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  Het aanbod was gevarieerd en duidelijk met liefde voor het fenomeen film uitgezocht. Voor elke filmliefhebber 
was iets moois te vinden, muziekfilms, bijzondere arthouse films, animatie en pure actie. Maar ook gevarieerd 
en internationaal in herkomst. Door die grote variatie ontbeerde het festival misschien iets aan thematiek en 
herkenbaarheid maar het was zeker breed genoeg geprogrammeerd om elke bezoeker tevreden naar huis te 
laten gaan. 

 
Tijdens het eten en in de pauzes werd geanimeerd gesproken over de door ieder bekeken films en werden 
positieve en negatieve oordelen uitgesproken. Dat is een van de charmes van een filmfestival. Ongegeneerd de 
mening kunnen geven over een slechte film en toch  erg tevreden terugblikken op het geheel. Dat laatste is met 
dit festival, dat perfect georganiseerd was, zeker het geval geweest.  
 
Tom Kamsma 

 
 
PS: De drie DVD's die zijn verloot onder degenen die een stembriefje hebben ingeleverd zijn gegaan naar: Jan 
Veenstra (Drive), Rinske Santema (Inside Out) en Joke Heida (Whiplash) 

 
Tidens it siikwêzen en nei it ferstjerren fan 
myn leave man, ús heit en pake 

 

Ype de Jong 
 
Jimme meilibjen hat ús tige goed dien. 
 

Ek wolle wy dokter De Groot en de 
meiwurkers fan thússoarch ‘Het Friese 
Land’ tanksizze foar de leafdefolle 
begelieding en fersoarging. 
 
 Joke de Jong – Bakker 
  Wopke en Bianca 

  Kees en Ellen 
   en pakesizzers 
 
Wergea, jannewaris 2016 

De puzel fan 2015 
 

De antwurden:  

1. Ypie 

2. Spanje 

3. Skoalfeest 

4. Reunie 

5. Eagum 

6. Bidler 

7. Hessel 

8. Mauritius 

9. Wiebe 

10. Erfskip 

11. Frico 

12. Havensbank 

13. Oranjekoek 

14. Boerenstraatgolf 

15. Narderherne 

16. Teatsen 

17. Race 

18. Nij Roarda 

19. Collective 

20. Theun 

21. Bagdad 

22. Henk 

23. Feteranen 

24. UDi 

25. Wigle 

26. Jan Teade 

 
De sin wurdt dan: “Yn frede 
mei in oar troch de tiid” 

 
De Wergea-Oerein kadobon is 
wûn troch Maria de Geest. 
Lokwinske! 
 
De redaksje 

Jeften 
 

Jild is nuver guod: Wa ’t it bewarret hat der neat oan en 
wa ’t fuortjout is it kwyt. 
 
€      30,00: J.L.H., W.M. en E.G.M.-vd L., S.R. 
€      25,00: J.T., W.W., T.P., E.H.- de B. 
€      27,50: C.H. en W.S. v H.-T.  
€      47,50: K. en T. de G 

 
Nogmaals willen wij bij u onder de aandacht brengen dat onze 

Rabobankrekening met nummer NL49 RABO 0335 4101 38 is vervallen 
per 01-06-2015! Graag niets meer overmaken op deze rekening. 

 
Abonnementsgeld 
Willen onze abonnees het abonnementsgeld t.b.v.  € 22,50 over het 
jaar 2016 een dezer dagen overmaken op ons ING 
bankrekeningnummer NL08 INGB 0003 6560 00. 

Voor degenen die dit geld reeds hebben overgemaakt 
geldt deze boodschap uiteraard niet. 
 
De penningmeester 
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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 



 

 

Lotterij  
It stiet fêst al yn jo aginda... 
  
Op 1 febrewaris komme meiwurkers fan it 
iepenloftspul by jo oan de doar mei de lotsjes foar it 
stik "De Suvering".  
 

Njonken de grouwe jildprizen fan € 250,-, € 150,- en 
€ 50,- is der nog folle mear te winnen: 
- Tagongskaarten foar it Finzenis Museum yn 

Feanhuzen 
- Twa kaarten foar de foarstelling Jimmy Costello 
- It bywenjen fan de sneontemoarnsútstjoering fan 

Omrop Fryslân ynklusyf lunch yn Kafée De Bak 
yn Ljouwert foar twa persoanen 

- In Wergeaster Iepenloft Monopoly spul 
- Behanneling yn de Nagelstudio fan Johanna 

Wuring 

- Pedikuerebehanneling fan Reintje Potijk 
- In VIP-arrangemint foar de première fan "De 

Suvering" 
- Fiif pear frijkaarten foar de première fan "De 

Suvering" 
 
Oant 1 febrewaris! Jo dogge dochs ek mei? 
 
Kommisje Iepenloftspul Wergea 

 
 

 
 

Oproep: 
 

Opgezette dieren voor De Stoppelaardei op 9 juli 
 
Zaterdag 9 juli a.s. wordt door Toeristisch Wergea  De 
Stoppelaardei georganiseerd. Reinder Jacobus de 

Stoppelaar was in Wergea doopsgezind predikant van 
1911 tot 1938. Hij is bekend geworden door het 
schrijven van boeken die vaak de Friese natuur als 
thema hadden.  
 
Op 9 juli zal er dan ook veel aandacht zijn voor de 
natuur in en om Wergea. Het idee is om op een aantal 

plaatsen in het dorp (bijvoorbeeld etalages) aan te 
kleden met natuurtaferelen. 
Hierbij zouden wij graag gebruik willen maken van 
opgezette dieren. 
 
Hebt u nog een opgezet dier in de kamer, op de gang, 

op zolder of ergens anders en vindt u het niet erg om 

deze uit te lenen voor dit doel, dan zouden wij dit 
graag van u willen horen. U kunt dit dan doorgeven 
aan Jan Piet de Boer: janpietdeboer@hotmail.com of 
06-51278957. Wij zouden van u willen weten om welk 
dier het gaat (zo mogelijk een foto meesturen). We 
hebben de voorkeur voor dieren die in Fryslân ook in 

het wild voorkomen. 
 
 
 

Het zou ook fijn zijn als het dier door een erkend 

preparateur is opgezet. Deze dieren zijn meestal 
voorzien van een metalen ringetje of ze hebben een 
certificaat.  
 

Toeristisch Wergea 

 

 
 
 

 
 

Dit jier spilet Toanielferiening 
Halbertsma it stik “God fan’e 
slachting” fan Yasmina Reza. 
 
In swartgallige komeedzje dy’t 
troch filmmakker Roman Polanski 
mei grut sukses ferfilme is. 

 
 

Twa echtpearren komme byinoar om’t harren 
soantsjes rûzje hân hawwe. Ien fan harren is hjirby in 
tosk kwytrekke. De âlden wolle dit op in folwoeksen 
wize yn alle ridlikens oplosse. Mar nettjinsteande 

harren goeie bedoelingen helje se al rillegau it bloed 
by inoar ûnder de neils wei.  
 
