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Net als de voorgaande jaren haalde de ex-kommisje het  onderste weer uit het fust vandaan om de 
waterspelletjes weer soepel te doen verlopen. Na een dagje aangemodderd te hebben werd het uiteindelijk 
touwtrekken in de babyblauwe drek. Dit festijn liep uit op een letterlijk en figuurlijk spetterend succes! ’s 
Avonds werd het feest in de tent in goede muzikale banen geleid door hoe kan het ook anders, Vangrail. Het 
dorpshuis bood met het duo “Joyride” een geschikt alternatief voor de ietwat “rustigere” merkeganger. 

 

De winnaars van het spektakel op, onder en door het water/drek 
 
1e prijs: Femke Annema & Wytse Kooistra 
2e prijs: Harmina de Jong & Douwe de Jong 
3e prijs: Marijke Veenstra & Bjorn Kamstra 
 

Zondag, voorheen rustdag, nu kaatsdag. Rond de klok van half 10 des ochtends stonden er maar liefst 63 
superfitte en afgetrainde parturen klaar om de eerste editie van de merkepartij te verzilveren. Ondanks het 
grijze weerskarakter was er geen enkele wanklank te bespeuren op en rondom het sportveld over deze nieuwe 
opzet. Om 15:00 uur stipt reed de merkemobiel in gestrekte draf richting de tent, waar orkest Butterfly de 
gehele namiddag en avond de aanwezigen trakteerden op een heus honingzoet en supervet feest! Champeau! 
 
De 7 prijswinnaars van de Merkepartij: 

- Gerrit Groen & Hilda Talsma 
- Reinder Tholen & Marije Tholen 
- Ruurd Postma & Ingrid van der Veen 

- Ben de Groot & Sybrich Veenstra 
- Gerard Sinnema & Ypie Kerkstra-Pijl 
- Rik van der Veen & Kim van der Veen 
- Koos Vaartjes & Geertsje Stornebrink 

 
De prijs voor het mooist uitgedoste koppel ging naar Wietse Punter en Nelly van der Meer. 
 
Maandag. Zucht 
Al om 07:30 uur zaten er 11 uit de kleikluiten gewassen gladiatoren gereed om de Merke naar een juist einde 
te begeleiden. Met een opbeurend glaasje volle witte melk in het huigje zette de jaarlijkse veldtocht met de 

Kriich door Werregea zoals gewoonlijk uiteen. Dankzij de muzikale steun van onze Kriich-kameraden 
evolueerde dit looprondje zich naar een heuse Route de Soleil. Met de horizon verticaal op de tent startte 
Matinee 2.0 rond 10.00 uur met balgooien op de dikke dame. Intussen zwengelde Rintje Kasco (Rintje Kas en 
co) de hete hitmachine aan en speelde zoals elk jaar het doeken dak van de tent eraf! 
 
De winnaars van het balgooien op de dikke dame  bleken dit jaar te zijn: 
Dames Heren 

1e prijs: Anneke Fridsma 1e prijs: Bert Sinnema 
2e prijs: Lydia Kooistra 2e prijs: Maarten Scholtanus 
3e prijs: Anky Kerkstra 3e prijs: - 
 
De winnaars van het 50+ Jules XXL: 
Dames Heren 
1e prijs: Coba Sinnema 1e prijs: Theun Zwart 

2e prijs: Jettie Wissman 2e prijs: Bouke Wijbrandi 
3e prijs: Jannie de Jong 3e prijs: Hendrik Sinnema 
 
De winnaars van de Dikke Dame XXL 
Dames Heren 
1e prijs: Janneke Wassenaar 1e prijs: Ronny Rietveld 

2e prijs: Ida van der Meer 2e prijs: Gerard Sinnema 
3e prijs: Johanna Sinnema 3e prijs: Piet Gerbens 
 
De laatste uurtjes van de merke werden opgevuld met heerlijke pianotrieke deuntjes van “The One Man Piano 

Show”. De allerlaatste stemgeluiden en dansmoves werden nog uit het dressoir gehaald en zo rollebolden we 
naar het einde van Merke 2016. Wij hopen van harte dat iedereen weer heeft kunnen genieten van een leuke 
en vooral gezellige merke! 

 
Wat blijft er nog over om verslag van te doen? Juist de prijsvraag, deze kwam qua “Fryske stavering” totaal 
niet uit de verf, 947x excuus. 
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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 



 

 

 
  

Hokker merkeman komt dizze merke as bêste út de ferve? 
 

Het antwoord lag zoals gewoonlijk voor het oprapen. Velen vulden Sjouke Kerkstra in, omdat hij naast zijn 
zwevende olifantjes ook aan lakbehandeling doet. Helaas wij als MC vonden dit een te laks antwoord. Men 
moest het dit jaar dichterbij de kommisje zoeken. De merkekleuren van dit jaar waren namelijk 

“jiskebakgriis” en “Johannesoranje”, oftewel het zeer logische antwoord is onze Johannes Sinnema. Het 
zodanige verkapte rossige kapsel van deze belhamel was voor ons aanleiding genoeg om er vraagtekens bij te 
zetten. Waarvan akte. 
 

1e prijs wordt uitgereikt aan Christiaan Zuyderdorp (Diner voor 2 op Trije Hûs) 
2e prijs is bestemd aan Daam Bruinsma (BBQ inclusief mc) 
 
Al met al een super geslaagde merke 2016. Tot volgend jaar, Merke 90 jaar!!! 
 
De Merkekommisje groet u, Avé! 
 

Wytse Kooistra 
Bas Stienstra 
Rick Heida 
Ruurd Sinnema 
Klaas Wijbrandi 
Abel Kooistra 

Sytze de Jong 
Andries Postma 
Richard Zuyderdorp 
Johannes Sinnema 
Sybren van der Ploeg 
 
Voor foto’s en andere informatie bezoek onze website: www.merkekommisje.com  

 
En like ons op Facebook: www.facebook.com/merkekommisje 

 
Nei 46 jier yn Wergea wenne te hawwen, earst 
mei syn húshâlding op 'e Fricowei, 

letter allinich op 'e Lyspôle, is ús heit/pake Anne 

Akkerman no ferhuze nei Grou.  
 
Syn nije adres is : 

A. Akkerman 
Friesmastate "It Burd"  

Gruttostraat 33 
9001 ES Grou 

 
Beste minsken, mei troch jimme omtinken hat 
ús heit noch in moai skoft yn Wergea wenje 
kinnen. 
 
