 1883 
bijna de hele vissersvloot met 100 man vergaan, dit 
was een vreselijke ramp omdat er geen inkomsten 
meer waren voor de overgebleven inwoners. De 
vrouwen gingen ‘s avonds met de kinderen pieren 
steken en regen deze pieren aan een grote draad 
waar weer mee gevist werd. Na de ramp moesten de 
vrouwen in Dokkum om werk gaan zoeken wat niet 
meeviel. 
Armoe troef. 
 
Op 10-9-1945 is een zeemijn onschadelijk gemaakt 
waar 8 mannen bij verongelukt zijn. Op de dijk staat 
een herdenking met de namen van de omgekomen 
mannen. 
 
In de verte zagen wij een hele groep rotganzen. Deze 
ganzen komen in de herfst na een lange reis van zo’n 
5000 km in ons land en zitten vooral aan de kust en 
op de waddeneilanden. Vooral op het eiland Texel zijn 
altijd een heel aantal. 
Deze ganzen vertrekken als laatse, zo ongeveer eind 
mei met noord-westenwind.  
Verder zagen wij; mantelmeeuw, bontestrandloper, 
leeuwerik, zwarteruiter, graspieper, regenwulp, 
steenlopertjes, leppelbekken, buizerd , tapuit en de 
strandloper. 
 
As ik dit skriuw is it twadde Pinksterdei it waar falt net 
ôf.  
Ik bin fannemoarn efkes by De Wit troch it lân west, 
hoe as it mei de fûgels giet. Der waar ik net bliid fan, 
de triennen springe jo benei yn de eagen. Wy hine 12 
skriezen oan de lêch en wiene sa bliid as in protter.  

Der wiene ta myn ferbjustering noch mar 4 fan oer! 
En wat is no de oarsaak? De nesten binne leech rôft, 
mar troch wa? As der in swartekraai oer hinne fleach 
spile dy gau fan ruten, want dan wie harren de 
oermacht te grut. Mar ik tink dat it mear oan de grûn 
predatoren leit, sa as stienmurd, harmeling en de 
gewoane murd. Se komme alle trije yn ús gebiet foar. 
Ik kom ûnderweis in protte minsken tsjin wêr it krekt 
like mal giet. Minsken dy’t harren dwaande hâlde mei 
ûndersiik en ringjen fan greidefûgels dogge hiel goed 
wurk, mar as de predaasje op dizze wei trochgiet is 
harren wurk oer. Ik woe ôfslute mei wat der by ús yn 
de krite bart is en net oan de boer leit, dit mei wol 
efkes sein wurde. 
 
Noch in moai ferhaal fan mefrou V.d. Meulen. 
Har reidhintsje siet yn de fiver op aaien mar fûn har 
ûnderkommen net moai en hat doe de saak opfleure 
mei titelroazen. It hiele nêst. 
 
Yn de rûnte bestie út titelroazen (narcissen). Hja liet 
de foto sjen, prachtich. De foto ha wy der net by dien 
want yn swart wyt sjogge jo net krekt hoe as it der út 
sjocht. 
 
S. en S. de Groot 
15-5-16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 5 juni 
WWS knobbeltocht 2016 

 

 

In het 50-jarig jubileumweekend van de WWS, wordt 
de puzzeltocht dit jaar niet in september maar op 
zondag 5 juni georganiseerd! 
 
Deze gezellige tocht is voor jong en oud, dus iedereen 
kan hier aan meedoen leden of niet-leden van de 
WWS. 
 
De start van de puzzeltocht is om 10.00 uur vanaf de 
passantenhaven. Vanaf 9.45 uur kunt u zich bij de 
Utsetters melden. De inleg is 5 Euro. 
U kunt zich opgeven t/m woensdag 1 juni. 
 
Opgave bij Hessel en Corrie, 06 19002761 of 
06 46173044 
Theo en Anneke, 058 -2552321 
Of per e-mail, corrievanderzweep@gmail.com 
 
Met vermelding: naam van de boot het aantal 
personen en als er kinderen meegaan graag hun 
leeftijd.  
 