Dit jier net sa as gewoan yn’e Bidler mar by Anne 
Wobbes yn ’e kas. In tige smûke lokaasje (ek foar in 
noflike neisit!).  
 

It wurdt spile troch Regina Veenstra, Esther Kooistra, 
Sicco de Ree en Dennis Pijl en de rezjy is yn hannen 
fan Bert Sinnema. 
 
De spyldatums binne 5, 6, 13, 14, 19 en 20 
febrewaris. 

 

Alle kearen begjinne we om 20:00 oere útsein snein 
14 febrewaris, dan begjinne om 16:30 en dizze dei kin 
men helle en brocht wurde troch Rikus Hettinga. 
  
De foarferkeap hat al west mar kaarten binne noch te 
bestellen op tillefoannr. (058) 255 28 73. 
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Kin it noch malder? 
 
Moaie artikels koartlyn yn ‘e Ljouwerter Krante oer it eardere Frysk Orkest. Oer dat orkest kaam my by it 

lêzen wat yn ’t sin. 
 
Yn de sechtiger jierren kamen leden fan it orkest by ús yn skoalle foar in saneamd skoalkonsert. It wie grif in 
tsjinprestaasje foar it subsydzje dat de gemeente oan it orkest oermakke. 
Meastal wiene it in man as fjouwer. It fûn it alle kearen wer tige slagge en de bern ek. Net alle kearenwie der 
ien by, dy ’t oer de musyk boeiend fertelle koe. 
 

Op in kear, ik wit net mear yn hokker jier, sieten we wer klear yn de grutte seal foar in optreden. Op in stuit 
tocht ik, se binne wol tige let. It duorre mar en it duorre mar. Op it lêst sei ik tsjin de bern, mar wer nei ús 
lokaal, want se komme no net mear. 

Doe ’t de bern yn it middeiskoft nei hûs wiene, ha ik it Frysk Orkest skille. Yn Ljouwert hearden se frjemd op 
en se soene der wurk fan meitsje. Middeis tillefoan: ‘Se binne wol yn ‘e auto op reis gongen, mar se koenen 
Wergea / Warga (?) net fine….’. 

 
Yn ‘e krante fan tongersdei 21 jannewaris stie dat der nochal wat Tsjechen yn it orkest spilen. Ik tink no dat 
it grif in auto fol Tsjechen west hat…. Doe’t ik it middeis de bern fertelde, sei ien “Wat in grutte sufferts’. Dêr 
wie ik it mei iens. 
 
Sybren van der Vlugt 
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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) 
 
 



 

  

 
 
 

 

 
  

Drok ûnder de Kriich beam!  
 
Freed 18 desimber 2015, tiid foar it krystkonsert fan ’e Kriich. Wy sette fan hûs ôf om healwei achten, ûnder it 
mom fan ‘dan binne wy moai op ‘e tiid’. Op ’e fyts nei Warstiens, mei de wyn yn ’e rêch, wiene wy sels nei 5 
minuten al te plak en dat wie dochs wol hiel betiid, tochten wy. Noch mar efkes ien roke dan. Doe’t wy lykwols 

foet yn ’e tsjerke setten, die bliken dat it dochs al aardich drok wie; lokkich wiene der foar ús noch krekt twa 

plakjes yn ’e tsjerkebanken #wyhawwemarlytsekontsjesno. Efkes letter sloech de klok yn ‘e toer acht oere en 
siet it tsjerkje fan Warstiens grôtfol. It publyk siet noch krekt net by de Kriich op skoat.  
 
Under lieding fan Michiel Sybesma sette de Kriich útein mei The call for Christmas. Foar ús lei it boekje mei it 
programma fan ’e jûn, wy koene net alle titels, mar yn it boekje stiene ek de teksten fan ferskate ferskes. Sa 
koene jo meisjonge as jo dat woene. In leuk idee! Net dat wy no fan dy nachtegealtsjes binne, mar krystferskes 

kinne jo dochs hast net net meisjonge? Folge troch Introïtes voor Kerst & White Christmas stie de krystsfear 
oan! By O kindeke klein & Nu zijt wellekome waard der foar it earst wat meisongen en hoewol guon miskien 
better playbacke kind hiene, joech dat wol in ekstra diminsje. Lekker tsjerklik… (JA: Ik fiel my no krekt ús mem 
op snein).  
 
Wat minder tsjerklik, mar wol tige moai wie it nûmer Someone like you. Oarspronklik fan Adele, mar op dizze 
jûn fan Sietske de Boer en de Kriich. In prachtige útfiering en dat sette noch efkes troch, want dêrnei kaam foar 

ús dochs wol ien fan ’e hichtepunten fan de jûn. Gabriella’s Song, miskien net foar elkenien bekend, mar dit liet 
komt út de Sweedske film As it is in Heaven (tsjek youtube). Sels al in prachtich nûmer, mar as it dan live spile 
wurdt yn in tsjerke, potverdikkie, pikefel fan kop oant tean (hiene wy de bûsdûk mar meinaam). Eat your heart 

out Gesina! (Dy hat in Fryske ferzje makke, stiet al jierren yn ’e Fryske top100, mar Sietske en de Kriich diene 
it dochs folle moaier) Litte wy it gewoan Sietske’s Song neame ;). Mei Lit it frij, Sietske har Fryske ferzje op Let 
it go, wol bekend fan de film Frozen waard it skoft ynlieden en wie it tiid foar glühwein en krystbôle! 
 

Mochten jo trouwens nijsgjirrich wurden wêze nei de Kriich en nei wat jo mist hawwe, sjoch ris op harren 
facebookpagina (www.facebook.com/dekriich) hjir stean ferskate filmkes op fan dizze jûn en mear.  
 
Nei it skoft wie it tiid foar de Krysttiid ‘sjong-mar-mei’ (dat is Frysk foar Christmas sing-a-long). Yn elts gefal, 
der kamen allinne mar klassikers foarby. Fan de herdertjes lagen bij nachte oan’t Rudolph the red nosed 
reindeer, fan Stille nacht oan’t We are the world en fansels koe de swingende krysthit All I want for christmas is 

you op sa’n jûn as dizze net ûntbrekke. Sa wie der foar elke leeftiidskategory wat om mei te sjongen en sieten 
wy, as krystferskesfans, lekker mei te swingen op ’e tsjerkebanken. Mei as tajefte noch ien kear Gabriella’s 
Song, wie it in tige slagge jûn!  
 
It wie drok ûnder de Kriich beam en dat wie net mear as fertsjinne. Alle lof foar de muzikanten fan ’e Kriich, 
Michiel en Sietske! Dat 2016 mar wer in muzikaal jier wurde mei! Oan jimme sil it net lizze! 
 