Tige tank derfoar! 

 
By dizze sizze wy al syn donateur- en 
lidmaatskippen op. 

 
De bern 

K.W.F- collecteweek van  

5 t/m 10  september 2016 
 

De collecteweek van K.W.F.Kankerbestrijding 
start op maandag 5 september 2016. 

 
In deze week zetten ruim 100.000 
vrijwilligers zich in om zoveel mogelijk geld 
op te halen voor kankeronderzoek. Elke euro 
die onze collectanten ophalen, draagt bij aan 
onze missie: minder kanker, meer genezing 
en een betere kwaliteit van leven voor 

kankerpatiënten. 
 
Samen met miljoenen mensen dromen wij 
van een wereld waarin kanker niet langer een 
dodelijke ziekte is. Wereldwijd werken 
wetenschappers naar die dag toe. Zo snel als 

ze kunnen. Zo snel als wij hen in staat 
stellen. Help daarom mee en geef tijdens de 
collecte week. 

 
De collectant komt in de week van 5 t/m 10 
september bij u aan de deur. 
 

Maria de Geest 
Gé Strampel 
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Sutelaksje grut sukses! 
 
Neidat in oantal Fryske skriuwers twa jier lyn de 
sutelaksje fan de Fryske boeken in nij libben ynblaasd 

hawwe, is it no sa fier dat mei help fan útjouwers, de 
Afûk en de Provinsje dit fenomeen serieus oppakt is. 
 

 
 
Skriuwer Ferdinand de Jong sil de Sutelaksjes yn de 

nije foarm op him nimme. En Wergea en Warten 
mochten as earsten los. Op freed 24 juny wiene der 

sa’n 40 sutelers en oare belangstellenden út Wergea 
en Warten om nei in ynspirearjend betooch fan Lutz 
Jacobi op in paad te gean mei de kroaden fol mei 
boeken. 
 

 
 
 

Nei twa oeren wiene de sutelers klear en is der foar 
ûngefear € 4.000,- ferkocht yn beide doarpen. In 
geweldige opbringst, ek omdat de organisearjende 

klups Filmkafé Bagdad Wergea en Kuorbal Feriening 
Sparta Warten in part fan de omset hâlde meie. 
 
Hjirby noch alle sutelers betanke foar de spontane 
meiwurking, en takom jier graach wer! Dan mar wer 
yn oktober tochten wy en Warstiens en Eagum ek wer 
derby belûke. 

 
Frans Slaterus 
Filmkafé Bagdad 

 
 

De Stoppelaarsdag 
 
Met mooi weer werd Ds de Stoppelaar herdacht in het 
dorp waar hij predikant was geweest en mede voor 
zijn liefde van de natuur, vooral de Oude Venen, een 

belangrijk man in ons dorp geworden. 
 

Ook doordat Ds de Stoppelaar regelmatig bij het 

kluizenaars echtpaar Sytze’s Maaike langs ging en de 
vinger aan de pols hield speelt ook mee. Over dit 
echtpaar kun je in het museum van Wartena veel 
lezen hoe deze twee daar leefden, wat beslist de 

moeite  waard is. 
 
Er is door veel mensen een hoop werk verzet, vooral 

de etalages waren prachtig. Deze waren helemaal 
naar de gedachte van Ds Stoppelaar ingericht. 
 
Ds Stoppelaar was een echte natuurliefhebber en daar 
heeft hij veel boeken over geschreven. Voorafgaand 
aan de Stoppelaarsdag was er op vrijdagavond een 

lezing van Hans Dorrestijn. Deze vond plaats in het 
dorpshuis. Hans wilde graag komen maar hij stond er 
wel op dat er de volgende dag een natuurexcursie 
georganiseerd werd. Aangezien J.P. de Boer in het 
comité zat en ik zijn buurman ben, werd mij gevraagd 
om de excursie op mij te nemen. Dat kon natuurlijk 
maar ik wilde dan vrijdagavond eerst wel even kennis 

met hem maken. En zo geschiedde. We spraken af 

dat wij zaterdagochtend om half negen zouden 
vertrekken. Hans sliep bij de familie Pothof en na een 
goed verzorgd ontbijt en koffie mee voor onderweg 
gingen wij op pad. 
 
We gingen richting Eernewoude naar de vogelkijkhut 

bij de Jan Durkspolder. Daar aangekomen stond 
Tuinstra op ons te wachten. Dit is een aardige, 
deskundige jongeman uit Drachten. Gedrieën gingen 
we de kijkhut in. Het was meteen raak! We zagen vijf 
paartjes geoorde futen met jongen. De ouders 
haalden allerlei voedsel van de bodem voor de 

kleintjes. 
 

  
 

Verderop in de bosjes zagen we een kleine kolonie 

lepelaars, die waren aan het fourageren. Ook deze 
waren druk met het voeden van de jongen. 

 

 
 
We zagen ook nog verscheidende eendensoorten: 
Kuifeend, krakeend en slobeenden. Ze zijn niet heel 

mooi van kleur omdat de eenden in de rui zijn. 
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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) 
 
 



 

Bij het verlaten van de hut zagen we tot onze 

verbazing een winterkoninkje die een worm naar 
binnen probeerde te werken. Iets verderop hoorden 
we een kleine Karekiet die we door het dichte riet niet 
konden ontwaren. We vervolgden onze weg richting 

het schelpenpad waar we nog een snor zagen in een 
wilgenboompje. Hans liep heel langzaam omdat hij de 
vogels die hij hoorde ook graag wilde zien. 

 
We hebben langs het schelpenpad nog vele vogels 
gehoord en gezien. Teruglopend hebben we gezellig 
koffie gedronken op een bankje in de zon. We hebben 
prachtige gesprekken gehad en telefoonnummers 
uitgewisseld. Hans was verrukt van het prachtige 

gebied. Vooral de afwisseling en verscheidenheid aan 
bloemen en vogels. 
 
Het was twaalf uur en we namen afscheid van 
Tuinstra. Daarna ben ik met Hans naar Leeuwarden 
gereden waar ik hem bij het station heb afgezet.                                                                                                                             
Een prachtige morgen gehad met een bijzondere man. 

Wie weet komt er een vervolg. 