Wij hebben er zin in dus tot ziens, op zondag 5 juni! 
 
De Utsetters 
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  150jier  De Vriendenkring 

Idaerd  

 
Dat fiere we mei ús allen op 11 juny 2016. Dizze dei 
meitsje we in reis troch de tiid. Dat wolle we jim 
middels lokaasjeteater sjen litte.  

Programma: 
12.30 oere: start middeisprogram de 5 lokaasjes del. 
(Jim wurde yndield yn groepkes) 
-Mei  Piter Wilkens op ‘e pream 
 
-Boerebruloft yn ‘e tsjerke fan Idaerd 
-Yn Eagum Mindert Wijnstra 
-Toaniel mei Roto út Reduzum 
-Film yn It Lokaal. 
17.00 oere: ein middeisprogram 
20.00 oere: Kabaret fan Neeltje 
22.30 oere: Deetoxx spilet yn ‘e tinte 

Ferfier: Ha we regele mei in pream en in skoalbus en 
fierders “mei de billewein” 

Kosten foar dizze dei de man/frou: 
Lokaasjeteater € 20,00      Allinnich yn foarferkeap 
oant 8 juny 

Feestjûn  € 12,50 (losse ferkeap tinte:  € 15,00) 
 
Opjefte kin troch in mail te stjoeren nei 
Vriendenkring150@gmail.com  

It bestjoer 

 

NIEUWS van de 
beelhouwwerkplaats 

Binnen-ste-Buiten 

De zomer heeft weer veel mooie dingen in petto.  
Ook in de Beeldhouwwerkplaats gaan we dit beleven. 
  
De eerstvolgende DERDE ZATERDAGWORKSHOP is 
op , let wel 11 juni. 
Voor deze workshop geldt de volgende actie: Kom je 
met (Schoon)Moeder, vader, mem of heit dan 50% 
korting voor moeder of vader. Dit geldt ook op één 
van de dagen in de Zomerworkshops in Juli en 
Augustus. Dit is een éénmalige aanbieding. 
  
In de maanden juli en augustus organiseren we 
enkele zomerworkshops. 
Op donderdag, vrijdag en zaterdag 14, 15 en 16 juli 
en op 18,19 en 20 augustus van half 10 tot half 5. 
Het is mogelijk om je aan te melden voor 1 of 2 of 3 
dagen. Volledig verzorgd. 
Zie verder www.binnen-ste-buiten.nl. 
  
De Cursussen en het Open Atelier starten weer in 
september. 
  

Aktiviteiten op afspraak blijven gewoon doorgaan, 
zoals Verjaardagsfeestjes, Groeps- en Bedrijfsuitjes 
e.d. 
  
Een uitbundige en actieve zomer gewenst. Kom 
gerust eens langs fietsen, wandelen of varen. We 
liggen op een mooie route 
  
Met een Beeldende Groet van 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 
 
 
 

 
 

Teken/schilder club Wergea  

Zeg nooit: "dat kan ik niet" of "dat lukt mij 
nooit".Dat dachten de mensen van de vorige cursus 
ook en hiernaast ziet u de resultaten van enthousiaste 
cursisten na een aantal lessen.  

Dinsdagmiddag 6 september start een nieuwe cursus 
Tekenen schilderen voor starters en gevorderden. Met 
materiaal zoals potlood, pastel, aquarel en olieverf.  

Naast het tekenen speelt Gezelligheid een 
belangrijke rol.  