Bedankt foar de moaie jûn. Merry Christmas! 
 
Janke Alie & Aukje 
 
PS. It folgjende konsert is 19 maart yn ’e Bidler! Wêz derby! 
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  Jimmy Costello 

Theo Smedes yn teatermonolooch Jimmy Costello. 
Freed 12 febrewaris om 20.00 oere yn de Bidler Wergea 

 

 Yn 2016 giet Theo Smedes (bekend fan De Emigrant) solo yn de foarstelling
 Jimmy Costello, in ferhaal dat him ôfspilet yn Nij-Seelân yn de jierren ’50. Jimmy
 is in autodief dy’t syn karriêre ûnskuldich begjint mei it stellen fan molkejild, mar
 troch syn lettere dieden meardere kearen yn ‘e finzenis belânet én ûntsnapt. Hy
 wit dêrmei dagen oant wiken út de hannen fan de plysje te bliuwen en kriget
 dêrtroch de sympaty fan it folk, mar just troch syn heldestatus stiet him úteinlik   
 in swiere straf te wachtsjen. 

 Jimmy Costello is in Frysktalige teatermonolooch dy’t oarspronklik skreaun is  

 trocht de Nij-Seelânse skriuwer Tim Balme en basearre is op wiere feiten. 
 Yn dizze foarstelling nimt de betsjutting fan frijheid en ûntflechtsjen fan  
 ferantwurdlikens in sintraal plak yn. Hoe fier kin immen gean yn it nimmen fan 
 frijheden en hoe reagearret it kollektyf hjirop? 

 
Kaarten te bestellen op: 
www.kulturelekommisjewergea.nl, tillefoannummer 058- 2552342 (Jitze), Kosten € 14,00 (ynklusyf in 
konsumpsje) 

Oant sjen! 
 
De Kulturele Kommisje Wergea 

 

 

 

 

 
 

STICHTING WURKGROEP WERREGEA ALD-WERGEA NIJ 
JUN mei FOTO’S op FREED 29 JANNEWARIS 2016 

YN US DOARPSHUS 
 
Lykas Wergea dat fan ús wend is, hâldt de Wurkgroep wer in jûn yn Us Doarpshûs. Wy ha betocht om der dizze 
kear in fotojûn fan te meitsjen. 

 
It is yntiids alwer 10 jier lyn dat de steande-mêst-rûte oanlein is. Fan dy oanlis ha wy in grut ferskaat oan foto’s. 
In greep dêr út wolle wy oan jimme sjen litte. Sjoerd L. Spykstra sil der it ien en oar by fertelle. 
Nei it skoft litte Jan Swierstra en Germ de Boer in 40-tal  foto’s sjen fan Wergeasters fan doe en no. Sy fertelle 
boppedat wat aardige dingen oer dy persoanen, mar ek oer Wergea fan de tiid doe’t dy minsken yn Wergea wennen 
en wa wit kin jimme der ek noch wol wat oan ta heakje dy jûn.  

 
De fotojûn wurdt hâlden op freed 29 jannewaris 2016 yn ús Doarpshûs en begjint om 20.00 oere. 
De tagong is frij. 
 
Wy hoopje dat wy wer in moai folle seal begroetsje meie. Oant sjen op dy freed! 
 
Rinze Visser, skriuwer WAWN 
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Jieroersjoch 2015 
 
De wurkgroep hat dit jier 5 kear by inoar west. Ien 

fan de punten dêr ‘t wy al wer wat wiidweidiger oer 
gear west ha, is it meitsjen fan in nij jubileumboek yn 
2017. Wy binne al wer aardich op streek mar der 
moat lykwols noch in aardige hoeke wurk út ‘e wei 
setten wurde. 
 
Fan ús yn 2012 útbrochte boek binne noch sa’n 20 

eksimplaren te keap.  
Wergea falt sûnt 1 jannewaris 2014 ûnder de 
gemeente Ljouwert en foar ús wurkgroep betsjut dat 

dat wy no histoarysk sjoen te krijen ha mei it  
Historisch Centrum Leeuwarden (HCL). Yn maaie ha 
wy manmachtich nei it HCL west en in petear hân mei 
Alexander Tuinhout en in kollega oer wat wy foar 

inoar betsjutte kinne op de langere termyn, en 
oanslutend krigen wy in rûnlieding troch it HCLgebou 
en benammen ek de argiven yn de kelders. Tige 
nijsgjirrich. 
 
It doarpsfoto-argyf is dêr no ûnderbrocht en yn de 

kommende tiid wolle wy as wurkgroep besjen foar 
hoefier dizze gearwurking útwreide wurde kin en hoe’t 
wy mooglik mear materiaal by it HCL ûnderbringe 
kinne, om it sa foar in breder publyk tagonklik te 
meitsjen mei as foardiel dat der ek op in mear 
ferantwurde manier op past wurde kin. 
 

Us argyf is foar it grutste part rubrisearre en 
oersichtlik yn kaart brocht. Dit wurdt noch altyd 
byhâlden troch Johannes Kooistra. Us frijwilliger 
soarget der benammen yn de winterskoften foar, om 
hiel krekt en hjir en dêr mei de nedige oanfollingen ek 
de ynkommen nije ynformaasje yn te bringen om it 
argyf by de tiid te hâlden. Hy nimt de wurkgroep sa in 

hoeke wurk út hannen. Us tank dêrfoar. 
It persoans- en groepsfoto-argyf is yn behear by 
Wiepkje de Bruin. Sy fersjocht de foto’s digitaal fan de 
nammen. In yntinsive en tiidrôvjende hoeke wurk.  
 
Dit jier hat de Wurkgroep wer ferskate minsken helpe 

kinnen mei it finen fan ynformaasje of koe harren yn 
elk gefal wize hoe’t se dy ynformaasje fine kinne. Ek 
hawwe wy minsken dy‘t ús om foto’s frege ha, as dat 
koe, holpen. Underwilens tinke wy nei oer hoe 

bepaalde stikken fan ús argyf foar in breder publyk 
tagonklik makke wurde kinne. 
 

Finansjeel waard 2015 ôfsletten mei in batich saldo 
fan € 6504,00 
 
De oanwinsten fan de Wurkgroep bestiene út: Foto’s, 
Frico-fotoboek, klysjees Frico, argyf  Sportstichting, 
jierferslaggen Coöp. Stoomzuivelfabryk Warga, 
knipsels, spullen Rein Jonker. 

 

It stiftingsbestjoer bestie op 31 desimber út: Jan 

Meinderts (foarsitter), Rinze Visser (skriuwer), Sjoerd 
L. Spykstra (ponghâlder), Jan Swierstra, Nerus 
Goïnga, Germ de Boer en Wiepkje de Bruin-Steenbeek  
 

Jannewaris 2016, Rinze Visser 
 
 

NIEUWS van beeldhouwwerkplaats 
BINNEN-ste-BUITEN 

  
Speciaal voor VALENTIJNSDAG 
Wil je een fijn iemand uit je omgeving origineel 
verrassen? Geef een Cadeaubon cadeau twv. € 20,- 
nu voor € 10,-! 
Voor een kennismaking met steen, klei of was. 