 
Sietse en Harm Hogenberg deden op 4 Juni de vondst 
van hun leven. Een nest met 5 Grutto eieren in hun 
nazorg gebied, dit is bij de nieuwe manege richting 
Leeuwarden. Dan begint een vogelman al te rekenen, 
blijven er 2 eieren over en worden de jongen groot, 

dan is de soort gered. Maar wat gebeurde er zoals bij 
vele vogelnesten, het nest was leeg zonder een spoor 
achter te laten. Met dit fenomeen kampt heel 
Friesland, ik spreek in het voorjaar veel mensen die 
aan nazorg doen het is overal kommer en kwel. 
 

S. de Groot  (058) 255 17 61 
  

Muzyk@4:00 PM, in gesellige muzykmiddei 
 
In pear Wergeaster muzikanten hiene sin om wer ris even lekker 
in oantal nûmers meielkoar te spyljen en it is fansels it moaist as 
der dan ek publyk by is! Omdat it snein 11 septimber fêst moai 
waar wurdt, ha we in lokaasje útsocht dêr’t in part fan de 

gesellichheid him bûten ôfspylje kin: yn en efter it Doarpshûs. 
En je hoege gjin beurs mei te nimmen, yn elts gefal net foar de tagong  

 
By de band in oantal usual suspects mar ek jong, oanstoarmjend talint: Berber (sang) en Rick (basgitaar). 
Prachtnûmers fan ûnder oaren Jason Mraz, The Bluesbrothers, Adele, Van Morrison, Derek and the Domino’s, 
Ed Sheeran, Player, Trucks & Tedeschi band mar sels ek fan Britney Spears en de Backstreet Boys. 

 
 Datum/tiid:11 septimber fanôf 16 oere 

 Plak:Yn en om it Doarpshûs 

 Tagong:Fergees 

It is goed mooglik dat der ûnder de flagge fan Muzyk@4:00 PM faker muzykeveneminten komme: lytsskalich 
of bêst wol grut, Wergeaster muzikanten of just net, ferskillende muzyksoarten en op elke tinkbere 
Wergeaster lokaasje. Mar dat sjogge we noch, earst mar ris allegear op 11 septimber in drankje helje yn it 
Doarpshûs! 

 

 

 
 

Collecteweek 

Prinses Beatrix Spierfonds 
gaat 

11 september van start 
 
Van 11 t/m 17 september start de 

collecteweek voor het Prinses Beatrix 
Spierfonds in Wergea, Warstiens en Eagum. 
Het is de grootste jaarlijkse actie voor 
mensen met een spierziekte in Nederland. 
Ruim 30.000 vrijwilligers gaan op pad om 

geld op te halen voor wetenschappelijk 
onderzoek naar spierziekten.  

 
Het Prinses Beatrix Spierfonds zet zich in 
voor alle mensen met een spierziekte in 
Nederland. Dat zijn ruim 200.000 mensen. 
De collecte is één van de belangrijkste 
inkomstenbronnen van het fonds. Het fonds 
krijgt geen overheidssteun en is afhankelijk 

van donaties en de inzet van vele 
vrijwilligers. Kom ook in actie tegen 
spierziekten en geef aan de collectant bij u 
in de buurt. 
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Leeuwarder Courant 26 augustus 1957 

 

De Titanen 

 
Yn de earste omloop kamen de 2 sterkste ploegen 

daliks al foar inoar oer oan it tou te stean. 
Jitskenhuzen, dat inkele jierren ferlyn kampioen 
wurden wie en Wergea, dat him yn 1955 en 1956 ta 
kampioen lutsen hie. 10 reuzen stiene dêr foar inoar 
oer oan it tou-meast mannen fan om en by de fjirtich 
, allegear toulûkers fan namme, keardels, dy’t elkoar 
yn krêft, taaijens, lingte en gewicht. 

 
It like earst as soene de mannen fan Jitskenhuzen 
Wergea it kampioenskip frij maklik ûntnimme. Hja 
lutsen, sa ’t men dat neamt, op maat en wûnen de 
earste kear mei grut fertoan fan harren krêft. 
 
Der moast lykwols 2 kear lutsen wurde. De twadde 

kear likei t der yn it begjin op as soe Jitskenhuzen wer 
winne. Op ien man, de grutte J. Bron nei, wiene alle 
Wergeasters al oer de streek lutsen. Doe kamen de 

beide ploegen yn lykwicht. Jitskenhuzen skuorde 
fûleindich om dy leste meter, dy’ harren fan it 
kampioenskip ôfhold, mar de mannen fan Wergea 

fjochten as liuwen. De lange S. Bouma, de 
‘voortrekker’ fan Wergea stie as in rots en wykte gjin 
sintimeter mear. Syn maten, A. Bijlsma, A. Feenstra 
en J. Bron oan’t ein stiene ek pal. 
 
Doe sloech Wobbes, de op ien nei lêste man fan 
Wergea, syn machtige earmen beide om it tou, sette 

syn brede rêch der ûnder en begûn te skuorren as in 
oerokse. Jitskenhuzen begûn te wankeljen. It folk 
begûn te razen en te balten: ‘Hup Wergea, hup 
Wergea’. Wobbes fitere syn maten oan ta in hast 
boppeminslike krêftynspanning. Jitskenhuzen waard 
nei de wite streek lutsen, sintimeter nei sintimeter. 
Harren krêft wie brutsen. Wergea wûn ûnder in 

daverjend jûchhei fan de mannichte……… 
 
Bron:Tietsje Rodenburg/Wobbes 
 
Taheakke: Dit, en noch folle mear, kinne jimme lêze 
yn it nije boek fan Wergea Ald-Wergea Nij, dat yn de 

hjerst fan 2017 ferskine sil. 
 
 
 
HIMPENSERPOLDERMOLE VAN WIEKEN 
ONTDAAN 
 

Afgelopen dinsdag 7 juni zijn de molenroeden uit de 
markante Himpenserpoldermole tussen Wergea en 
Leeuwarden getakeld. Het verwijderen van de 24 mtr. 
lange wieken is de start van een grote restauratie die 

de eigenaar van de molen, de Monumentenstichting 
Boarnsterhim, dit jaar uit laat voeren. De wieken 
worden afgevoerd naar de werkplaats van de 

restauratieaannemer Fa. Kolthof uit Stiens. Onder 
toezicht van Van Reeuwijk Bouwmeester uit Arum zal 
alle houtwerk van de wieken daar worden vernieuwd. 
De spijkers, schroeven en boutjes in het hout waren 
zodanig verroest dat vernieuwen de enige oplossing 
was.  