Voor informatie & opgave Tel: 06 29101138  

Vriendelijke groet, Cis van der Meer 
Afgestudeerd aan Klassieke Academie voor beeldende 
kunst te Groningen  
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APRIL 

Leeuwarderweg 3 
9005 NB 
Wergea 
058-2551186 

 



 

 
  

De “Nieuwe Merkepartij” 
 
Al jaren wordt er in Wergea op Merkezondag door de heren 1e klas gekeatst. 
De laatste jaren kwam er steeds minder publiek en ook de deelname nam af. 
Reden voor vernieuwing dus. Samen met de merkekommisje en een aantal 
enthousiaste dorpsgenoten zijn we om tafel gaan zitten. Na een aantal 
brainstormsessies zijn we er uit. Op zondag 7 augustus organiseren we een 
gezellige keatspartij voor iedereen vanaf 14 jaar. Lid of geen lid. We gaan “Pearkekeatsen” met zachte bal! 
Aanvang 09.30 uur. 
Iedereen vanaf 14 jaar kan zich per paar opgeven (man –vrouw) via opgave@kvhetoosten.nl. We keatsen deze dag 
op tijd, zodat iedereen vanaf een uur of 15 gezellig matinee kan vieren op het merketerrein. De prijsuitreiking zal 
ook plaatsvinden in de tent. Wij hopen op 2 keatsvelden vol enthousiaste merkekeatsers en prachtig weer! Wie weet 
is dit een begin van een nieuwe jarenlange traditie in het dorp! 
Wil je liever niet keatsen, maar lijkt het je wel leuk om ons die dag achter de bar te helpen? Ook dan horen we het 
graag! opgave@kvhetoosten.nl  
 
Attent Muntenactie 
Vanaf 19 mei krijgt u bij de boodschappen van de Attent sponsormunten. misschien herkent u deze actie wel van de 
Poiesz. deze munten kunnen in de Attent aan verschillende sportverenigingen uit Wergea gedoneerd worden. 
Kaatsvereniging ‘T Oosten zit hier natuurlijk ook bij! Aan de hand van de hoeveelheid munten krijgt onze club dan 
een financiële bijdrage. We hopen op veel munten! Een mooie actie van onze plaatselijke supermarkt! Koop in eigen 
dorp en sponsor de kaatsclub. 
 
Potsjekeatsen 
Iedere dinsdagavond vanaf 19 uur wordt en door de leden vanaf 14 jaar gekeatst. Iedere week 1 partij met aan het 
einde van het seizoen de prijsuitreiking. De gemiddelde leeftijd is momenteel 20/30+, maar we willen benadrukken 
dat vooral de jeugdleden vanaf 14 jaar erg welkom zijn! Hoe meer zielen hoe meer vreugd.  Richt gewoon (nog) een 
app-groep op met je vrienden/vriendinnen en spreek met elkaar af om gezellig mee te keatsen. Jongens, meiden, 
iedereen kan meedoen. Wanneer er genoeg zijn kunnen we iedereen indelen bij mensen van de eigen leeftijd! 
 
Wat staat er op het programma?  

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 
 
Het bestuur 
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Op maandag 6 juni a.s. bestaat WWS precies 50 jaar. Wij willen dit graag vieren met onze leden, oud

en iedereen die houdt van het water en watersport in Wergea.

Op zaterdag en zondag 4 en 5 juni zal er daarom van alles 

 

        

Het activiteitenprogramma

Diverse klassieke schepen, o.a. van de stichting Oude Glorie, liggen aan de passantensteiger en ook leden en 

oud-leden worden uitgenodigd om in dit weekend gratis aa

aanmelden bij Ageeth Hodes!

Daarnaast worden er vele leuke watersport

natuurlijk op veel deelname van de leden, maar ook van de kinderen van de leden

Let op: voor enkele activiteiten wordt een vroege opgave van u verwacht!

 

Zaterdag 4 juni:

11.00 uur 

Openingshandeling door een VIP, gevolgd door demonstratie Optimist zeilen

 

13.00 uur 

Het open kampioenschap Klompkesilen

zeilen@wwswergea.nl.

 

15.00 uur 

Waterballen voor de jongste jeugd

 

15.00 uur 

Zeilen met afstand bestuurbare zeilbootjes, type Micro Magic, voor de opgroeiende jeugd

 

1966 – 2016: 50 jaar WWS

Op maandag 6 juni a.s. bestaat WWS precies 50 jaar. Wij willen dit graag vieren met onze leden, oud

en iedereen die houdt van het water en watersport in Wergea.