Aanbieding geldt tot 14 februari. 
Bon is geldig tot 15 juni 2016 
Te bestellen via www.binnen-ste-buiten.nl, tel.,app, 
mail of kom langs tijdens openingsuren iedere 
dinsdagmiddag en donderdagmorgen of op afspraak. 
  

Of geef een beeldhouwsetje cadeau, om zelf thuis 

een beeldje te maken. Inclusief steen en 
gebruiksaanwijzing. Setje speksteen € 12,-, setje 
zachte mergel € 4,-. 
  
Hoe kom je de Voorjaarsvakantie door? Voor pakes, 
beppes, heiten, memmen en bern een leuke actie! 

Kom met uw (klein)kinderen  een middag aan de slag 
met ‘zachte’ steen, zoals mergel of speksteen om een 
beeldje of sieraad te maken in de werkplaats te 
Wergea. 
Kosten: 2 personen: € 19,- 4 pers. € 37,50 incl. 
consumptie en materiaal. 
Datum: Woensdagmiddag 2 maart van 14 u. tot 16 u. 

Interesse en opgave: www.binnen-ste-buiten.nl , of 
via tel., app of mail. 
  

Voor Jongeren vanaf 13 jaar 
Workshop kennismaking met steen, klei of was. 
Datum: Donderdagmiddag 3 maart van 14 u. tot 
16 u. 

Kosten: € 10,- p.p. incl. consumptie en materiaal 
Interesse en opgave: www.binnen-ste-buiten.nl, of 
via tel. mail of app. 
  
Binnenkort( in februari of maart) wederom een 
INTRODUCTIEWORKSHOP ‘Vormgeven in klei of was’. 

Klei en was zijn soepele en prettige materialen om 
mee te werken. 
In één dagdeel (3 uren) kunt u een beeld maken in de 
stofvrije ruimte van de Beeldhouwwerkplaats. 
Kosten: € 30,- incl. materiaal en consumptive. 
Interesse en opgave: www.binnen-ste-buiten.nl , of 
via mail, tel. of app. 

  
Bent u nieuwsgierig, wat er allemaal gebeurt, hoe het 
eruit ziet, wat voor mogelijkheden er allemaal zijn? 
Loop eens binnen, kom eens kijken. 
 
Tot ziens in de Beeldhouwwerkplaats Binnen-ste-
Buiten, Fricoweg 36 te Wergea 

e-mail: margottubben@zonnet.nl 
tel. 06-15446642       www.binnen-ste-buiten.nl 
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SZDRNZLL 
 
“Fan sneue haas, nei doarpsdwaas” 
 

De moanne desimber en jannewaris wiene wer in grut sukses foar 
ús moaie soos. Kryst wie as altyd wer beregesellich! En dêrnei 
natuerlik âld en nij, wat dit jier wer in fantastyske jûn west hat. 
De soos stie wer stampfol en de sfeer wie hartstikke goed! 
Mei dizze jûn kaam der in ein oan in tige slagge 2015! 
It jier wêryn SZDRNZLL harren 45-jierig jubileum fierde.  

 

Dit nije jier bringt fuortendaliks nije feroaringen yn it bestjoer mei him mei. Fanôf 1 jannewaris hat Rick Heida 
it bestjoer spitigernôch ferlitte moatten. Rick hat it drok mei syn fierstente slimme kop en syn prachtige musyk. 
Wy wolle Rick oegryslik betankje foar syn ynset binnen it bestjoer. Wiest in weardich foarsitter! De ear is no 
oan Abel Kooistra, de nije foarsitter fan de neetste soos fan it noardlik healrûn!  
 
Dêrnjonken meie wy Joke de Jong wolkom hjitte binnen it bestjoer. Wolkom Joke! En noch efkes de jierdeis 

ôfwachtsje, mar dan sille Lotte Pijl en Iwan Potijk dit jier it soosbestjoer ek noch fersterkjen komme!   
 
Dat sein, 17 jannewaris hawwe wy de earste edysje fan it WK spikerslaan hân! Dit wie in ôfgryslik gesellige jûn! 
De felisitaasjes oan Sytse Wassenaar, winner fan de manlju’s poule en Ilse Fridsma, winnares fan de froulju’s 
poule. 
 
What’s next?  

Op 6 febrewaris hawwe wy ‘Proud to be fout’! Lûk jimme lelijkste, gekste en foutste setje klean oan en kom 
gesellich hossen yn ‘e soos! 
Derneist ha wy 26, 27 en 28 febrewaris de kachel dik opstookt en de soos fol lizzen mei sân om dan wer in 
prachtich caribbean wykein te fieren.  
 

De kofje stiet dit jier noch altyd klear op freed en sneon om 20.00 oere. Op sneins binne wy om 15.00 iepen.  

 
Kom gerust ris del!  
 
See you @szdrnzll!! 
It bestjoer  

 

Café Lands welvaren 
 
Wergea verdient een leuke kroeg! Maar… het  loopt niet lekker met Cafe Lands Welvaren. Wij vinden dat dit 
anders kan. We kunnen blijven klagen en commentaar leveren,  maar we kunnen ook de handen uit de mouwen 

steken en kijken of we  weer loop in het café kunnen krijgen! 

 
Daarom  hebben wij Jaap gevraagd om het café een aantal  avonden beschikbaar te stellen. Wij organiseren dan 
een avond met leuke muziek  met wellicht een dansje aan het eind van de avond….. 
We doen dit kosteloos en de winst zal Jaap gebruiken voor het opknappen van de kroeg.  
 
De data zijn: 

14 februari Valentijnsborrel van 16.00 tot 19.00 uur 
27 februari vanaf 20.30 uur 
5 maart vanaf 20.30 uur 
 
Als je mee wilt helpen: heel graag! Je kunt contact opnemen met Lydia (0641617787) 
of Marjan (06 130 30 664). Je wordt dan ingeroosterd op één van de avonden voor de bardienst.  
 

Maar kom vooral voor een leuke avond! 
 
Erika Hepping 

Marjan Houkes 
Lydia van Santen 
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Januari 

Leeuwarderweg 3 
9005 NB 
Wergea 
058-2551186 

De prijswinnaars van de Kapsalon aktie voor 
december zijn. 
               BARELD  MUD 
               ANNEKE WIJBRANDI 
               RIEKJE  EYSINGA 
 
        Van harte gefeliciteerd allemaal 



 

Natoernijs 
 
Op 18-12-2015 hawwe wy yn Bakkefean foar in kuier 
west, start by de skieppekoai. 
 