 
 

Naast het werk aan het gevlucht wordt ook het riet op 

de kap geheel vervangen. Het metselwerk aan de 
onderbouw wordt hersteld, houtwerk gerepareerd en 
de molen wordt weer geheel opnieuw geschilderd.  
 

Er is geen gevaar dat de polder door het stilvallen van 
de molen vol water zal lopen. In de romp van de 
molen is door Wetterskip Fryslân een elektrisch 

gemaal opgesteld die de polder zal blijven bemalen. 
Als één van de weinige molens in Friesland kan de 
vijzel van dit gemaal zowel met windkracht als op 
elektrisch worden aangedreven. 
 
De eigenaar van de molen, de Monumentenstichting 

Boarnsterhim, is nog druk doende om laatste 
benodigde gelden voor de restauratie te verkrijgen. 
Financiële steun is al toegezegd door de Provinsje 
Fryslân, het Nationaal Restauratiefonds en 
verschillende stichtingen. 
 
De Monumentenstichting Boarnsterhim is sinds eind 

2010, naast nog 7 andere Rijksmonumenten, eigenaar 

van de Himpenserpoldermole. De afgelopen jaren 
heeft deze nieuwe stichting veel onderhouds- en 
restauratiewerk uit laten voeren aan haar 
eigendommen. Veel achterstallig onderhoud is 
inmiddels weggewerkt. Als eind 2016 de 
restauratiewerkzaamheden aan de molen zijn 

uitgevoerd staan alle monumentale gebouwen er weer 
pico bello bij. 
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September 

Leeuwarderweg 3 
9005 NB 
Wergea 
058-2551186 

 



 

  
Ongunstige vooruitzichten! 
 
Soms vervallen beleefdheidsuitingen en goede wensen tot automatismen die dan, onbedoeld, een ironisch of 

cynisch karakter krijgen. Zoals het onderstaande: 

 
‘Dit was het journaal van acht uur. Nu nog het weer voor morgen. Willemijn, wat heb je voor ons in petto?’ 
‘Het belooft een spookachtige dag te worden, Jeroen. Boven land haalt de wind aan tot 10 beaufort, aan de 
waddenkust wellicht tot windkracht 11 met uitschieters tot 120 kilometer per uur. De stormachtige wind wordt 
plaatselijk vergezeld door slagregens en hagel, die morgenvroeg tijdens de ochtendspits voor veel vertraging 
zorgen. Ook kan de harde wind in combinatie met zware hagel veel schade aanrichten. In het westen en 

zuiden is de kans op overstromingen groot, beken kunnen buiten hun oevers treden en tunnels kunnen tijdens 
stortbuien vollopen. Voor het gehele land geldt morgen de Code Oranje, terwijl aan de Waddenkust tijdelijk 
Code Rood van kracht is. Dit waren de weersvooruitzichten. –Een fijne dag toegewenst-.  
 

Gunstige vooruitzichten! 

 
Reikhalzend kijken wij uit naar het jaar 2022, waarin het 600 jaar geleden is dat ons dorp de naam Werraga 
aannam, in 1453 omgedoopt tot Warreghae en vanaf 1543 als Werregae door het leven ging, waaruit later de 
naam Warrega zou ontstaan, en nog recenter Warga. (Bron: ‘Op zoek naar het oude Werraga’ door Haijte 
Haijtema). De naam Wergea dateert van 1989 en komt in dit rijtje nit voor. Maar een kniesoor die daarop let. 

Immers, vele steden en dorpen zijn in de loop van hun historie ingrijpend van naam veranderd zonder dat 

daarbij van een grootschalige oppositie sprake was. 
 
Het afgelopen jaar kan misschien wel als maatstaf worden gezien voor de gebeurtenissen die ons over enkele 
jaren staan te wachten. Eendracht, samenwerking en creativiteit als onontbeerlijke ingrediënten die, als 
vanouds, de afgelopen maanden in Wergea weer hoogtij vierden. Het jubileumconcert van ‘Two Towers 
Collective’ mocht een uitstekende ‘warming-up’ heten voor de donkere wintermaanden, toneelvereniging 

‘Halbertsma’ zocht en vond voor de gelegenheid een tijdelijke locatie in de bloemkassen van Anne Wobbes, 
waarin een voortreffelijke ‘God fan ‘e Slachting’ werd opgevoerd. Het filmcafé ‘Bagdad’ in Us Doarpshûs trekt 
steeds meer belangstellenden, op de slotavond dienden er zelfs stoelen te worden bijgesleept. Over het 
concert van ‘De Kriich’ liepen de meningen enigszins uiteen, voornamelijk over de repertoirekeuze, maar het 
was prijzenswaardig om ook musici van buiten het orkest te laten optreden. De Wergeaster Wettersport 
Feriening vierde haar 50-jarig jubileum met een vervroegde Knobbeltocht, opgesierd met muziek, zang en 
dans. 

 
De Ds. De Stoppelaardag trok vele belangstellenden, ook uit den vreemde. Een juiste beloning voor de 
organisatoren, Toeristisch Wergea, die een en ander op vakkundige wijze gestalte hadden gegeven. 
 

De Merke, als vaste constante in het Wergeaster zomerplezier, schonk traditie getrouw jolijt en ontspanning 
aan vele inwoners van ons dorp. Een piepjonge Merkekommisje had z’n zaakjes prima voor elkaar. De outfit, 

waarin zij op kermismaandag door de Wergeaster dreven marcheerden, dateerde uit de tijd dat Nijmegen nog 
Noviomagus en Utrecht nog Ultrajectum heette. Bespeurden wij hier het vernuftige brein van commissie lid en 
historicus Abel Kooistra achter deze fraai uitgedoste, Romeinse centurions? Hoe het ook zei, ze konden ‘foar 
de kreammen lâns’. 
 
Het onbetwistbare hoogtepunt op artistiek terrein mag, zonder enige tegenspraak, wel het Openluchtspel ‘De 
Suvering’ worden genoemd. Verbazing, ver-en bewondering streden om de voorrang bij het aanschouwen van 

de merendeels Wergeaster artiesten die het beste van het beste uit zichzelf naar voren haalden. De plaats van 
handeling was perfect gekozen, voor niet weinigen onder ons zou dit de eerste keer zijn dat zij deze plek 
betraden. En ja, Ypie Kerkstra, je moet wel ‘in bytsje gek wêze’ om de middelmaat te ontstijgen en een en 
ander met veel inzet en creativiteit gestalte te geven. Maar het eindresultaat was dan ook om over naar huis 
te schrijven. 
 