Op zaterdag en zondag 4 en 5 juni zal er daarom van alles 

  

et activiteitenprogramma 

Diverse klassieke schepen, o.a. van de stichting Oude Glorie, liggen aan de passantensteiger en ook leden en 

leden worden uitgenodigd om in dit weekend gratis aa

aanmelden bij Ageeth Hodes! 

Daarnaast worden er vele leuke watersport-activiteiten georganiseerd voor jong en oud, en we hopen 

natuurlijk op veel deelname van de leden, maar ook van de kinderen van de leden

Let op: voor enkele activiteiten wordt een vroege opgave van u verwacht!

Zaterdag 4 juni: 

Openingshandeling door een VIP, gevolgd door demonstratie Optimist zeilen

Het open kampioenschap Klompkesilen, voor alle jeugd van de basisschool. Opgeven via 

. 

Waterballen voor de jongste jeugd 

Zeilen met afstand bestuurbare zeilbootjes, type Micro Magic, voor de opgroeiende jeugd

 

2016: 50 jaar WWS 

 

Op maandag 6 juni a.s. bestaat WWS precies 50 jaar. Wij willen dit graag vieren met onze leden, oud

en iedereen die houdt van het water en watersport in Wergea. 

Op zaterdag en zondag 4 en 5 juni zal er daarom van alles te doen zijn in- en rondom de verenigingshaven

  

Diverse klassieke schepen, o.a. van de stichting Oude Glorie, liggen aan de passantensteiger en ook leden en 

leden worden uitgenodigd om in dit weekend gratis aan de passantensteiger te komen liggen. Graag even 

activiteiten georganiseerd voor jong en oud, en we hopen 

natuurlijk op veel deelname van de leden, maar ook van de kinderen van de leden. 

Let op: voor enkele activiteiten wordt een vroege opgave van u verwacht! 

Openingshandeling door een VIP, gevolgd door demonstratie Optimist zeilen 

, voor alle jeugd van de basisschool. Opgeven via 

Zeilen met afstand bestuurbare zeilbootjes, type Micro Magic, voor de opgroeiende jeugd

 

Op maandag 6 juni a.s. bestaat WWS precies 50 jaar. Wij willen dit graag vieren met onze leden, oud-leden 

en rondom de verenigingshaven. 

 

Diverse klassieke schepen, o.a. van de stichting Oude Glorie, liggen aan de passantensteiger en ook leden en 

n de passantensteiger te komen liggen. Graag even 

activiteiten georganiseerd voor jong en oud, en we hopen 

, voor alle jeugd van de basisschool. Opgeven via 

Zeilen met afstand bestuurbare zeilbootjes, type Micro Magic, voor de opgroeiende jeugd 



11.00 – 17.00 uur 

Clinic Flyboarden: Vliegen, dansen boven het water, een echte uitdaging! Er zijn 4 sessies van 1,5 uur à 5 

personen: kosten € 50,00 per persoon. Meld je aan! Let wel: het Flyboarden kan alleen doorgaan bij 

voldoende voorinschrijvingen.

 

15.00 – 18.00 uur 

SUP-clinics: er zijn drie sessies van 1 uur voor groepen van 6

een rondje (Wergea) staand peddelen op een echt SUP

kosten € 7,50 per persoon.

 

18.00 uur 

De BBQ gaat aan! 

 

19.30 uur 

Als afsluiter Bungee roeien, een spannende en hilarische roei

 

20.00 uur 

Feestavond met live-muziek van Rintje Kas in de tent op de haven.