Nei in pear bakjes kofje gongen wy op paad troch de 
heide fan Bakkefean. It waar wie bjusterbaarlik: 13 
graden en sinneskyn. In natoerfreon dy ‘t by de 
skieppekoai frijwilliger is, hie in prachtige rûte 
útsetten en wist hiel wat te fertellen oer it gebiet. Wy 
witte no alles fan skiep, pony’s, ûnderhâld fan it 
gebiet en net te ferjitten hoe Allardseach oan syn 

namme kaam. 
 
It gebiet tusken Bakkefean en Allardseach “it 
Mandefjild” is 300 Ha grut. De skiep en de 
exmoarpony’s ûnderhâlde dit gebiet. Der binne 130 
skiep en dy lamje fan 20 mrt - 20 april, dêrneist is der 
lamkedei foar de bern. De keppel moat net grutter 

want dan is der net genôch fretten foar de bisten, hja 
binne selsredsum, wurde net byfuorre. 
 

Regelmjittich wurde der stikken mei de masjinen keal 
makke, de beammen derút en de stobben freze. De 
boppelaach wurdt der ôfhelle en sa ûntstiet der nei 

ferrin fan tiid wer heide. Dit binne gjin grutte stikken 
om de njirre (adder) en libbende gerskrûper (hagedis) 
de romte te jaan. 
 
It earste jier ûntstean der kosmossen dêrnei de heide. 
Tusken de heide bliuwt faak kosmos groeien, dy’t 
snotteglêd binne, foaral as it wat wiet is. No dat ha ik 

witten, foar dat ik der erch yn hie, lei ik langút mei de 
noas yn ’e smots. 
 
Wat histoarje: Troch dit gebiet rint it ”Holle paad” in 
âlde handelswei, dy troch it Heechfean rûn fan de 
Dútske grins oant yn Drinte. Yn dit paad fine jo noch 
grêfheuvels fan 200-1500 foar Kristus en 

ferdiedigingswurken sa as de “landeweer”. Dizze leit 
krekt bûten Bakkefean op nei Ee. 
 
De earste folkshege skoalle fan Nederlân is 
Allardseach, dy namme is ûntstien troch  Allard fan 
Scheltinga, eigner fan dat gebiet. Dizze man wenne 

yn Sexbierum en wie reder. 
 
Dan noch it ferhaal fan “de Kuil der gerjochtigheid” 
wêr’t rjocht sprutsen waard. Allard fan Scheltinga liet 
in each yn de gevel fan in hûs sette, sadat syn twa 
jonges, dy tasicht hâlde moasten op de wurken yn dat 
feangebied, wisten dat harren heit alles seach. Dit 

efkes ta ynlieding fan ús kuier yn it Mandefjild wêr ‘t 
noch prachtige poddestuollen stienen sa as 
heidelucifers, dinneswevelkop in reade poddestoel. 
 

  spjeldepjukswam 

 
De spjeldepjukswam,tige seldsum, groeit op âlde 
hynstestront. Al mei al seagen wy 20 soarten 
poddestuollen dy dei. 

Noch efkes fjirder stie de hoannespoar (gaspeldoorn) 

te bloeien, hy liket wol wat op de Brem. 
 

De griene spjocht liet ek 
fan him hearre en noch 

wat hout snippen. 
 
Jan wist ek noch in 

dasseburcht, dizze lei 
ferskûle yn de bosk en hy 
fertelde dat it al in hiele 
âlde burcht wie. De das 
libbet yn groepen, de 

grutte fan ‘e groep is ôfhinklik fan it oanbod  fan iten. 

De groep wurdt oanfierd troch in bazich mantsje. 
Dassen ite hast alles mar it leafst reinwjiermen. 
Somtiden sit der ek in knyn of foks yn deselde burcht, 
mei de jacht meitsje sy ek wolris de gatten ticht, 
sadat der net in foks yn komme kin. De dassen kinne 
de gatten sels wol wer iepenmeitsje. 
 

It Mandefjild is nijsgjirrich om yn te rinnen, der is fan 

alles te sjen en foaral yn de moanne augustus as de 
heide bloeit. 
 
Yn de desimber útjefte stie in fout bij de foto fan de 
fiskearn dit moast de see-earn wêze. Okkerdeis die ik 
in kuier troch de Lytse Mar bij Earnewâld en dan gean 

ik altyd efkes nei de hut of der ek wat moais te sjen 
is. Dat wie dizze kear wol it gefal, in see-earn wie mei 
in goes oan it iten. Hy hie konkurrinsje fan fjouwer 
swarte krieën mar der joech er neat om. Ik haw him 
wol in kertier besjen kinnen. 
 

Dernei efkes nei de 
Jan Durks Polder dêr 
wiene nochal wat 
einesoarten, yn it 
bysûnder  slobeinen.        
De moanne desimber 

wie bysûnder myld 

sûnt in hiele protte 
jierren, de fûgels 
kamen net by it foer yn de tún. Der wie by Grou op 
29 desimber noch in boer oan it ynkûljen. 
            
Wannear de jonges mei de sâlt struier by de diken 
lâns west binne en der leit wat wetter op de dyk, dan 

binne it allegear kobben en ûnwaarsfûgels lâns de 
berm. Troch it sâlt komme de wjirmen út de grûn, 
mar ris omtinke. 
        
Mei dizze glêde diken kin ik net bot fan hús wat is it 
dan moai as je de Ljouwerter krante hawwe. Hulde 

foar de besoarger dit it dochs mar wer docht, mar hy 
net allinnich, hulde foar alle kranterûnbringers.       
 

Dit wie it foar dizze kear. 
 
S en S.de Groot 
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ATTENT, SUPER IN DE BUURT! 



 

  Vogelwacht Idaarderadeel Noord  
 
Eind februari/begin maart 2016 wordt bij de leden en donateurs, die ons gemachtigd 
hebben tot automatische incasso, het lidmaatschapsgeld voor 2016 afgeschreven. 

Leden of donateurs die nog contant betalen, kunnen deze periode iemand aan de deur 
verwachten. 
 

Vanaf  2017 gaat dit veranderen. 
Het ophalen van de contributie aan de deur is een steeds groter probleem. 
Er is bijna niemand meer te vinden die dit wil doen. 
 
Daarom stoppen wij net als veel andere verenigingen met het ophalen van de contributie aan de deur. In 2016 
komt er nog wel iemand langs om de contributie op te halen bij de leden en donateurs die contant betalen. Zij 
krijgen dan het verzoek een automatische machtiging in te vullen. Indien u geen machtiging wilt tekenen, kan 

dit ook door zelf de contributie automatisch over maken via de bank. 
Vanaf  2017 wordt de contributie niet meer aan de deur opgehaald.  
Hoezeer het ons ook spijt, zullen wij leden en donateurs die hier niet mee akkoord kunnen gaan moeten 
uitgeschrijven. 
 