De ‘Suvering’ kan naadloos worden aangeschoven bij de rij van openluchtspelen die wij hier sinds 1989 

mochten aanschouwen. 
 

En dan hebben wij nog het Skoalfeest nieuwe stijl in petto. Wat dit ons brengen mag? De namen van de 
commissieleden staan in ieder geval borg voor kwaliteit en vertier. 
 
Is bovenstaande niet veeleer geschikt als overzicht in het Oudejaarsnummer van de Havensbank? Zeker, deze 

attracties zullen in het decembernummer  dan ook zeker weer aan bod komen. Dit schrijfsel heeft slechts tot 
doel het dorp erop te attenderen de opgaande lijn van het afgelopen seizoen vast te houden. Eendracht, 
vastberadenheid en creativiteit blijven broodnodig bij het realiseren van de feestweek over 6 jaar. Als aan al 
deze voorwaarden wordt voldaan mag deze bij voorbaat al geslaagd worden genoemd. 
 
Wiebe Sinnema  
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PROGRAMMA SCHOOLFEEST 2016 

 

MAANDAG 5 september: Inschrijven deelnemers optocht 
19.00 – 20.00 uur 

Locatie: basisschool de Twamêster, personeelskamer 

Inschrijving deelnemers optocht. Wel even een naam bedenken, want die komt 
op de lijst voor de jury en op het briefje voor de publieksprijs. 

 

 
DINSDAG 13 september: Buurten versieren 

De buurten worden op initiatief van de buurtverenigingen versierd. 

  

 
VRIJDAG 16 september: Spelletjes voor de basisschoolkinderen 

13.00-14.00 uur 

Voor alle kinderen van de basisschool zijn er spelletjes rondom de school. De 
spelletjes voor de groepen 1,2 en 3 zijn op het kleuterplein, de spelletjes voor de 

groepen 4 t/m 8 zijn op het grote plein.  

De indeling van de groepen wordt van tevoren op school bekend gemaakt.  
Kinderen in de basisschoolleeftijd die niet in Wergea op school zitten mogen ook 

meedoen aan de spelletjes. Wèl even opgeven. Dit kan op maandag 5 september 

tussen 19.00 en 20.00 uur in basisschool de Twamêster. 

 
Deze middag liever niet parkeren in de B.K. van der Bergstraat!! 

 

 
VRIJDAG 16 september:Optocht  

18.15 uur: opstellen optocht 

19.00 uur: start optocht 

De wagens worden volgens de uitgegeven nummers opgesteld langs de 
Fricoweg. Een dringend verzoek aan alle deelnemers om ruim op tijd aan de start 

te verschijnen zodat de optocht ook om 19.00 uur kan starten.  

 
Enkelingen en groepen stellen zich op in de Kleystrjitte, de enkelingen voorop. 

De jury is op dat moment al aanwezig en bestaat dit jaar uit: 

 Maaike Beckers 
 Ellen Salverda 

 Juryleden vanuit de buurtverenigingen 

   



Publieksprijs: 

Er worden aan het publiek briefjes uitgedeeld waarop men kan aangeven welke 

enkeling, groep en wagen deze prijs verdient. De briefjes moeten voor 21.30 uur 
ingeleverd worden in de melkbus die bij de Bidler staat. Er worden twee 

cadeaubonnen verloot onder alle mensen die een briefje hebben ingeleverd. 

 
Route van de optocht: 

Fricowei, Kerkbuurt, Nieuweweg, Gele Eker, Grote Buren, Nieuwe 

Leeuwarderweg, Ald Slotwei, Leeuwarderweg, Kerkbuurt, Nieuwoldstraat, 

Fricowei. 
Op een aantal plaatsen langs de route staan kaatsbanken, bedoeld voor 

toeschouwers die slecht ter been zijn. 

Het zou erg feestelijk zijn als er gevlagd wordt in het dorp en in het bijzonder in 
de straten waar de optocht langskomt! 

 

We verzoeken de bewoners van de straten van de route om de auto’s die dag 
elders te parkeren en erop toe te zien dat bezoekers dat ook doen. 

 

19.00 uur 

De optocht start, voorop gegaan door  fanfarekorps “de Kriich” , ondersteund 
door de “Malletband” uit Weidum.  

Ook dweilorkest de ‘Wodkapel’ uit Marrum begeleidt de optocht. 

 
Voor elke groep is er een wisselbeker beschikbaar. 

In 2014 won  Wieger Krist de wisselbeker bij de enkelingen. 

Buurtvereniging ‘de Kerkbuurt’ veroverde  de eerste prijs bij de wagens. 
De schoolfeestcommissie wil alle deelnemers van de optocht erop wijzen dat met 

de jury is afgesproken dat de aanwezigheid van ouderen/volwassenen op de 

wagen of in een groep in welke hoedanigheid dan ook niet van invloed mag zijn 

op de jurering. Kinderen spelen de hoofdrol tijdens de optocht! 
 

We attenderen de deelnemers erop dat iedereen meedoet op eigen risico!  

 
21.00 uur: 

Na de optocht kunnen de buurtverenigingen een gezellige avond in hun buurt 

organiseren. 

 
 

ZATERDAG 17 september: 

09.30 uur: opstellen optocht 
10.00 uur: start optocht 

De optocht staat weer klaar. Voordat de optocht start worden de juryprijzen en 

publieksprijzen bekend gemaakt. 
De route is weer dezelfde als op 16 september. 

Naast  “De Kriich”  zal  ook de “Malletband” uit Weidum de optocht  weer 

muzikaal begeleiden. 

 
 

 

 
 

 



14.00 - 14.45 uur:  

Poppa P’s muzikale kindervoorstelling:  

voor kinderen van groep 1 t/m groep 4.  
Locatie: jeugdsoos. Entree: gratis. 

 

14.00 -15.00 uur: 
Dance factory: demonstratie en workshop dance:  

voor kinderen van groep 5 t/m 8.  

Locatie: Bidler. Entree: gratis. 