 

 

 

Zondag 5 juni: 

Iedereen die na het feest in de boot overnacht, krijgt zondagmorgen 09.00 uur een heerlijk ontbijt in de 

haven aangeboden en kan gelijk om 10.00 uur naar het palaver voor de Knobbeltocht. Om 17.00 uur 

terug in de haven voor de prijsuitreiking, daar

Corrie van der Zweep, 

 

 

 

 

Clinic Flyboarden: Vliegen, dansen boven het water, een echte uitdaging! Er zijn 4 sessies van 1,5 uur à 5 

€ 50,00 per persoon. Meld je aan! Let wel: het Flyboarden kan alleen doorgaan bij 

voldoende voorinschrijvingen. 

clinics: er zijn drie sessies van 1 uur voor groepen van 6

een rondje (Wergea) staand peddelen op een echt SUP

persoon. 

Als afsluiter Bungee roeien, een spannende en hilarische roei

muziek van Rintje Kas in de tent op de haven.

  

 

Iedereen die na het feest in de boot overnacht, krijgt zondagmorgen 09.00 uur een heerlijk ontbijt in de 

haven aangeboden en kan gelijk om 10.00 uur naar het palaver voor de Knobbeltocht. Om 17.00 uur 

terug in de haven voor de prijsuitreiking, daarna drinken we uiteraard nog een drankje. Hiervoor opgeven bij 

Corrie van der Zweep, corrievanderzweep@gmail.com. 

 

De jubileumcommissie is op zoek naar oud 

beeldmateriaal van de laatste 50 jaar.

Als je dit hebt graag versturen of overleggen met 

Albert Dijkstra (trebla46albert@gmail.com

Clinic Flyboarden: Vliegen, dansen boven het water, een echte uitdaging! Er zijn 4 sessies van 1,5 uur à 5 

€ 50,00 per persoon. Meld je aan! Let wel: het Flyboarden kan alleen doorgaan bij 

clinics: er zijn drie sessies van 1 uur voor groepen van 6-8 personen. Je krijgt instructie en kan daarna 

een rondje (Wergea) staand peddelen op een echt SUP-board. Inschrijven vanaf 12 jaar, bij Ageeth Hodes, 

Als afsluiter Bungee roeien, een spannende en hilarische roei-wedstrijd! 

muziek van Rintje Kas in de tent op de haven. 

 

Iedereen die na het feest in de boot overnacht, krijgt zondagmorgen 09.00 uur een heerlijk ontbijt in de 

haven aangeboden en kan gelijk om 10.00 uur naar het palaver voor de Knobbeltocht. Om 17.00 uur 

na drinken we uiteraard nog een drankje. Hiervoor opgeven bij 

 

De jubileumcommissie is op zoek naar oud 

teriaal van de laatste 50 jaar. 

dit hebt graag versturen of overleggen met 

trebla46albert@gmail.com). 

Clinic Flyboarden: Vliegen, dansen boven het water, een echte uitdaging! Er zijn 4 sessies van 1,5 uur à 5 

€ 50,00 per persoon. Meld je aan! Let wel: het Flyboarden kan alleen doorgaan bij 

8 personen. Je krijgt instructie en kan daarna 

board. Inschrijven vanaf 12 jaar, bij Ageeth Hodes, 

 

Iedereen die na het feest in de boot overnacht, krijgt zondagmorgen 09.00 uur een heerlijk ontbijt in de 

haven aangeboden en kan gelijk om 10.00 uur naar het palaver voor de Knobbeltocht. Om 17.00 uur zijn we 

na drinken we uiteraard nog een drankje. Hiervoor opgeven bij 



ATTENT, SUPER IN DE BUURT! 



 

         
 

Seizoensafsluiting VV Warga 
11 juni met het 

Hein Hoogeveentoernooi 
 
Na het grote succes van vorig jaar wordt ook dit jaar 
weer het gezelligste voetbaltoernooi van Wergea (het 
Hein Hoogeveen toernooi) gespeeld. Op zaterdag 11 
juni is het buurtenvoetbal weer het belangrijkste 
onderdeel van de seizoensafsluiting van de VV Warga. 
Ook dit jaar wordt deze weer gesponsord door de 
meest geschikte sponsor, namelijk de kleinzoon van 
wijlen Hein Hoogeveen: Hein Sinnema van Sinnema 
Gardens. Met Hein is een contract voor onbepaalde 
tijd afgesproken. Hein heeft aangegeven om zijn opa 
te willen blijven eren dus blijft het toernooi als het 
Hein Hoogeveen buurtenvoetbaltoernooi door het 
leven gaan!  
 