Het bestuur 
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Willem Pool 
 

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

         tel: 06-20811234   fax: 058-2894712 



 

 
 
 
 
 

  
  

  
 

 
Een nieuw jaar 

 
En dan is het weer zover; het nieuwe jaar is weer 
begonnen. Al lijkt het al weer lang bezig te zijn; als 
vader van (zaal)voetballende kinderen heb ik weer 
heel wat keren de bal zien rollen in het nieuwe jaar.  
Wat wordt het voor een jaar voor de vv Warga?  

Om te beginnen: we zijn Herbstmeister! Het eerste 
staat bovenaan. Proficiat. We hopen dat dit zo blijft. 
Met daarbij wat meer toeschouwers in de tweede helft 

van de competitie. Zo nu en dan wordt er echt heel 
leuk gevoetbald. 
 

Verder zijn het 2e en 3e elftal leuk aan het ballen. Elk 
met een team met voldoende eigen spelers. Wat een 
verschil met vorig jaar. Helaas hebben de dames het 
nu zwaar. Door verschillende redenen is de bezetting 
bij de dames krapjes. Met begerige ogen kijken Nynke 
en Minke naar de MB’s. Ze zouden willen dat de 
veroudering bij de meisjes B wat sneller gaat zodat ze 

kunnen aansluiten bij de dames. We hopen dat het 
blijft lukken om op zaterdagmiddag met voldoende 
spelers het veld op te gaan. Tot nu toe lukt het nog 
steeds heel aardig. Het is wèl heel leuk om te 
vermelden dat we een nieuwe sponsor hebben voor 
de Dames; het restaurant De Kok en de Walvis uit 
Warten is de nieuwe shirtsponsor. 

 
Bij de jeugd gaan eindelijk de eerste SJO elftallen de 
nieuwe tenues krijgen. Nu spelen de elftallen nog in 
het Warga of WWS tenue. Heb geduld, we zijn druk 
bezig met de nieuwe kleding. We gaan spelen in ‘Lazio 
blauwe’ shirts met donderblauwe broeken. De 

bedoeling is dat er een nieuw SJO logo op de shirts 
komt. Daar is een professional uit het dorp nu mee 
bezig. Verder hebben we, Warga en WWS, onze 
hoofdtrainer Marcel Frankena gevraagd om ons te 
helpen met het verbeteren van de structuur bij de 
jeugd en om trainers en leiders te ondersteunen op 
voetbaltechnisch gebied. We beginnen hiermee in 

februari met de E-s en de F-s. 
 
Achter de schermen willen we ook de website 
verbeteren. We zijn bezig met een nieuwe website. De 

keuze lijkt te vallen op een concept waarbij het veel 
gebruiksvriendelijker wordt.  Zo’n vernieuwde site 
biedt ook meer mogelijkheden om de communicatie 

naar de leden en de sponsors te verbeteren. Door bv 
een wekelijkse nieuwsbrief per mail te versturen met 
het programma van het weekend en de nieuwe items 
van de website. Verder kunnen we het nieuwe scherm 
in de kantine gebruiken voor extra info over de club 
en sponsors. Plus een eigen vvWarga app voor de 

mobiele telefoon. 
 

En hopelijk kunnen we dan ook in 1 keer wat doen 

aan de informatie voor de SJO, want die is echt 
ondermaats. 
 
Qua accommodatie onderzoeken we de mogelijkheden 

van nieuwe verlichting op het trainingsveld; LED 
verlichting. Verder zijn we gestart met het vervangen 
van de verlichting naar LED  in en rondom de kantine.  

Daarnaast hebben we voor de accommodatie nog een 
paar wensen. Dug-outs voor het B-veld en 
veldverlichting op één van de velden. Wat zou het 
mooi zijn als we ook eens een lichtwedstrijd  kunnen 
spelen, of 45+ wedstrijden op de vrijdagavond en 
incidenteel een training. Op die manier blijft het 

gebruik incidenteel. We moeten tenslotte ook zuinig 
zijn op de velden. Verder hebben we het op en rond 
het veld aardig voor elkaar. 
 
En dat lijkt zo vanzelfsprekend maar dat kan echt 
alleen ( en je kunt het niet vaak genoeg zeggen) door 
de geweldige inzet van onze vrijwilligers. Alles bij een 

voetbalclub gaat met vrijwilligers. Bv een paar heren, 

die toch al wat op leeftijd zijn, werken bijna dagelijks 
aan de accommodatie. Maar ook de vele spelers, 
ouders en anderen die in de kantine mee helpen.  Of 
die leuke dingen organiseren (zoals de quiz en de 
seizoensafsluiting), of die de website bijhouden, of de 
kleding verzorgen  of in weer en wind met de 

voetballers op pad gaan, etc etc. Dank  daarvoor en 
hulde. 
 
Als laatste nog wat over de sponsoring; Wat een 
mooie ontwikkeling is de toename van reclameborden 
rondom de velden. Ook jonge Wergeaster bedrijven 

zoals Ypma Heftruckservice en Gerrit Groen 
Diepvriesservice staan al op de borden. Verder wil ik 
speciaal onze hoofdsponsor bedanken. Vakgarage Van 
der Zweep wil altijd met de club meedenken om 
dingen te verbeteren en weet ons goed uit te dagen. 
Hierdoor hebben we nu een mooi beeldscherm in de 

kantine om onze sponsors beter onder de aandacht te 

brengen bij de bezoekers van de kantine. 
Ter afsluiting nog een opmerking voor de trainer en 
zijn spelers: Marcel en voetballers, zet m op! Met 
alleen  de titel herbstmeister zullen jullie de analen 
van de clubgeschiedenis niet halen! 
 
Tot zaterdag en zondags op of langs de velden! 

 
Auke Piet vd Meulen 
Voorzitter vvWarga 
 
 
In de tweede helft van het voetbalseizoen 2015-2016 

speelt Warga 1 de volgende thuiswedstrijden: 
 
31-01-2016:  Warga 1 - Steenwijkerwold 1. 

21-02-2016:  Warga 1 - Kraggenburg FC 1. 
13-03-2016:  Warga 1 - SC Bolsward 1. 
10-04-2016:  Warga 1 - RKO 1. 
01-05-2016:  Warga 1 - Oldeboorn 1. 

08-05-2016:  Warga 1 - VENO 1. 
 
Aanvang 14.00 uur. 
Accommodatie: Sportcomplex Warga 
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Sinds 1992 de grootste Europese leverancier 
van gereviseerde voorzetapparatuur voor hef-

trucks.  
Jarenlange ervaring, deskundigheid en  

vakbekwaamheid. 
 