 
15.00 – 17.00 uur: 

Chillen in de jeugdsoos: 

Voor de jeugd van 13-16 jaar 
Locatie: jeugdsoos. Entree: gratis 

 

13.00 – 16.00 uur: 
Gezellige zit op het ‘Rode Plein’ voor alle inwoners. Een hapje en een drankje zijn 

verkrijgbaar.  

Er is tevens gelegenheid om mee te doen aan een jeu- de boules competitie. 

Hiervoor kunt u zich opgeven t/m woensdag 14 september.  
Opgave kan individueel of per paar. 

Opgeven kan bij: Jelle Dijkstra tel. 2551300 of Lydia Kooistra tel. 2551404 

Locatie: Rode Plein. Entree: gratis. 
 

19.00 – 21.00 uur: 

Puzzeltocht. 
Een werkgroep heeft voor jong en oud een verrassende tocht uitgestippeld over 

de minder bekende paadjes in Wergea en met een variatie aan puzzels en 

opdrachten. Op verschillende plekken in Wergea zullen deelnemers op zoek 

moeten naar woorden.  
Hoe men die kan vinden? Dat vertellen we niet nu. Ga maar op stap en aan de 

slag! 

Jong en oud lopen dezelfde route, maar voor kinderen zijn er andere opdrachten. 
Voor de deelnemers met de goede oplossing worden er na afloop (dmv loting) 

een aantal prijzen beschikbaar gesteld. 

De start is om 19.00 uur bij Us  Doarpshûs en tot uiterlijk 21.00 uur, ivm het 

donker worden, kunnen de oplossingen ingeleverd worden bij Us Doarpshûs. 
Zelf graag een potlood of pen meenemen. 

 

Na afloop van de puzzeltocht is Us Dorpshuis geopend voor een gezellige nazit. 
 

 

ZONDAG 18 september: 
’s Middags puzzeltochten/activiteiten in de buurten en omringende dorpen tot  

16 uur. 

 

17.00 – 19.00 uur 
Eindfeest en afsluiting van het Skoalfeest 2016 in de Bidler. 

 

 
De Skoalfeestcommissie wenst iedereen een heel gezellig  

Skoalfeestweekend toe! 



 
 
 
 

Puzzeltocht de Marren/ de Terp 
 

Ook dit jaar wordt er tijdens het 

Skoalfeest in  
de Marren en de Terp weer 

een leuke puzzeltocht georganiseerd.  
Leuk voor jong en oud!  

 
Wanneer: zondag 18 september 

Tijd: van 10 tot 16uur 

Start: Speeltuin de Marren 
 

U komt toch ook?? 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibuu3tqtfOAhVGvBoKHXJIAV0QjRwIBw&url=http://www.knutselidee.nl/spellen/puzzelsport.htm&psig=AFQjCNH7JsjkhtqioNo7sqtr9RSrEQy82g&ust=1472034732342280
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ATTENT, SUPER IN DE BUURT! 



 

 

 
  

 Op zondag 7 augustus was het zover. De eerste merkepartij.
 Pearkekeatsen met zachte bal. Voorafgaand aan deze dag hoorde we al
 vele enthousiaste reacties en de opgaves stroomden binnen! Maar liefst

 63 partuur stonden er op de lijst! Een prachtig aantal van 126 keatsers
 stond zondagochtend rond 09.30 klaar om er een mooie dag van te

 maken. De een net wat fitter dan de ander, maar, na een heerlijk bakje
 koffie van onze kantinevrijwilligers konden we om 10 uur los! Aan de
 hand van de opgaves hebben we een poule-indeling gemaakt, rekening
 houdend met de sociale omgeving. 

Zo was er een vader-dochter poule, een 40+poule en een "niet Wergeaster" poule. De wedstrijdleiding was in 
handen van Emiel en Koen. Zij hielden tevens de tijd in de gaten. Er werd 25 minuten gekeatst, daarna 5 
minuten wisselpauze en weer verder met de volgende partij. Het was een prachtig gezicht, een heel veld vol 
fanatieke keatsers!  

Namens de KV het Oosten willen we de werkgroep bedanken voor het organiseren van deze dag! Daarnaast 

willen we alle vrijwilligers bedanken. kantinemedewerkers, “stand-bij-houders” hand en spandiensten, noem 
maar op. En ook de veldleggers, na een oproep op facebook waren er maar liefst 20 mensen die meehielpen. 
Hierdoor lagen de velden (14 velden!) al binnen 1.5 uur klaar! Top! Na het keatsen hielp iedereen mee met 
opruimen, en op die manier konden we rond de klok van 15 uur gezamenlijk naar de tent om gezellig 
matinee te vieren. Toen Butterfly rond een uur of 17 een pauze nam was het tijd voor de prijsuitreiking! 

Maar liefst 7 winnaars mochten de prijs in ontvangst nemen deze dag!  
 

1 Gerrit groen en Hilda Talsma 
2 Rik v.d. Veen en Kim v.d. Veen 
3 Gerard Sinnema en Ypie Kerkstra 
4 Reinde Tholen en Marye Tholen 
5 Ruurd Postma en Ingrid vd Veen 
6 Ben de Groot en Sybrich Veenstra 
7 Koos Vaartjes en Geertje Stornebrink 

 
De originaliteitsprijs ging deze dag naar Wietse Punter en Nelly Clavijo. Na de wedstrijd hebben we vele 
reacties gekregen over de nieuwe opzet van deze zondag. Volgend jaar maar weer! 
 
Dan lopen we alweer naar het einde van het seizoen. Op 3 september is de dorpspartij voor de jeugd. Na 
deze wedstrijd willen we direct de afsluiting van het keatsseizoen houden (zoals we dit voorheen in december 

in de jeugdsoos deden). 
 
Na de  prijsuitreiking van de wedstrijd krijgt alle jeugd wat lekkers te eten en te drinken. En natuurlijk zijn 

ook alle ouders daarbij welkom. Op deze middag krijgen de winnaars van het klassement (meest gewonnen 
partijen) hun prijs. We maken er een gezellige middag van! 
 
Daarna, op zondag 4 september, de dorpspartij voor senioren! We gaan deze dag niet uit van 63 partuur, 

maar we hopen wel op een leuk aantal opgaves om het seizoen voor senioren ook leuk af te sluiten. zoals 
altijd kan je je opgeven via opgave@kvhetoosten.nl. 
 