Om 15 uur begint het toernooi. Er wordt gespeeld in 
7-tallen, dus op een half veld. Ieder 7-tal heeft 
minimaal 1 vrouw op het veld staan. Iedereen vanaf 
14 jaar mag meedoen, lid of geen lid!  
 
Uiteraard zou Wergea Wergea niet zijn als deze dag 
niet op een gepaste manier zou worden afgesloten: 
na afloop is er voor iedereen die dat wil een barbecue 
en muziek.  
  
Dus graag tot zaterdag 11 juni vanaf 15 uur! 
 
De activiteitencommissie van de VV Warga: Aukje en 
Jan Willem Sinnema en Emiel de Vlas 
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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 



 

Dorpsagenda 
 
29.05.2016 Bouwbedrijf Hartmans-Kooistra jeugdledenpartij Sportcomplex Wergea  

10.00 uur  

31.05.2016 Voorverkoop Iepenloftspul "De Suvering"  Us Doarpshûs 

18.30 uur-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`  

en 05.06.2016  Op en rond het water 

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 Seizoensafsluiting V.V.Warga (met o.a. buurtenvoetbal) 

14.00 uur  Sportcomplex Wergea  

12.06.2016 Astrid bekerpartij kaatsen voor de jeugd  Sportcomplex Wergea  

10.00 uur  

13.06.2016 Schrijfavond Amnesty International De Frissel  

19.00-20.00 uur  

14.06.2016 Slagerij Kramer competitiekaatsen senioren K.V.'t Oosten 

19.00 uur  Sportcomplex Wergea  

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

20:45 uur 

15.06.2016 Soos en Meer "Schilderen en spellen" Us Doarpshûs  

14.00 uur  

15.06.2016 Vergadering Pleatslik Belang Us Doarpshûs 

19.30 uur  

17.06.2016 Iepenloftspul "De Suvering" FRICO zuivering Wergea 

20:45 uur 

18.06.2016 Iepenloftspul "De Suvering" FRICO zuivering Wergea 

20:45 uur  

19.06.2016 KNKB kaatsen Welpen Jongens en Meisjes A+B klasse 

10.00 uur Sportcomplex Wergea  

21.06.2016 Slagerij Kramer competitiekaatsen senioren K.V.'t Oosten 

19.00 uur Sportcomplex Wergea  

22.06.2016 Iepenloftspul "De Suvering" FRICO zuivering Wergea  

20:45 uur 

24.06.2016 Iepenloftspul "De Suvering" FRICO zuivering Wergea  

20:45 uur 

25.06.2016 Sluitingsweekend "SZDRNZLL" SZDRNZLL  

en 26.06.2016 

25.06.2016 Iepenloftspul "De Suvering" FRICO zuivering Wergea  

20:45 uur 

26.06.2016 Wergeasterkampioenschap "Teatsen" Sportcomplex Wergea  

09.00 uur  

28.06.2016 Slagerij Kramer competitiekaatsen senioren K.V.'t Oosten 

19.00 uur  Sportcomplex Wergea 
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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 



 

  

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

01.07.2016 Profab jeugdleden partij kaatsen  Sportcomplex Wergea  

17.30 uur  

03.07.2016 Big Band Two Towers Collective  Trije Hûs  

14.30 uur  

04.07.2016 Diploma kaatsen jeugd "K.V.'t Oosten"  Sportcomplex Wergea  

18.30 uur  

05.07.2016 Slagerij Kramer competitiekaatsen senioren K.V.'t Oosten 

19.00 uur Sportcomplex Wergea  

06.07.2016 Vergadering Pleatslik Belang Us Doarpshûs  

19.30 uur  

10.07.2016 Teije en Rika de Boer bekerpartij voor senioren 

13.00 uur  Sportcomplex Wergea  

11.07.2016 Ouder-kind kaatsen "K.V.'t Oosten"  Sportcomplex Wergea  

18.30 uur  

12.07.2016 Slagerij Kramer competitiekaatsen senioren K.V.'t Oosten 

19.00 uur  Sportcomplex Wergea 

16.07.2016  Axtra partij - Federatie Mid-Fryslân kaatsen d.e.l. jeugd 

13.00 uur  Sportcomplex Wergea 

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

A. Kerkstra           Tel.     : 058-2551202 

11 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Colofon 
 
Mei 2016, 56e jaargang nr. 5.  
 