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

duurzaam 
 

Axtra Voorzetapparatuur BV 
Fricoweg 3a 

9005 PC Wergea 
Tel. 058-2553011 

info@axtra.nl / www.axtra.nl 

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



 

  Dorpsagenda 

 

01.02.2016 Loten actie t.b.v. Iepenloftspul 2016 "De Suvering" Gehele Dorp  

18.00 uur  

03.02.2016 Vergadering Pleatslik Belang  Us Doarpshûs  

19.30 uur  

05.02.2016 Halbertsma Toneel  Fam Wobbes in de kas.  

20.00 uur  

06.02.2016 Klaverjassen "De Krakers"  Café Lands Welvaren  

19.45 uur  

06.02.2016 Halbertsma Toneel  Fam Wobbes in de kas.  

20.00 uur  

08.02.2016 Schrijfavond Amnesty International  De Frissel  

19.00-20.00 uur  

10.02.2016 Soos en Meer Voorlichting Smaak  Us Doarpshûs  

14.00 uur  

10.02.2016 Vrouwen van nu  Us Doarpshûs  

19.45 uur  

12.02.2016 KKW Tryout voorstelling Jimmy Costello  De Bidler  

20.00 uur 

12.02.2016 Filmkafe Bagdad  Us Doarpshûs  

20.30 uur  

13.02.2016 Schutjassen V.V. Warga  Kantine V.V. Warga  

19.30 uur  

13.02.2016 Halbertsma Toneel  Fam Wobbes in de kas 

20.00 uur  

14.02.2016 Halbertsma Toneel  Fam Wobbes in de kas  

16.30 uur  

18.02.2016 B.C. Castelein biljarten "Wergea-Tijnje"  Café Lands Welvaren  

19.00 uur  

19.02.2016 Halbertsma Toneel  Fam Wobbes in de kas  

20.00 uur  

20.02.2016 Klaverjassen "De Krakers"  Café Lands Welvaren 

19.45 uur  

20.02.2016 Halbertsma Toneel  Fam Wobbes in de kas  

20.00 uur  

24.02.2016 Soos en Meer Samen eten  Us Doarpshûs 

12.30 uur  

05.03.2016 Sportquiz V.V.Warga  Kantine V.V. Warga 

19.00 uur  

09.03.2016 Soos en Meer Betty Kooistra, verhalen met beeld   Us Doarpshûs  

14.00 uur     over de natuur. 

09.03.2016 Vergadering Pleatslik Belang  Us Doarpshûs 

19.30 uur  

09.03.2016 Jierfergadering Wergeaster Wetter Sport  Us Doarpshûs  

20.00 uur  

11.03.2016 Schutjassen Loterijclub "Risico"  Café Lands Welvaren  

19.30 uur  

12.03.2016 Bijeenkomst voor Wergeaster leden van de PvdA  Us Doarpshûs 

10.00-12.30 uur  en andere belangstellenden. 

 
 

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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http://www.wergea.com/home/agenda/venueevents/49-fam-wobbes-in-de-kas
http://www.wergea.com/home/agenda/details/1443-klaverjassen-de-krakers
http://www.wergea.com/home/agenda/venueevents/3-cafe-lands-welvaren
http://www.wergea.com/home/agenda/details/1385-halbertsma-toneel
http://www.wergea.com/home/agenda/venueevents/49-fam-wobbes-in-de-kas
http://www.wergea.com/home/agenda/details/1432-schrijfavond-amnesty-international
http://www.wergea.com/home/agenda/venueevents/42-de-frissel
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http://www.wergea.com/home/agenda/details/1473-vrouwen-van-nu
http://www.wergea.com/home/agenda/venueevents/5-us-doarpshus
http://www.wergea.com/home/agenda/details/1401-kkw-tryout-voorstelling-jimmy-costello
http://www.wergea.com/home/agenda/venueevents/2-de-bidler
http://www.wergea.com/home/agenda/details/1398-filmkafe-bagdad
http://www.wergea.com/home/agenda/venueevents/5-us-doarpshus
http://www.wergea.com/home/agenda/details/1413-schutjassen-v-v-warga
http://www.wergea.com/home/agenda/venueevents/8-kantine-vv-warga
http://www.wergea.com/home/agenda/details/1387-halbertsma-toneel
http://www.wergea.com/home/agenda/venueevents/49-fam-wobbes-in-de-kas
http://www.wergea.com/home/agenda/details/1386-halbertsma-toneel
http://www.wergea.com/home/agenda/venueevents/49-fam-wobbes-in-de-kas
http://www.wergea.com/home/agenda/details/1423-b-c-castelein-biljarten-wergea-tijnje
http://www.wergea.com/home/agenda/venueevents/3-cafe-lands-welvaren
http://www.wergea.com/home/agenda/details/1388-halbertsma-toneel
http://www.wergea.com/home/agenda/venueevents/49-fam-wobbes-in-de-kas
http://www.wergea.com/home/agenda/details/1444-klaverjassen-de-krakers
http://www.wergea.com/home/agenda/venueevents/3-cafe-lands-welvaren
http://www.wergea.com/home/agenda/details/1389-halbertsma-toneel
http://www.wergea.com/home/agenda/venueevents/49-fam-wobbes-in-de-kas
http://www.wergea.com/home/agenda/details/1494-soos-en-meer-samen-eten
http://www.wergea.com/home/agenda/venueevents/5-us-doarpshus
http://www.wergea.com/home/agenda/details/1498-sportquiz-v-v-warga
http://www.wergea.com/home/agenda/venueevents/8-kantine-vv-warga
http://www.wergea.com/home/agenda/details/1495-soos-en-meer-betty-kooistra-verhalen-met-beeld-over-de-natuur
http://www.wergea.com/home/agenda/venueevents/5-us-doarpshus
http://www.wergea.com/home/agenda/details/1481-vergadering-pleatslik-belang
http://www.wergea.com/home/agenda/venueevents/5-us-doarpshus
http://www.wergea.com/home/agenda/details/1501-jierfergadering-wergeaster-wetter-sport
http://www.wergea.com/home/agenda/venueevents/5-us-doarpshus
http://www.wergea.com/home/agenda/details/1416-schutjassen-loterijclub-risico
http://www.wergea.com/home/agenda/venueevents/3-cafe-lands-welvaren
http://www.wergea.com/home/agenda/venueevents/5-us-doarpshus
mailto:a.kerkstra@upcmail.nl




 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  

Colofon 
 
Januari 2016, 56e jaargang nr. 1.  
 

De Havensbank wordt gratis verspreid in 
Wergea, Warstiens en Eagum. 
 

 
Klachten over de bezorging? 
Bel Henk Wielinga, 255 23 35. 
 
 
Redactie:  

Ypie Kerkstra-Pijl (penningmeester) 
Mathijs Mud (secretaris, kopij) 
Egon Sinnema (advertenties) 
Emiel de Vlas (fotograaf) 
Franciske de Vries (redactielid) 
Jacoba de Wolff (redactielid) 
 

 

Lay-out en typewerk: 
Jildou Hotsma 
 
 
E-mailadres: havensbank@gmail.com  
 

 
Redactieadres: 
Mathijs Mud, Hilleburen 10,  
9005 PT, Wergea, 
tel. 06 – 2380 7486 
 

 
Drukker: Donkel & Donkel, Drachten 
 
 
Abonnement: Voor lezers buiten Wergea, 
Warstiens en Eagum: 

€ 22,50 per jaar. 