Tot slot willen we graag jullie aandacht voor het volgende, na dit seizoen vertrekken er 3 personen uit het 
bestuur. Hierdoor blijven er nog 3 personen over. Dit aantal is te weinig om een kaatsseizoen te draaien. 
Natuurlijk kunnen we altijd een beroep doen op een grote groep vrijwilligers, maar nu zijn we hard op zoek 
naar nieuwe bestuursleden. Lijkt dit je wat? Neem dan even contact op met het bestuur. 

 
Het bestuur 

 
Foto’s Merkepartij: 
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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 



 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Knutselen seizoen 2016-2017 

 
Op maandag 3 oktober a.s. begint het knutselen 

weer voor jongens en meisjes vanaf groep 5 van de 
basisschool. 
 
De lestijden zijn maandag-, dinsdag-, donderdag-, en 
vrijdagavond  
van 18.30 – 20.00 uur en maandag-, dinsdagmiddag 
van 14.30 – 16.00 uur. 

 
De kosten bedragen € 20,00 per kind per seizoen, dit 
is van oktober t/m maart (ongeveer 25 lessen van 
anderhalf uur). Op de eerste les krijg je een briefje 
mee waarop staat hoe het geld overgemaakt kan 
worden. 

 
Je kunt je opgeven op maandagmiddag 19 

september van 14.30 – 15.15 uur in het 
Dorpshuis. Bedenk van tevoren alvast op welke 
avond of middag je kunt komen + nog een 
reserveavond of –middag. 
Heb je je maandag 19 september niet kunnen 

opgeven, dan kan dit daarna nog bij Sietie Sinnema 
op telefoonnummer 2551094.  
 
Het bestuur “Op ‘e Nifelsouder” 
 
 

 

 
 

  

Dorpsgenoten, 

 
Zoals waarschijnlijk bekend vindt sinds 2008 ieder jaar 
op de 2e zaterdag van september, tenzij er schoolfeest is, 

het wereldkampioenschap Boerenstraatgolf plaats wat wordt 
georganiseerd door de voormalige VV OPP RC te W ₁. 
 
Dit jaar is de datum 10 september, vanaf 14 uur. 

Dit speciale laatste kampioenschap zal worden opgeluisterd 
met live muziek tijdens de altijd gezellige nazit. 
 
Wij willen daarom iedereen de kans geven om zich op te geven voor het leukste en gezelligste 
sportevenement van het jaar. Een team moet bestaan uit minimaal 4 en maximaal 6 personen en de 
deelnemers mogen niet jonger zijn dan 16 jaar. Je kunt je team uitsluitend opgeven via het volgende 

mailadres: boerenstraatgolf@gmail.com. 
 
De open inschrijvingstermijn sluit op 3 september 2016. Overigens hoeven de teams die vorig jaar hebben 
meegedaan zich niet op te geven, zij worden weer gewoon gevraagd. Nieuwsgierig geworden? Neem eens een 
kijkje op onze website: http://www.everyoneweb.com/boerenstraatgolf/. 
 
Tot september! 

 
 ₁ Voetbal Vereniging Warga Oud Papier Recycling Club te Wergea 

 

 

 
 

 
 
      Ook dit jaar is er weer een Melle Mol Merke!  

 
 Vrijdag 9 september 2016 
 van 15:00 – 21:00 
 Greate Buorren in Wirdum 

 
Voor meer informatie: mellemol.nl 

 

10 

mailto:boerenstraatgolf@gmail.com
http://www.everyoneweb.com/boerenstraatgolf/


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 



 

 
BEWEGEN IS GOED, 

GOED BEWEGEN IS BETER                        
 
* * de houding- en bewegingsleer voor thuis, op het 
werk en onderweg. 
 

* * bewust bewegen met het hele lichaam, voor 
iedereen, ongeacht conditie of leeftijd. Gedoceerde en 
vloeiende bewegingen. 
 
* * activeert spieren die normaal weinig gebruikt 
worden. 
 

* * werkt preventief, klachten als koude voeten, 
verslapte bekkenbodem, rug- en nekklachten kunnen 
worden voorkomen of verminderd. 

 
Wergea: Ismakogie cursus in praktijk 
"Vitaal",Kerkbuurt 

Op de woensdagavond van 19.30 - 20.30 uur.                                         
Van 5 okt. t/m 14 december 2016. Herfstvakantie (19 
oktober) vrij. 
Bij een nieuwe beginnersgroep: 19.00 - 20.00 uur.                             
Groep 2 dan van 20.15 - 21.15 uur.                                                                  
Tien lessen van een uur voor € 105,- (incl. btw)                                                                           
Eerst een gratis proefles is mogelijk.   

 
Workshop: Kennismaking met de Ismakogie.                                             
In Leeuwarden in wijkgebouw "Markant" Zuiderburen, 
de Wite Mar 7. 
Op maandag 26 september van 19.30 - 21.00 uur.                                  
Voor € 10,- p.p. (incl. koffie/thee). Daarna 
mogelijkheid tot een cursus. 

 

Aanmeldingen en informatie graag vóór 20 september 
bij: D. Swierstra - de Jong: Tel. 058 2552300.      
Mail: d.swierstra-dejong@hetnet.nl                                                                
Internet: http://ismakogie.ynlykwicht.nl  
(www.ynlykwicht.nl)  

 

Artikel over de bridgevereniging 
Reduzum 

 

Nieuwe bridgeleden gezocht! 
 
Even voorstellen: ik ben Jaap Tigchelaar, woon in 
Reduzum en zit in het bestuur van onze 
bridgevereniging Reduzum en omstreken. 

Wij bridgen op dinsdagmiddag met veel plezier vanaf 

half september tot mids april in de kantine bij 
het sportveld. Door vergrijzing/overlijden neemt ons 
ledental af, we hebben nu nog zo'n 40 leden. 

 
Graag zouden wij nieuwe leden willen ontmoeten die 
gezellig met ons willen bridgen. Voor wie het spel nog 
wil leren of verbeteren organiseren we een cursus, al 
of niet in samenwerking met naburige 
bridgeverenigingen. 

 

 
 
Bridge lijkt moeilijker dan het is, net als andere 
sporten,en kan veel vertier geven. Wij zien uw reactie 

graag tegemoet! 
 
Bridgevereniging Reduzum e.o, per adres Jaap 

Tigchelaar, 9008 RA Reduzum, 06 – 4088 3704 of 
(0566) 60 13 79. 
 
Zie ook het artikel van Harry Vogels & Lieke van 
Amstel hieronder. 
 