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 
16 juli 2016. 
 
Kopij uiterlijk woensdag 6 juli a.s. 
vóór 18.00 uur inleveren! 

Kerkdiensten juni/juli 2016 

 
St Martinusparochie 
Zo. 5 juni 09.30 uur euch. P. Stiekema 
Di. 7 juni 19.00 uur euch. P. Stiekema 
Di. 14 juni 10.00 uur euch. P. Stiekema 
Zo. 19 juni 09.30 uur euch. P. Stiekema 
Di. 21 juni 19.00 uur euch. P. Stiekema 
Di. 28 juni 19.00 uur euch. P. Stiekema 
 
Contactpersoon: Jan Meinderts, (058) 255 15 65 
 
Preekrooster PKN gemeente Wartengahe 
5 juni 09.30 uur Warstiens da. A. Buizer 
   Doopdienst 
12 juni 10.00 uur Garijp Openluchtdienst 
  op het Unicumplein 
19 juni 09.30 uur Warstiens da. G. Bies 
26 juni 09.30 uur Warten da. A. Buizer 
 
3 juli 09.30 uur Warstiens da. W. Tinga 
10 juli 09.30 uur Warten dhr T. de Jong 
17 juli 09.30 uur Warstiens da. A. Buizer 
24 juli 09.30 uur Warten da. A. Buizer 
   + Reduzum 
31 juli GEEN DIENST 
 
Contactpersoon: Janneke de Ruiter, (058) 843 55 39 
 
Kerkdiensten Doopsgezinde gemeente Mid-Fryslân, 
Grou 
5 juni 10.00 uur Zr. U. Hoekstra 
12 juni 10.00 uur Lit.Com. – Zangdienst 
19 juni 10.00 uur Zr. J. Huizinga 
  Fryske Tsjinst 
26 juni Tentdienst in Akkrum, 
 geen dienst in Grou 
 
3 juli n.n.b.  
10 juli 10.00 uur Lit.Com. 
17 juli 10.00 uur Zr. J. Sprey 
 
Contactpersoon: Jeltje Kooistra, (058) 255 12 92 
 
Kerkdiensten van de gereformeerde pkn. kerk 
Warten-Wergea-Warstiens 
5 juni 09.30 uur A. van Vliet, H.A. 
12 juni 11.00 uur Openluchtdienst 
  Fonejachtbrug 
19 juni 09.30 uur ds. A. van Harten-Tip 
26 juni 11.00 uur ds. K. van Marrum 
 
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, uw huisarts en uw 
apotheek 
M.R.F. de Groot en T. van de Vegt, huisartsen 
R.B.H. Jelsma en R. Molenaar, apothekers 
Leeuwarderweg 61, 9005 ND Wergea 
Tel: 058-2551261, SPOEDNUMMER: 058-2551125 
website: 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: 
Spoedrecepten, specialistenrecepten en 
ontslagmedicatielijsten kunnen de hele dag ingeleverd 
worden in de ‘Recept-Brievenbus’. 
  
Voor vragen over (herhaal)medicatie, bijwerkingen, 
de ‘pillenvragen’: apotheeknummer: 058-212 30 57 
(tijdens kantooruren bereikbaar) 
  
Herhaalrecepten: 
Bestellen voor 10 uur ‘s morgens, ophalen de 
volgende werkdag van 16.00 uur- 17.00 uur (op 
woensdag tot 18.00 uur). 
 
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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