 
 
Rekeningnummer: 
ING Bank: NL08 INGB 0003 6560 00 
 
T.n.v. Havensbank, Wergea 
 

 
Familiebericht: 
Kosten € 5. Dit bedrag graag bij het 
inleveren van het bericht betalen. 
 
 

Volgende Havensbank verschijnt op 
27 februari 2016. 
 

Kopij uiterlijk 
woensdag 17 februari 2016 a.s. vóór 
18.00 uur inleveren! 

Kerkdiensten februari 2016 

 
 
St Martinusparochie 
 

Di. 2 febr. 19.00 uur euch. P. Stiekema 

Za. 6 febr. 19.30 uur comm. S. Boukema 
 Woord- en Communieviering 
Di. 9 febr.  19.00 uur euch. P. Stiekema 
Woe. 10 febr. 19.00 uur euch. P. de Wolff 
  Aswoensdag 
Zo. 14 febr. 19.00 uur euch. P. Stiekema 
en P. Vermaat. Na afloop koffiedrinken. 

Di. 16 febr. 19.00 uur euch. P. Stiekema 
Za. 20 febr.  19.30 uur euch. J. de Wolff 
Di. 23 febr. 19.00 uur euch. P. Stiekema 
Zo. 28 febr. 09.30 uur comm. G. Kamsma 
 
Contactpersoon: Jan Meinderts, (058) 255 15 65 
 

 
Preekrooster PKN gemeente Wartengahe 

 
7 febr. 09.30 uur Warstien ds. J. Room- 
   Huizenga 
14 febr.  09.30 uur Wergea da. A. Buizer 

 Gemeente ochtend in de ‘Frissel’ 
21 febr. 09.30 uur Warstiens da. A. Buizer 
28 febr. 09.30 uur Warten ds. A. Terlouw 
 
Contactpersoon: Janneke de Ruiter, (058) 843 55 39 
 
 

Kerkdiensten Doopsgezinde gemeente Mid-Fryslân, 
Grou 
 
7 febr. 10.00 uur zr. B. Bosscha 
14 febr. 10.00 uur Liturgie Groep 
21 febr. 10.00 uur zr. U. Hoekstra 

28 febr. 10.00 uur zr. M. Prins 

 
Contactpersoon: Jeltje Kooistra, (058) 255 12 92 
 
 
Kerkdiensten van de gereformeerde pkn. kerk 
Warten-Wergea-Warstiens 

 
Zo. 7 febr. 11.00 uur ds. K. van Marrum 
Zo. 14 febr. 09.30 uur ds. A. van Vliet 
Zo. 21 febr. 09.30 uur ds. J. Mol 
Zo. 28 febr. 09.30 uur mevr. R. Koetje 
  Voorbereiding HA 
 

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. 

 

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  

Jaap Russchen: Fysiotherapeut 

 
Praktijk voor mesologie 
Meestal op di, woe en do (058) 256 05 02  
Marga Meihuizen: mesoloog D.M./MRO 
 
Praktijk voor osteopathie 
Iedere werkdag 06-14112182 of (058) 2551885  

Philip Schippers: C.O.-(M).R.O. 
 
Logopediepraktijk Mid-Fryslân 
Behandeling volgens afspraak op ma en do.  
06 - 1062 7073  
Cynthia Rozenberg: logopediste en Bondina van der 

Meulen: logopediste 
 
Praktijk voor Ismakogie cursussen. 

Deelname groepen volgens afspraak op ma- en woe. 
avond 
(058) 2552300 Dirkje Swierstra - de Jong: Ismakogie 
docent 
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Huisartsenpraktijk Warga, M.R.F. de Groot, 

apotheekhoudend huisarts, Leeuwarderweg 61, 
9005 ND Wergea, tel. 058 - 2551261 
SPOEDNUMMER: 058 - 2551125 
www.huisartsenpraktijkwarga.nl 

 
Spreekuur en openingstijden: 
Open van 08.00 uur – 17.00 uur, lunchpauze van 

12.30 uur – 13.00 uur. 
Spreekuur van maandag t/m vrijdag alleen op 
afspraak. Afspraken maken (ook voor aanvraag visites 
en telefonische consulten) van 08.00 uur – 10.00 uur. 
Avondspreekuur dinsdagavond vanaf 18.30uur, alleen 
op afspraak.  

Telefonisch terugbelspreekuur tussen 13.30 uur en 
14.00 uur. 
Voor uitslagen maandag t/m vrijdag bellen na 15.30 
uur. 
Urineonderzoek: verse middenstroom urine in officieel 
potje met ingevuld briefje voor 10.00 uur.  
 

Apotheek: 

Apotheek voor spoedrecepten, specialistenrecepten en 
ontslagmedicatie geopend van 08.00 uur – 17.00 uur. 
Op woensdag is de apotheek tot 17.45 uur open.  
 
Voor vragen over (herhaal)medicatie bellen tussen 
10.00 uur – 11.00 uur op 058 - 2550834 

 
 
Herhaalrecepten: 
Bestellen voor 10.00 uur, ophalen de volgende 
werkdag tussen 16.15 uur en 16.45 uur (op woensdag 
tot 17.45 uur) 

 herhaalrecept@huisartsenpraktijkwarga.nl 

Hierin vermelden: NAW, geboortedatum, 

naam en dosering herhaalmedicatie, keuze 

bezorgen of halen.  

 Herhaalreceptenlijn: 058-2550625 

 
Bezorgen medicatie: 
Thuisbezorgen € 0,50. Dagelijks in Wergea en 
Warten.  
 
Advies voor (verre) reizen, gecertificeerd 

reisadviescentrum. 
Voor vaccinaties en reisadvies op maat. Ook voor niet 
ingeschreven patiënten mogelijk. Intakeformulier 
verkrijgbaar aan de balie en te downloaden op de 
website.  
 
Avond-, nacht en weekenddiensten 

Dokterswacht Friesland: 0900-112 7 112 
Spoedgevallen 112 
Spoedapotheek MCL” voor spoedreceptuur avond-, 
nacht- en weekend.  
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Inleveren kopij (tot 18.00 uur) en vergaderdata: verschijningsdata: 

 
Februari: woensdag 17 februari zaterdag 27 februari 

 

Maart: woensdag 16 maart zaterdag 26 maart 
 

April: woensdag 20 april zaterdag 30 april 
 

Mei: woensdag 18 mei zaterdag 28 mei 
 

Juni / Juli: woensdag 6 juli zaterdag 16 juli 
(zomereditie) 
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