Met vriendelijke groet, 
Jaap Tigchelaar 

 

Beste mensen, 
 
Bridgen in Reduzum: nooit te oud om te leren! En 
goed voor nieuwe sociale contacten 

 
Sinds 2013 wonen wij, Lieke van Amstel en Harry 

Vogels, op Domwier in Wergea. Wij zijn 
gepensioneerden uit de Randstad en hebben besloten 
in het mooie Friesland te gaan wonen.  
 
Op een dag in 2014 zei een goede vriend van ons: 
‘waarom gaan jullie niet bridgen’. Onze eerste reactie 
was: ‘kaarten is eigenlijk niets voor ons.’ Maar toen 

begon hij het spel uit te leggen. En toen werden we 
steeds enthousiaster. 
 
En toeval of niet, in diezelfde periode lazen wij in de 
Havensbank een oproep van Jaap Tichelaar uit 
Reduzum voor nieuwe leden van zijn bridgeclub. We 
hebben hem toen gebeld en hij vertelde ons dat hij 

ons graag het bridgen wilde leren, Samen met een 

ander echtpaar uit Reduzum: Henk en Riekje Korf, 
beiden ook nog maar kort gepensioneerd.  
 
En na een paar maanden met goede lessen van onze 
“leraar” Jaap Tichelaar word je uitgenodigd om te 

komen spelen op de club met ca. 30 tot 40 andere 
mensen. Dat is in het begin wel erg spannend. Maar 
de opvang van alle clubleden is geweldig! 
 
Vanaf begin 2015 spelen wij nu in het najaar, winter 
en voorjaar in Reduzum en in de zomermaanden in 
Akkrum. En dat doen wij met heel veel plezier! En 

dankzij het wekelijkse bridgen hebben wij nieuwe 
vrienden gekregen en dat is bijzonder fijn. Dus wij 
hopen nog heel lang te mogen genieten van deze 
mooie denksport en bevelen bovenstaande oproep 
van Jaap Tichelaar van harte aan. 

 
Harry Vogels & Lieke van Amstel  
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Dorpsagenda 
 

28.08.2016 Wereldkampioenschap "Teatsen" Sportcomplex Wergea  

10.00 uur  

30.08.2016 Slagerij Kramer competitiekaatsen senioren Sportcomplex Wergea  

19.00 uur  K.V.'t Oosten 

03.09.2016 Loek's Schilder dorpspartij voor de jeugd Sportcomplex Wergea  

10.00 uur  

04.09.2016 Familie Veenstra dorpspartij voor senioren Sportcomplex Wergea  

10.00 uur  

06.09.2016 Finale Slagerij Kramer competitiekaatsen Sportcomplex Wergea  

19.00 uur senioren K.V.'t Oosten 

07.09.2016 Vergadering Pleatslik Belang Us Doarpshûs  

19.30 uur  

10.09.2016 WK Boerenstraatgolf Gehele dorp  

14.00 uur  

11.09.2016 Live muziek Us Doarpshûs  

16.00 uur  

16.09.2016 t/m Skoalfeest Gehele dorp 

18-09-2016    

23.09.2016 Burendag Us Doarpshûs  

15.00 uur  

24.09.2016 Jaarvergadering Klaverjasclub "De Krakers" Café Lands Welvaren  

19.30 uur  

30.09.2016 Film Kafe Bagdad Us Doarpshûs  

20.30 uur  

05.10.2016 Vergadering Pleatslik Belang Us Doarpshûs  

19.30 uur  

12.10.2016 Vrouwen van Nu Us Doarpshûs  

19.45 uur  

15.10.2016 Klaverjassen "De Krakers"  Café Lands Welvaren  

19.45 uur  

18.10.2016 Biljarten blauboljen "BC Castelein" Café Lands Welvaren  

19.00 uur  

21.10.2016 Schutjassen Loterijclub "Risico" Café Lands Welvaren 

19.30 uur  

 
 

Gereserveerde data’s zie www.wergea.com  “Agenda”, voor verdere opgave’s e-mail: a.kerkstra@upcmail.nl 
A. Kerkstra           Tel.     : 058-2551202 
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Colofon 
 
Augustus 2016, 56e jaargang 

nr. 8.  
 
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 

vrijdag 30 september 2016. 
 

Kopij uiterlijk woensdag 21 
september a.s. vóór 18.00 uur 

inleveren! 

Kerkdiensten september 2016 

 
St Martinusparochie 
Zo. 28 aug. 09.30 uur euch. P. Stiekema 
  wo.co 

Di. 6 sept. 19.00 uur euch. P. Stiekema 

Zo. 11 sept. 09.30 uur euch. P. Stiekema 
Di. 13 sept. 19.00 uur euch. P. Stiekema 
Di. 20 sept. 19.00 uur euch. P. Stiekema 
Zo. 25 sept. 09.30 uur euch. P. Stiekema 
Di. 27 sept. 19.00 uur euch. P. Stiekema 
 
Contactpersoon: Jan Meinderts, (058) 255 15 65 

 
 
Preekrooster PKN gemeente Wartengahe 
4 sept. 09.30 uur Warstiens da. A. Buizer 
11 sept. 09.30 uur Warten da. J. Huizinga 
18 sept. 09.30 uur Warstiens da. J. v. Doorn 
25 sept. 09.30 uur Warstiens da. A. Buizer 

   Startzondag 
 

Contactpersoon: Janneke de Ruiter, (058) 843 55 39 
 
 
Kerkdiensten Doopsgezinde gemeente Mid-Fryslân, 

Grou 
 
Diensten september 2016 niet bekend. 
 
Contactpersoon: Jeltje Kooistra, (058) 255 12 92 
 
 

Kerkdiensten van de gereformeerde pkn. kerk 
Warten-Wergea-Warstiens 
4 sept. 09.30 uur B. Riepma 
  HA 
11 sept. 09.30 uur A. van Harten-Tip 
18 sept. 09.30 uur L. Oost 

  Startzondag 

25 sept. 09.30 uur P. Rozenboom 
 
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 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

14 

mailto:info@uitvaartzorgbijlsma.nl
mailto:r.zuydendorp@online.nl
http://www.leeuwarden.nl/
mailto:riahobert@mienskipssoarch.nl
mailto:info@dierenartsgrou.nl
http://www.dierenartsgrou.nl/
http://www.bistedokter.nl/




 

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). 

 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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